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Toimitus. 
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T o i m i t u s : Uunio Saalas (vastaava), K. Linkola ja Martti Hertz (toimitussihteeri) 

Adolf Engler 
1844-1930. 

Ilmari Hiden. 

Viime lokak. 10. p:nä 
vaipui kuolanuneen eräs ny
kyajan suurimpia kasvitie
teilijöitä, Berlinin yliopiston 
täysinpalvellut kasvitieteen 
professori Adolf Engler. Hä
nen elämänvaiheitaan ja 
valtavaa elämäntyötään on 
syytä muistella Luonnon Ys
tävänkin palstoilla. 

A d o 1 f E n g 1 e r syn
tyi maalisk. 24. p:nä 1844 
Sagan nimisessä sleesia
laisessa pikkukaupungissa, 
mutta joutui ylioppilaaksi 
tultuaan opiskelemaan Bres
laun yliopistossa, missä hän 
sai nauttia varsinkin moni
puolisen kasvitieteilijän ja paleontologin H. R. Göppertin he
delmöittävää opetusta. jo 22-vuotiaana väitteli Engler täällä 
tohtoriksi Saxifraga sukua koskevalla tutkimuksellaan, joka 
oli uraa uurtava kasvimaantieteellis-historiallisessa selvittelys
saan. Oltuaan tämän jälkeen aluksi kymnaasinlehtorina Bres
Iaussa tuli Engler 1871 Munchenin kasvitieteellisen museon kustok
seksi ja seuraavana vuonna kasvitieteen yksityisdosentiksi sikäläi
seen yliopistoon. Täällä ollessaan Engler joutui läheiseen vuorovaiku
tukseen useiden tunnettujen tiedemiesten kanssa; niinpä hänen 
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lähimpänä esimiehenään oli erittäin monipuolisena kasvitieteilijänä 
tunnettu professori K. W. N ä g e 1 i, jonka vaikutuksesta Engler 
alkoi kiinnittää huomiota anatomian merkitykseen systemaattisissa 
tutkimuksissa. Sen ohella, että Engler Munchenissä syventyi yhä 
enemmän kasvisystematiikkaan, hän harrasti jatkuvasti jo aikai
semmin alkamiaan kasvimaantieteellisiä tutkimuksia. 

Tieteellisissä piireissä oli nyt alettu kiinnittää huomiota Eng
lerin tutkimuksiin, ja jo 1878, siis 32-vuotiaana, hänet kutsuttiin 
kasvitieteen professoriksi ja samalla kasvitieteellisen puutarhan esi
mieheksi Kielin yliopistoon, missä hän kuitenkin ehti vaikuttaa vain 
6 vuotta. 1884 siirtyi hän nimittäin professoriksi hänelle tuttuun 
Breslaun yliopistoon, missä hänen vanha opettajansa Göppert oli 
nyt kuollut. Täälläkin sai Engler toimi.a vain 5 vuotta, sillä jo 1889 
kutsuttiin hänet professoriksi Berlinin . yliopistoon. Hänen johdol
laan valmistui nyt Berlin - Dahlemin uusi, kaikin puolin nykyaikai
nen, suorastaan suurenmoinen kasvitie.teellinen museo ja puutarha, 
ja niiden valmistuttua toimi Engler täällä esimiehenä 1896:sta aina 
1921 :een, jolloin hän 77-vuotiaana asettui eläkkeelle. Mutta tie
teestään hän ei tällöinkään luopunut, vaan ahersi kuten ennenkin väsy
mättömänä kesät talvet luomassaan Berlin - Dahlemin museossa. 

Englerin kirjallinen tuotanto kohdish,ti etupäässä kasvisystema
tiikan ja kasvimaantieteen aloille. Edellä mainittiin jo hänen 1866 
ilmestyneestä väitöskirjastaan. Sille on tavallaan jatkoa hänen 
MOnchenissä 1872 julkaisemansa Monographie der Oattung S a x i-
1 r a g a. Näihin aikoihin hän sai erikoistuntijana kirjoittaa useista 
kasviheimoista laajaan, silloin ilmestyvään Flora brasiliensis teok
seen. Hänen kasvimaantieteellisten tutkimustensa tuloksena ilmes
tyi hänen jouduttuaan Kieliin 1879-82 2-niteinen, suurta huomiota 
herättänyt teos Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzen
welt, insbesondere der Florengebiete seit der Tertiärperiode, jossa Engler 
osoitti - kuten oikeastaan jo aikaisemmin Saxifraga tutkimuksis
saan - ettei kasvien leveneminen suinkaan ole riippuvainen yksin
omaan ilmastollisista seikoista, vaan että siihen ovat myöskin suu
resti vaikuttaneet kehityshistorialliset seikat, lähinnä maapallon 
eri osain erilaiset geologiset vaiheet. Engler, joka oli saanut vaikut
teita D a r w i n ilta sekä muiltakin senaikuisilta biologian eturivin 
miehiltä, johti nyt kasvisystematiikan vallan uusille urille saades
saan tutkijat ottamaan huomioon myös maantieteellisiä, geologisia 
ja paleontologisia näkökohtia. Engler ·osoitti useilla esimerkeillä, 
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kuinka maapallon kehityshistoriasta voidaan etsiä valaistusta mo
neen pulmalliseen kasvimaantieteelliseen kysymykseen , varsinkin 
läheisten, ilmeisestikin yhteisistä kantamuodoista syntyneiden la
jien esiintymiseen määrätyillä, geologisten vaiheittensa takia eri
koisemmilla alueilla. 

Myöskin Kielissä ollessaan Engler jatkuvasti harrasti putkiJo
kasvisystematiikkaa kirjoittaen monista kasviheimoista D e 
C a n d o 11 e n valtavaan putkilokasviteokseen Monographiae pha
nerogamarum. Englerin monipuolisuutta kasvisystemaatikkona 
todistaa esim . . se, että hän julkaisi Kielissä ollessaan erään 
teoksen sienistäkin. 1881 hän ryhtyi su~trisuuntaiseen yritykseen . 
Hän alkoi julkaista sittemmin suuren maineen saavuttanutta 
aikakauskirjaa Botanische jalzrbilcher filr Systematik, Pflanzen
gesclzichte und Pflanzengeograplzie, jota tähän mennessä on jo ilmes~ 
tynyt 62 nidettä. Ne sisältävät muiden tutkijain kirjoitusten ohella 
myös miltei lukemattomia Englerin omasta kynästä lähteneitä tut
kimuksia. 

Breslaussa ollessaan Engler ryhtyi 1888 yhdessä professori 
K a r 1 P r a n t Iin kanssa julkaisemaan laajaa, kaikille kasvisys
temaatikoille välttämättömäksi tullutta kokoomateosta Die natilr
lichen Pflanzenjamilien, minkä julkaisemisesta huolehtiminen jäi 
Prantlin kuoltua 1893 yksinomaan Englerin huoleksi; teoksen avus
tajina toimi kuitenkin monta tunnettua eri heimojen erikoistu.ntijaa . 
Tässä teoksessa, minkä loppunide ilmestyi 1915, käsitellään kulloin
kin kyseessä oleva kasviryhmä paitsi systemaattisesti myöskin sekä 
anatoomisesti että morfologisesti. · 1 924:sta alkaen on teoksesta jo. 
alkanut ilmestyä uusi parannettu ja laajennettu painos. 

Berlinissä Engler 1900 alkoi Preussin Tiedeakatemian aloitteesta 
toimittaa edellistä vieläkin laajemmaksi paisuvaa monografiateosta 
Das Pflanzenreich - Regni vegetabilis conspectus, missä selitetään 
kaikki maapallolla tavatut kasvit sekä annetaan tietoja niiden 
esiintymisestä. Eri heimoista jopa suvuistakin kirjoittavat aina 
niiden erikoistuntijat. Englerin omaksi osaksi ovat täten jääneet 
vain heimo Araceae ja suku Saxifraga, jotka aina ovat olleet hänen 
>>lempilapsiaani>. Tätäkin teosta on tähän mennessä ilmestynyt jo 
kokonaista 96 nidettä. Näissä samoinkuin eräissä muissa suppeam
missa teoksissa, joista tässä mainittakoon ainoastaan lukuisina pai
noksina (v. 1924 jo IO:ntenä) ilmestynyt Syllabus der Pflanzenfa
milien, on Engler suorittanut suurtyön luomalla sen luonnollisen 
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kasvijärjestelmän, jota viime vuosiin saakka on yleisesti noudatettu 
kaikkialla kasvitieteellisessä kirjallisuudessa, ja joka ennen kaikkea 
on tehnyt Englerin nimen tunnetuksi kaikkialla maailmassa. 

Vaikka Engler uhrasikin tavattomasti aikaa ja harrastusta täl
laisten systemaattisten teosten aikaansaamiseksi, hän silti ei 
luopunut rakkaaksi käyneestä kasvimaantieteestäkään, vaan jul
kaisi jo 1896 3-niteisen teoksen Die Pflanzenwelt Ostafrikas und 
der Nachbargebiete, jonka valmistuttua hän yhdessä professori 
0. D r u d e n kanssa ryhtyi toimittamaan edellämainittuja syste
maattisia teoksia vastaavaa kasvimaantieteellistä kokoomateosta 
Die Vegetation der Erde, josta tähän mennessä on jo flmestynyt 15 
nidettä ja joka sisältää maapallon eri osien kasvillisuutta kuvaavia 
monografioita. Huomattavan osan tästä teoksesta, nim. kokon.aista 
5 nidettä, käsittää Englerin itsensä kirjoittama kuvaus Afrikan 
kasvikunnasta Die Pflanzenwelt Afrikas, mikä ilmestyi 1908- 21. 
Sen täydellisempää kasvimaantieteellistä kuvausta ei tosiaan 
ole tällä haavaa mistään muusta suuresta maapallon alueesta. 
Niin perinpohjaisesti ja kuitenkin samalla yteiskatsauksellisesti on 
Engler tässä teoksessa selvittänyt alueittain ja myös heimaittain 
Afrikan kasvillisuuden, johon hän itsekin oli perusteellisesti tu
tustunut kahdella 1902 ja 1905 suorittamallaan tutkimusretkellä 
Afrikan itä- ja eteläosiin. 

Teoreettisempi ja samalla kehityshistorialliselta kannalta kiin
toisampi on Englerin teos Ober die floristische Verwandtschaft 
zwischen dem tropischen Afrika und Amerika sowie iiber die Annahme 
eines versunkenen brasilianisch-äthiopischen Kontinents. Tässä teok
sessaan Engler käyttäen hyväkseen erinomaista tropiikin kasviston 
tuntemustaan koettaa selvittää, mistä johtuu kasviston yhtäläisyys 
ja läheisten kasvilajien esiintyminen näissä kahdessa nykyään siksi 
etäällä toisistaan olevassa maanosassa. Englerin tässä teoksessa esit
tämät tosiseikat ja olettamukset näyttävätkin antavan erinomaista 
tukea tunnetulle, A. W e g e n e rin vasta 1914 esittämälle teoriall e 
näiden ja muidenkin maanasain vaiheista. 

Englerin kasvimaantieteellisistä kirjoituksista mainittakoon 
vielä esim. Die Entwicklung der Pflanzengeographie in den letzten 
hundert Jahren und weitere Aufgaben derselben. . (Humboldt
Centenarschrift 1899), joka on suuresti .edistänyt kasvimaantieteen 
historian tuntemusta ja vaikuttanut hedelmöittävästi kasvimaan
tieteen kehitykseen. 
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Harvat nykyajan tiedemiehet ovat niinkuin Engler saattaneet 
elämänsä· loppuun asti hallita koko laajan tieteensä miltei kaikki 
alat. Vaikkakin hän perinpohjin tunsi sekä kasvianatomian että 
-morfologian suorittaen tutkimuksia näilläkin aloilla, hän on 
saavuttanut suurimman maineensa kasvimaantieteen ja varsinkin 
kasvisystematiikan alalla. Näillä kasvitieteen aloilla Englerin nimi 
tulee kaikkina aikoina olemaan suurimpia nimiä. Aivan erikoisesti 
Engler ansaitsee tunnusta niistä kauaskantavista aloitteistaan, 
jotka tähtäsivät edellämainittujen suurteosten luomiseen - teosten, 
joiden merkitys on arvaamattoman suuri, koska ne itse asiassa sisäl
tävät tai tulevat sisältämään koottuina kaiken sen oleellisen, mikä 
nykyisin tunnetaan näiden kahden kasvitieteen haaran alalla, ja 
näin ollen muodostavat sen perustuksen, joihin muiden samoilla 
aloilla suoritettujen ja vastaisuudessakin suoritettavien tutkimusten 
täytyy pohjimmaltaan nojautua .. 

Muistelma prof. Adolf Englerin demonstratiosta. 
Vilho A. Pesola. 

Lokakuussa kertoivat sanomalehdet, että kasvisystemaatikkojen 
nestori, Berliinin kasvitieteellisen puutarhan perustaja ja entinen 
johtc.ja professori Adolf Engler on 10. X kuoJlut 86 vuoden ikäisenä. 

Pieni henkilökohtainen muistelma tästä maailmankuulusta ja 
meilläkin hyvin tunnetusta kasvitieteilijästä ansainnee sijan L. Y:ssä. 

Opiskellessani syksyllä v. 1923 nykyistä a.Iaani Berliinin Maata
louskorkeakoulussa tein silloin tällöin pieniä pilkaisuja myös yliopis
ton puolelle joidenkin maailmankuulujen tutkijain luennoille. Ute
liaisuuteni johti minut kerran Harnackin teologiseen seminaarihar
joitukseen ja harrastukseni Penckin maantieteen luennolle (oivalli
nen laatuaan), Corrensin perinnöllisyysopin luennolle (Baur luennoi 
maatalouskorkeakoulussa) sekä Adolf Englerin yliopiston kasvihuo
neissa pitämään demonstratioon. Olin aikaisemmin käynyt näissä 
laajoissa ja hyvin järjestetyissä kasvihuoneissa ja muutamia vuosia 
sitä ennen tenttinyt Helsingin yliopiston kasvihuoneet, niin että 
arvelin saavani jotakin >>irtikin>> tästä demonstrat iosta, mutta pää
asia oli saada kuulla Englerin esitystä. 

Demonstrat ioon osallistui noin 20 henkeä. Esitettyäni itseni ja 
pyydettyäni lupaa saada liittyä joukkoon Engler suostui siihen mie
lellään. Engler ol-i silloin jo 79 vuoden vanha, mutta ei näyttänyt 
niin iäkkäältä: lyhyehkö, vankkarakenteinen, melko ripeäliikkeinen, 
selvä- mutta harvapuheinen herra. Kiertelimme kasvihuoneissa noin 
2 tuntia, ja Engler demonstroi koko ajan yhtämittaisesti. Kasvilaji, 
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·-suku ja -heimo toisensa jälkeen tuli esiin, .niiden morfologiset tunto
merkit, systemaattinen asema ja leveneminen maapallolla selvitet
tiin. Eikä ollut eroa, oliko kasvi eurooppalainen, afrikkalainen tai 
jonkin muun maanosan kasvistoon kuuluva, yhtä varmasti ja sel
keästi kaikki esitettiin. Ihmettelyä ja ihailua herättävä oli tuon van
huksen henkinen joustavuus. 

Demonstration jälkeen Engler jonkin aikaa keskusteli kanssani, 
]ausui ilonsa maamme saavuHamasta itsenäisyydestä, tiedusteli olo
suhteita Suomessa yleensä ja kysyi >>hyvän ystävänsä>> tri V. F. 
Brotheruksen vointia sekä pyysi viemään hänelle terveisiä (Brothe
rus oli kirjoittanut lehtisammaHa käsittelevän osan Engler-Prantlin 
suureen kasvisystemaattiseen kokoomateokseen: Die natilrlichen 
Pflanzenfamilien ). 

Suurriistan esiintymisestä Suomessa v. 1930. 

( Kiertokyselyyn perustuvien tietojen mukaan.) 

Viljo Kujala. 

I. 

H i r v i (Alces machlis). 

Hirvi ei ole meiltä vielä sukupuuttoon kuollut, vaan se on il
meisesti lisääntymässä. Monella on jo ollut tilaisuus nähdä tuo 
komea, muinaismaailman omituisenmuotoiset eläinjättiläiset mie
leen tuova, mu_tta siksi juuri sitäkin mielenkiintoisempi korpien ja 
rämeitten ruhtinas. Varmaankin on jokaisen luonnonystävän mie
leen tullut sen nähdessään kysymys: kuinka kauan saamme tuon 
eläimen vielä pitää? Hirvi ja nykyaikainen viljelys tuskin tulevat 
kauan yhteen sopimaan. Paljon väitetään hirven tuottaneen va
hinkoa siellä, missä sen luontaiset asuinpaikat - nevat, rämeet ja 
korvet - ovat pelloiksi ja niityiksi muutetttt ja missä on suurin 
kustannuksin kalliita puuntaimia metsiin istutettu. ja kokonaan 
aseeton on hirvi ihmistä vastaan, jopa se on osoittautunut hauras
henkisemmäksi kuin useimmat muut imettäväiset. Suo-ojiin sor
ttien ja järven pohjaliejuun tarttu~n on moni yksilö henkensä me
nettänyt, samoin vajotessaan heikkoihin jäihin. Useampia kertoja 
on sattunut niinkin, että hirvi on heittänyt henkensä, kun sitä on 
yritetty vangita sen uidessa vedessä, tai kun sitä on yritetty verkoilla 
elävänä pyydystää. Toisaalta: osoittaa sen esiintyminen ja runsas 
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lisääntyminen viljelysseuduilla, että se on silti melkoisen mukautu
miskykyinen, jopa on todettu sen kesyyntyvän ja mieltyvän ihmi
siin, kun se aivan nuorena otetaan hoidettavaksi. En maita olla 
tässä muistiin palauttamaHa aikanaan lehdissä kerrottua mielen
kiintoista tapausta Pälkäneen Laidikkalasta: metsästä löydettiin 
kesällä 1906 kaksi emättömäksi jäänyttä nääntynyttä hirven vasik
kaa, jotka tuotiin kotiin hoidettaviksi. jonkin verran vartuttuaan 
ne laskettiin vapauteen, mutta ne pysyttelivät kuitenkin talon lähei
syydessä, tehden kyllä väliin useampia viikkojakin kestäneitä seik
kailumatkoja ympäristöseutuihin. Kutsuttaessa ne juoksivat yli 
aitojen ja esteiden hoitajansa luo saamaan leipää tai muuta herkkua. 
Kesät ja talvet ne pysyivät koti paikallaan, kunnes ne toukokuussa 
1909 vangittiin ja myytiin Roomaan jollekin eläinnäyttelyiden pitä
jälle. 

Hirven runsaus ja levinneisyys ovat eri aikoina vaihdelleet hyvin 
paljon (vrt. esim. A. J. M e 1 a : Hirvi. L. Y. 1900, s. 217). Viime 
vuosisadan puolivälissä oli hirvi Euroopasta hyvin vähiin hävinnyt 
pyynnin ja mahdollisesti myöskin ruton tapaisen taudin takia. Myös
kin Suomesta oli se tällöin jotakuinkin jäljettömiin hävitetty. Siksi 
se määrättiinkin vuoden 1868 metsästyslaissa kokonaan rauhoitetta
vaksi. Suku hirviä oli kuitenkin säilynyt Keski- ja Länsi-Venäjällä, 
etenkin Novgorodin kuvernementissa, mistä ne alkoivat vähitellen 
levitä ympäristöihin saapuen lopulta myöskin Suomeen. Aluksi 
kävi lisääntyminen täällä hitaasti, mutta kerran vauhtiin päästyään 
uskomattoman nopeasti. Leveneminen Suomeen tapahtui siis pää
asiassa kaakosta päin, Karjalankannaksen kautta, luultavasti jos
sakin määrin myös Laatokan pohjoispuolitse. Tämän lisäksi saapui 
Tornionjokilaaksoon hirviä Ruotsin puolelta, missä hirvi myöskin 
oli aikaisempien rauhoitustoimenpiteiden johdosta päässyt lisäänty
mään, mutta missä niitä näihin aikoihin taas kovasti ahdistettiin. 
Tornion seudun hirvet olivat siis turvaa etsiviä pakolaisia . 

Huolimatta rauhoitusasetuksesta joutuivat hirvet jokseenkin 
alusta alkaen Suomessa mitä häikäilemättömimmän salametsästyk
sen alaisiksi. Karjalankannaksen asukkaat antoivat ensiksi todis
tuksen Suomen kansan >>lainkuuliaisuudesta>>. Silloiset olot muistut
tivat tässä suhteessa melkoisesti nykyistä kieltolakitilannetta. 
Hirviä tapettiin mitä julkeimmin viranomaisten kykenemättä sitä 
estämään. Kuitenkin pääsi joitakuita hirviä pujahtelemaan Kan
naksen tulilinjojen läpi edemmä Suomeen, missä ne alkoivat no-
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Kartta 1. Hirven leveneminen Suomessa vuoden 1895 seudussa ja 
Iuvallisen pyyntialueen rajat eri aikoina. - Piste tarkoittaa 

harhailevia yksilöitä, risti vähäistä pysyvästi asustavaa 
ryhmää, tähti suurempia laumoja. 

peasti lisääntyä. Oheinen kartta 1 antaa käsityksen hirven esiinty
misestä vuoden 1895 tienoil1a, johon aikaan sen leveneminen jo oli 
päässyt hyvään vauhtiin. Kartta on laadittu pääasiassa sen aikai
sista metsästyslehdistä saatujen tietojen perusteella. jonkin verran 
on hyväksi käytetty myöskin A. J. Melan arkistossa löytyviä tietoja. 
Kartta ei riitä antamaan aivan yksityiskohtaista kuvaa, mutta toden
näköisesti se antaa suurin piirtein oikean käsityksen hirvien esiin
tymisestä eri suunnilla tuohon aikaan. Siitä nähdään, että hirviä oli 
sangen runsaasti paitsi Kannaksella muuallakin Viipurin läänissä 
samoin Uudenmaan läänissä. Myöskin Mikkelin läänissä oli jo tuona 
aikana melkoisen paljon hirviä, niinikään Hämeen läänin etelä
osissa. (Varsinkin nyt mainituist(l seuduista on kartta epätäydel-
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J<artta 2. Hirven leveneminen Suomessa v. 1930. -
Merkit kuten kartassa l. 

9 

linen.) Pohjois-Suomessa tavattiin hirviä runsaasti Tornionjoki
laaksossa, mihin niitä, kuten sanottu, oli tullut Ruotsista. Täältä 
käsin oli niitä jo levinnyt ainakin Rovaniemelle, Sodankylään ja 
Kittilään. 

Kansa ei malttanut muuallakaan maassamme hirviä kauan ihail
la,: vaan aloitti kiivaan sala metsästyksen. Tämän takia lainkuuliaiset 
kansalaiset vaativat, että hirven metsästys on järjestettävä lailli
seksi. Tämä vaatimus asetettiin siis osaksi moraalisista syistä, 
osaksi kuitenkin myös sen takia, että hirvi alkoi tuottaa vahinkoa 
viljelyksille, etenkin suoviljelyksille, samoin nuorille metsille. Valtio 
saikin _suorittaa melkoisia vuotuisia vahingonkorvauksia. Maan
omistajat väittivät korvausten kuitenkin olevan. riittämättömiä. 
jotkut asiantuntijat taas olivat päinvastoin sitä mieltä, että valtiota 
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tämän syyn varjoll a. hyvin paljon aiheettomc.sti ketettiin. Rauhoi
tusta sitten lievennettiinkin. 1898-vuoden metsästyslaissa määrät
tiin nimittäin, että niissä osissa maata, missä hirviä yleisimmin 
tavataan, voidaan myöntää lupa uroshirvien pyyntiin kahdeksana 
päivänä syyskuun c.lussa. Samana vuonna määrättiin lupa-alueeksi 
Rannan, Kymin, Lappeen, jääsken, Äyräpään ja Käkisalmen kihla
kunnat Viipurin läänistä. Lupa-aluetta laajennettiin seuraavina 
vuosina asteittain, kqnnes se v. 1906 ulotettiin koko maan käsittä
väksi. Kartassa 1 on esitetty myöskin puheena olevat eri aikoina 
säädetyt lupa-alueen rajat. Ne valaisevat nekin melkoisen hyvin 
hirven Ievenemisen kulkua kaakosta länttä ja pohjoista kohden. 
Otan tähän myöskin tilastoluvut seuraavina vuosina luvallisesti 
kaadetuista hirvistä koko maassa valaisemaan kehitystä edelleen. 

Vuosi: 1906 1 907 1908 1909 1910 1911 1912 
Kpl.: 439 574 821 616 538 274 226 

Eniten saatiin hirviä luvallisesti siis v. 1908. jo .v. 1909 valite
taankin hirvien monesta seudusta arveluttavasti vähentyneen. 
Ensiksi tyhjeni juuri Karjalankannas ja yleensä ne osat maasta, 
joihin hirvi . oli aikaisimmin tullut, ja joissa ammattimainen sala
metsästys oli pisimmälle kehittynyt. Kansan vastenmielisyyden 
hirven suojelemiseen väitettiin aiheutuvan muun muassa siitä, että 
metsästysmaan omistajalla ei ollut mitään hyötyä hirvistä, koska 
kustakin kaadetusta hirvestä oli maksettava ensin sadan, sittem
min 75 markan vero valtiolle. Osaltaan vaikuttivat hirven häviä
miseen myöskin eräänlaiset >>vapauden tuulet», jotka etenkin torp
pari- ja työläispiireissä tähän aikaan alkoivat puhaltaa. Metsästys
oikeus tahdottiin riistää maanomistajilta kaikelle kansalle kuulu
vaksi. Vaikkakaan tätä reformia tarkoittavaa lakia ei saatu hy
väksytyksi, lisääntyi hirvenpyytäjien luku sen hengessä. Lopulta 
vaikutti hirven häviöön myöskin sota-ajan kireä elintarvetilanne. 
Niin olikin hirvistä vain rippeet jäljellä, kun 1919 vuoden jälkeen 
vähitellen saat iin järjestystä ja kuria palautetuksi. Vuonna 1923 
rauhoitettiir. hirvi taas kokonaan, lukuunottamatta Petsamoa, missä 
sitä maaherran luvalla saadaan vielä pyydystää. Kuitenkin näyttää 
rauhoitus tälläkin kerralla suurelta osalta vain paperilla aikaansaa
dulta. Ainoastaan valtion mailla Metsähallituksen toimesta on sen · 
toteuttamista koetettu tositeoilla aikaansaada, ja - kiitos joiden
kuiden tarmokkaiden aluemetsänhoitajien - siinä on ainakin osaksi 
onnistuttukin. 



Suurriistan esiintymisestä Suomessa v. 1930. II 

Voidaan sanoa, että aina viime vuoteen asti näytti jokseenkin 
epätietoiselta, miten hirvikannan Suomessa tulisi tällä kerralla 
käymään. Saadakseni tarkempia tietoja hirvien samoinkuin muiden 
suureläinten nykyisestä levenemisestä käännyin viime talvena 
eri osissa maata asuvien asiantuntevien henkilöiden puoleen kierto
kyselyllä. Kysely osoitettiin pääasiassa valtion aluemetsänhoitajille 
ym. riistaolojen tuntijoille. He lähettivätkin erittäin auliisti tietoja, 
monet hyvin yksityiskohtaisia selvityksiä. Lausun heille kaikille 
tässäkin . parhaat kiitokset näistä faunistiselle tutkimukselle erittäin 
arvokkaista tiedonannoista. Niiden perusteella on laadittu muun 
muassa ohellinen kartta 2. 

Pikainen vertaileva silmäys karttoihin 1 ja 2 riittää osoitta
maan, että hirven leveneminen on v. 1930 hyvin toisenlainen kuin 
v. 1895. Viipurin, Mikkelin ja Uudenmaan läänit, jotka silloin olivat 
hirvirikkaimmat, ovat nyt köyhimmät. Hirvi esiintyy nykyisin run
saimpana syrjäisimmissä metsäseuduissa, mistä sitä ei ole ehditty 
aivan sukupuuttoon hävittää. Siten näyttää Oulun läänissä hirvi
rikkaimpia alueita olevan Luttojoen seudut, joissa hirviä kuitenkin 
on viime aikoinakin paljon salametsästetty. Kymmenkunta vuotta 
sitten oli niitä siellä niin runsaasti, että metsästäjä ei pysynyt jäljillä 
paljojen hirvenjälkien takia. Myös Ivalojoen yläjuoksun varsilla 
on hirviä. Kuolajärvellä on Tuntsan alue, etenkin sen latvat ja itä
puoli hirvirikkaita; kylien lähistöissä salametsästäjät surmaavat ne 
säännöllisesti. Kemi- ja Tenniöjokien rajoittamalla Keminniemellä, 
samoin Vuotos- ja · jaurujokien välisessä erämaassa on hirvitokkia. 
Kittilässä on hirviä Syvän-Tepaston ja Ounasjoki en välisessä erä
maassa, Pallastunturin rinteillä ja Pomokairassa. Kolarissa on 
niitä hiukan, mutta etelämpää Tornionjokivarsilta ne puuttuvat. 
Aikaisemmin siellä ollut runsas hirvikanta on jo hävitetty suku
puuttoon. Meltauksessa on jonkin verran · hirviä, mutta salametsäs
tys uhkaa sielläkin. Pisavaaralla oli v. 1929 kolmen hirven jälkiä. 
Niinikään on Kivalovuorten ympäristöissä melkoisen paljon hirviä 
säilynyt. Kuusamossa niitä taas on tuskin nimeksi. Taivalkoskella 
on nähty joku juoksuyksilö, samoin Pudasjärvellä. Enemmän on 
nähty Puolangalla, mutta salametsästystä harjoitetaan myös paljon. 
Suomussalmelta, Hyrynsalmelta ja Lentiirasta on hirvet tapettu 
jota.kl!inkin sukupuuttoon, mutta täältä etelään on niitä vielä itä
rajan seuduissa aina Laatokkaan asti etelässä, paikoitellen, kuten 
esim. Suojärven pohjoisessa hoitoalueessa (Torasjoen alueella), run-
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saastikin. Lännessä Keski-Pohjanmaalla tavataan hirviä monessa 
paikassa, joskin vain niukasti, ~nin Haapajärvellä, Pyhäjärvellä ja 
Perhossa. Salametsästys on sielläkin uhkaava. Etelämpänä tava
taan hirviä Alajärvellä joitakuita, samoin Karstulassa, Kivijärvellä 
ja Pylkönmäellä. Viitasaarella hyvin niukasti. Nähty myös Ähtä
rissä ja Virroilla. Ns. Parkanon erämaaseutu on yksi hirven pää
esiintymispaikoista, ja sieltä ulottuu runsaamman esiintymän 
aluetta Kokemäenjoen eteläpuolellekin, Kokemäelle ja Köyliöön. 
Myös Loimaalla ja Kosken T.l. pitäjässä on jokunen nähty. Turun 
saaristossa on hirviä runsaasti, niinikään Bromarvissa useita. 
Noin 200 kpl. on niitä arvioitu löytyvän Ahvenanmaalla, minne 
ensimmäinen hirvi saapui vasta v. 1908. Edelleenkin on yksityisiä 
hirviä nähty Keuruulla, Koskenpäässä, Kuhmoisissa ja Laukaassa, 
mutta yleensä tulevat ne sielläkin ammutuiksi heti ilmestyttyään. 
Etelä-Hämeessä tavataan hirviä monissa paikoissa kuten Padas
joella, Lammilla, Kalvolassa, Janakkalassa, samoin Heinolanpitä
jässä, Lopella, Koskenpit.äjässä, Hollolassa ja Nastolassa. Uudella
maalla on hirviä runsaasti Hyvinkäällä (Kytäjä), jokunen Ridas
järvellä, Pyhäjärvellä, Orimattilassa ja Mäntsälässä. Runsaan
laisesti on niitä myös Tammisaaren seudussa. Edelleenkin on yksi
tyisiä hirviä nähty Mäntyharjussa, Jaalassa ja Iitissä, v. 1928 myös 
Suomenniemellä, Sippolassa kesällä 1930. Kannakselta lienee vii
meinen hirvi hävinnyt v. 1926. 

Yleensä voidaan todeta hirven viime vuosina alkaneen lisään
tyä. Salametsästys on kuitenkin nytkin uhkaavana esteenä, eten
kin yksityismailla, missä tuskin mitään vartioimista toimitetaan. 
Kun metsästysmaiden omistajilla ei ole sanottavaa hyötyä hirvistä, 
vaan pikemminkin vahinkoa, jättävät he ne oman onnensa varaan. 
Hirven metsästystä tulevaisuudessa järjestettäessä olisikin tästä 
metsästyksestä saatava hyöty joko jätettävä metsästysoikeuden 
omistajille, jolloin he oman hyötynsäkin takia vartioisivat maitaan 
luvattomalta ja tuhoa tuottavalta pyydystykseltä, tai muussa 
tapauksessa olisi valtion itsensä palkattava riittävä riistanvartija
kunta. Luonnonsuojelualueilla taas olisi sekä hirvi että sen vihol
liset - karhu, ilves ja ahma - täysin rauhoitettava. (Suden rau
hoittamista tuskin on ajateltava mahdolliseksi.) Tällöin voisi muo
dostua luontainen tasapaino eri eläinryhmien lähinnä kasvinsyöjien 
ja lihansyöjien välille, jolloin alueella tarjona olevan kasvisravinnon 
paljous määräisi perimmältään eläinrikkauden. Tällöin täytyisi 
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suojelualueiden olla kuitenkin niin suuria, että niiden eläimistö 
voisi ·alueelta poistumatta löytää kaikkina vuodenaikoina riittä
vän ravinnon. Ellei tällaisia laajoja rauhoitusalueita saada aikaan, 
näyttää todella erittäin kysymyksenalaiselta, voidaanko viljelyksen 
kasva~ssa suureläimistön häviämistä sukupuuttoon estää. 

Tuhoeläintutkijain kongressi Rostockissa. 

j. Listo. 

Viime elokuussa oli kuuluisa saksalainen tuhoeläintutkijain 
seura, Deutsche Gesellschaft filr angewandte Entomologie järjestä
nyt kahdeksannen jäsenkokouksensa Rostockiin Pohjois-S1ksassa. 
Tämä seura on tosin nimellisesti saksalaisten tutkijain keskeinen, 
mutta siihen kuuluu jäseninä tuholaistutkijoita useimmista sivistys
maista Amerikkaa myöten. Täten ovatkin jäsenkokoukset, joita 
pidetään joka toinen vuosi, muodostuneet tavallaan kansainvälisiksi 
tuhoJaistu tkijain kongresseiksi. Osanotto näihin kokouksiin on var
sinkin näin syrjäisten maiden kasvinsuojelumiehille hedelmällistä, 
koska siellä nopeasti saa yleiskatsauksen hetken tärkeimpiin sekä 
teoreettisiin että. käytännöllisiin pyrkimyksiin eri tahoilla sekä sa
malla saa erinomaisen tilaisuuden tutustua tämän alan johtaviin 
miehiin muissa maissa. Tämänvuotiseen kokoukseen osallistuin. 200 
seuran jäsentä, suurin osa luonn ollisesti saksalaisia, mutta noin pari
kymmentä ulkomaalaistakin. Seuraavat maat olivat edustettuina: 
Saksa, Itävalta, Hollanti, Sveitsi, Italia, Turkki, Tshekkoslovakia, 
Latvia, Ruotsi ja Suomi. Suomea edustivat prof. Saalas rouvineen, 
maist. Hukkinen ja allekirjoittanut. Useat ulkomaalaiset olivat 
ha llitustensa virallisesti lähettämiä edustajia. 

Rostock on vanha mielenkiintoinen yliopistokaupunki lähe ll ä 
pohjoisrannikkoa . Se oli valittu kokouksen sijoituspaikaksi pää
asiassa si itä syystä, että Rostockin yliopistolla on tärkeä sija käy
tännöllisen entomologian opinahjona Saksassa. Yliopiston yhtey
dessä toimii nim. erikoinen entomologinen seminaari, jonka päätarkoi
tuksena on valmistaa koulutettuja tuhoeläintutkijoita kasvinsuo
jelulaitoksille ja kemiallisen teollisuuden palvelukseen. Entomologi
sen seminaarin johtajana toimii prof. K. F r i e d e r i c h , joka 
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Hevosen vedettävä pölytyskone. 

vast'ikään on julkaissut tunnetun 
perustavaa laatua olevan oppikir
jan käytännöllisen entomologian 
peruskysymyksistä. Tutustuminen 
entomologiseen seminaariin oli hy
vin mielenkiintoista. Sillä on käy
tettävänään pieni 3-kerroksinen ra
kennus yliopiston eläintieteellisen 
laitoksen yhteydessä: Rakennuksen 
eri kerroksiin on sijoitettu opiskeli
jain työskentelysalit, tutkimusväli
neistöt erilaisia ekologisia tutki
muksia varten, opintokokoelmat 
sekä johtajan ja assistentin työ
huoneet. Rakennuksen ulkopuolella 
on pieni . puutarha ja kasvihuone, 
joissa hyönteiskasvatuksia suorite
taan. Seminaarin kurssi kestää 4 
lukukautta ja pohjautuu paraiten 

luonnon tieteellisii 11 opintoihin. Erikoistyönä oli laitoksella viime 
aikoina tutkittu mäntymittaria (Bupalus piniarius), joka on Ros
tockin ympäristössä esiintynyt sangen rasittavana metsätuholaisena. 
Erikoisesti sääsuhteiden vaikutus sen kehitykseen ja joukkoesiin
tymisiin sekä loiset olivat olleet tutkimuksen alaisina. 

Kongressin avajaistilaisuudessa yliopistolla piti seuran puheen
johtaja, prof. K. E s c h e r i c h, Saksan metsäentomologian suur
miehiä, avajaispuheen, jossa hän lausui tervetulleiksi sekä kotimai
set että ulkomaiset osanottajat sekä teki selkoa tuhohyönteistutki
muksen nykyisestä tilasta ja tasosta Saksassa. Varsinkin metsä
entomologian alalla ovat saksalaiset tutkijat pä~sseet sellaisiin saa
vutuksiin, että siinä voidaan kunnialla kilpailla minkä muun maan 
kanssa hyvänsä maailmassa. Ilahduttavana .ilmiönä tuhoeläintutki
muksen nykyistä tilaa arvosteltaessa piti prof. E. sitä, että yhä enem
män on huomio suuntautunut yleislaatuisiin ekologisiin ja epide
miologisiin tutkimuksiin, mikä luonnollisesti on omiansa suuresti 
kohott~maan tämän tieteen yleistä tasoa. - Avajaistilaisuudessa· 
puhui vielä prof. F r i e d e r i c h s selostaen entomologisen tut
kimuksen ja opetuksen asemaa Rostockin yliopistossa sekä en.: 
tomologisen se minaarin perustamista ja toimintaa. Lopuksi prof: 
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Itsekulkeva moottoripölyty kone >> Scherin g>> . 

S c h u 1 z e puluti puutiaisen (fxodes ricinus) kehitykses tä, merki
tyksestä tautien levittäjänä sei<ä torjunnasbt. 

Kongressipäivien aikana pidettiin kaikki aan parikymmentä esi
telmää käytännöllisen e.ntomologian eri a.loi lta. Erikoista huomiota 
kiinnitettiin tällä kertaa metsäentomologisiin kysymyksiin. Useat 
esitelmät koskettelivat viime vuosina mäntymetsiä suuresti rasitta
nutta mäntymittaria, jonka elinehtoja, joukkoesiintymisiä ja tor
juntaa valaistiin eri puolilta. Tärkeimpänä torjumiskeinona tätä 
tuholaista vastaan käytetään arsenikki pölytystä. Laajasti käsiteltiin 
kysymystä arsenikkipölytyksen tarkoituksenmukaisimmasta suori
tustavasta. Metsäalueiden pölyttäminen lentokoneesta käsin, jota 
Saksassa on viime vuosina paljon kokeiltu ja laajemmassakin mitta
kaavassa torjumiskeinoina käytetty ei kuitenkaan ole ollut täysin 
tyydyttävä menetelmä, koska työn suoritus siten käy kalliiksi ja jää 
varsinkin epätasaisessa maastossa ja pienillä metsäalueilla epätäy
delliseksi. Sen sijaan on ot€ttu käytäntöön moottoripölytyskoneita, 
jotka maasta käsin puhaltavat pölypilven puiden latvuksiin saakka. 
Kongressin yhteyteen oli järjestetty retkeily parin tunnin automat
kan päässä oleville mäntymittarin tuhopaikoille, Warenin kaupun
gin metsäalueille, jossa Saksan eri torjuntakonetehtaat olivat "järjes
täneet suurenmoisen metsänpölytysnäytöksen. Siellä saatiin nähdä 
toiminnassa kymmenkunta erimallista moottoripölytyskonetta, joi
den pölytystehon ja liikuntakyvyn suhteen oli tilaisuus tehdä mielen
kiintoisia vertailuja. Useimmat olivat hevosen vetämiä, toiset taas 
moottorivoimall a liikkuvia. Kaikki olivat yleensä vast'ikään so mmi-
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teltuja uutuuksia, joita ei vielä paljoakaan oltu kauppaan laskettu. 
Useissa näytti vielä olevan parantamisen varaa, ennen kaikkea lii
kuntakyvyn suhteen. Varsinkin hevosen vetämillä koneilla näytti 
olevan vaikeuksia siitä huolimatta, että metsä, jossa näytös suori
tettiin, oli verraten harvaa ja maasto tasaista. Meikäläisissä tiheissä 
ja epätasaisissa metsissä ne varmaankaan eivät kävisi lainkaan. 
Hevosvetoisista koneista herättivät Platz-tehtaan valmistamat suu
rinta huomiota. jonkin verran paremmin näyttivät liikuntavai
keuksista selviytyvän moottorivoimalla kulkevat koneet. Näistä eli 
mielenkiintoisin Schering- Altmann-tehtaiden valmistama suuri 
pölytyskone, joka yhden miehen ohjaamana melko taipuisasti liikkui 
metsässä tupruttaen valtavaa pölypilveä puiden latvoihin. Sen malli
nen pienempi kone voisi Suomessakin tulla kysymykseen tasapohjai
silla hyvin hoidetuilla metsämailla. Yleisempään käytäntöön olisi 
meillä ilmeisesti kuitenkin suunniteltava omaperäinen, meidän. 
metsämaastoomme paremmin soveltuva pölytyskone. Arsenikki
pölytysten suorittaminen metsätuholaisia vast2.2.n saattaa pian tulla 
kysymykseen Suomessakin. Viime vuosina on täälläkin esiintynyt 
suuria hyönteistuhoja metsissä, esim. mänty-yökkö on aiheuttanut 
huomattavaa vahinkoa Karjalan kannaksen kruununpuistoissa, ja 
mäntymittari on viime ja tänä vuonna tehnyt pahaa jälkeä Taipal
saarella. 

Moottoripölytyskoneet saattoivat puhaltaa pölypilven metsässä 
35- 40 m korkeuteen. Arsenikkipölyä käytetään yleensä n. 50 kg. 
hehtaarille, ja työsaavutus suurilla pölytyskoneilla on n. 10 ha 6- 7 
tuntisena työpäivänä. Kustannus pölytyksestä on saksalaisten las
kelmien mukaan n. 68 - 80 Rmk ( = 645 - 760 Smk) hehtaarilta. 
Suurten pölytyskoneiden hinta vaihteli 2,000 - 3,000 · Rmk. 
Metsäalueen pölytys tapahtuu siten, että pölytyskone kulkee tuulen 
alapuolisesta metsänreunasta lähtien kohtisuoraan tuulen suuntaan 
nähden edestakaisin metsän läpi n. 20 m välimatkoin. Puiden lat
vuksiin nousevan pölypilven painaa tuuli sitten koko tuon 20m kais
tan leveydelle. Mahdollisimman tyventä, kuivaa säätä on käytettävä, 
koska si lloin pölypilvi saadaan nousemaan täyteen korkeuteen ja . 
pöly paraiten leviäa kaikkialle puiden latvuksissa . Neulasiin tarttu
nut arsenikkipöly joutuu sitten ruoan mukana toukkien suolistaan ja 
vaikuttaa niihin tappavasti. Minkäänlaisia onnettomuustapauksia 
ei näissä metsäpölytyksissä myrkyn vaikutuksesta toistaiseksi ole 
sattunut, eikä myöskään metsän linnusta ole näyttänyt niistä 
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sanottavasti kärsineen. Oh
jeiden mukaan pitäisi sekä 
ihmisillä että vetoeläimillä 
·pölytystyössä olla pölynaa
marit, mutta niiden pito 
kuuluu käytännössä jääneen 
melkoisen harvinaiseksi. 
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Muut kongressissa pide
tyt metsäentomoiogiset es i
telmät koskivat kaarnakuo
riaisia. Niistä mainittakoon 
mm. prof. Tr ä g år d hin, 

Itsekulkeva moottoripölytyskone toimin-
Ruotsin johtavan metsäen- nassa. Valok. J. Lista. 
tomologin, sekä prof. S a a-
1 a a n esitelmät. Prof. S. se losti Suomen kaa.r,nakuoriaisten maa n
tieteellistä levenemistä, erikoisesti pohjoisten metsänrajojen kaar
nakuoriaisfauoaa, valaisten mielenkiintoisen esityksensä joukolla 
kartakkeita eri lajien löytöpaikoista. 

Muihin tuhoeläintutkimuksen aloihin kuuluvista esite lmistä 
mainittakoon ennenkaikkea prof. S te 1 1 w a a g'in ja M a r t i n'in 
esitelmät. Prof. S t e 1 1 w a a g, joka on Saksan kuuluisimpia tuho
laistutkijoita, käsitteli kysymystä torjunta-aineiden käyttöarvon 
määräämisestä. Hän oli kehittänyt tutkimusmenetelmän erikoisesti 
arsen ikkipölyjen tehokkuuden selvittämiseksi pyrkien siinä stan
dardimenetelmään, joka tekisi mahdolliseksi eri ta.hoilla saatu jen 
tutkimustulosten vertailun. Torjunta-aineiden myrkkyarvon mää
rääminen on käytännön kannalta erittäin tärkeä kysymys, ja se on 
meilläkin par'aikaa päiväjärjestyksessä, kun yhä uusia myrkky
valmisteita alituiseen ilmaantuu kauppaan. 

Prof. M a r t i n i, kuuluisa lääketieteellisen entomologian tut
kija ja Hampurissa sijaitsevan . lnstitut fur Tropenkrankheiten'in 
entomologisen osaston johtaja, kosketteli esitelmässään tuhohyön
teisten joukkoesiintymisiin vaikuttavia syitä. Hän polemisoi ny
kyään yleistä käsityskantaa vastaan, jonka mukaan ilmastollisten 
seikkain vaikutus on kaikki kaikessa, ja lausui käsityksenään, että 
myöskin p1aaperän j ennenkaikkea loisten vaikutus on varsin huo
mioonotettava. 

Vielä kuultiin pari muutakin esitelmää teoreettisen tuholaisopin 
alalta sekä samoin muutamia maanvi ljelystuholaisista. jälkimmäi-
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sistä mainittakoon maist. V. H u k
k i s e n . esitelmä sinappikuoriaisen 
(Phaedon cochleariae) esiintymisestä 
ja torjunnasta Suomessa. Se herätti 
kuulijoissa suurta mielenkiintoa, var
sinkin torjumispuolta koskeva osa, 
jossa maist. H. selosti mm. meillä 
käytettyä arsenikkipölytysmenetel
mää ja keksimäänsä, jo melko ylei
sessä käytännössä olevaa Puhuri
pölytyskonetta. Tämä pölytyskone 
on Saksassakin suoritetuissa kokeissa Metsänpölytvsnäytöksestä: prof. 

Escherich ke skustelee turkkilais- havaittu sangen käyttökelpoiseksi 
ten osanottajien kanssa. J·uurikasvivilj. elyksillä J. a pystyy hy-

Valok. Y. Hukkinen. 
vin poistamaan torjumistekniikassa 

tässä suhteessa olevan puutteen. 
Kongressin aikana tehdyillä lyhyiiiä retkeilyillä saimme tutus

tua Rostockin ympäristöön, sen yhtäjaksoisiin, pitukujanteiden hal
komiin viljelyslakeuksiin, ikivanhoihin tammi- ja pyökkimetsiin sekä 
istutettuihin hyvin hoidettuihin mäntymetsiin. Eräs retkeily päätyi 
Warnerolinden lähettyvillä merenrantaan, joka täällä on sileätä ja 
hienohiekkaista tarjoten mainiot edellytykset kylpypaikoille, joita 
täällä olikin sekä pienempiä että suurempia melkein vieri vieressä 
pitkin rannikkoa. 

Kongressin jälkeen oli allekirjoittaneella yhdessä maist. Hukki
sen kanssa tilaisuus käydä tutustumassa .Kielin ja Lyypekin kasvin
suojelulaitoksitn. Kielissä oleva Saksan biologisen valtakunnanlai
toksen sivukoeasema tutkii vilja- ja rehukasvien tuhohisia, johtaja
naan prof. B 1 u n c k. Sen toiminta on suureksi osaksi samansuun
taista ja useat tutkimukset samoja tuholaisia koskevia kuin meillä 
Suomessa. Tutustuminen tähän mainiosti j~rjestettyyn tutkimus
laitokseen oli meille sangen hyödyllistä. Kielin maakunnallinen kas
vinsuojelulaitos oli myöskin erinomainen nähtävyys, uusi ja hyvin 
varustettu, kuuleman mukaan yksi valtakunnan mallikelpoisimpia 
kasvinsuojelulai.toksia. 

Lyhyellä kongressimatkalla ehdimme nähdä vain pienen murto
osan Saksan kasvinsuojelutoiminnasta. Mutta jo tästäkin näkemäs
tämme tulimme siihen käsitykseen, että Saksassa tätä työtä tehdään 
tarmokkaasti ja määrätietoisesti, ja sen tärkeys on yleisesti tunnus-
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tettu. Saksan tuhoeläintutkimus on tällä haavaa jo sangen korkealla 
tasolla, jopa niin, että hyvällä syy11ä saattaa yhtyä ruotsalaisen prof. 
Trägårdhin esitelmänsä esipuheessa lausumiin sanoihin, että tuho
laistutkijain ei Euroopasta enää tarvitse tehdä kalliita ja aikaa vie
viä opintomatkoja Ameriikkaan, koska on saatu sekä teoreettisessa 
että . käytännöllisessä suhteessa yhtä hyvä koulu lähemmäksi, 
nim. Saksaan. 

Rastaskerttu [Acrocephalus a. arundinaceus (L.)], 
Suomelle uusi lintulaji. 

Olavi Hytänen. 

Rastaskerttu ( Acrocep!Ialus arundinaceus orientalis [Temm. & Schleg.]) 
Eläintieteellisen museon kokoelmista. 

Viime kesänä toukokuun 25:nnen päivän kirkkaana ja tyynenä 
iltana suuntautui ersä lyseol. 0 1 a v i L e h t o s en kanssa Hel
singin seudulla alituisesti tekemistäni lintu-retkeilyistä pitkin Viikin 
lahden rantaa Herttoniemeltä Vanhaankaupunkiin päin. Kun met
säisellä rannalla lähestyimme sellaista paikkaa, missä suur~, yhtenäi
n·en ruo'osto kapeana kaistaleena ulottuu rantaan saakka, kuulimme 
jo kauaksi outoa, mahtavaa linnunlaulua mainitulta kannakselta. 
Kun ajatuksissamme rupesimme määräämään laulajaa, oli mieliku
viemme. järjestys: >>Acrocephalus, mutta meille uu si>>, ja heti kun 
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hiljattain Ahvenanmaalta todettu Acrocephalus scirpaceus 1 tuli 
mieleen, jatkui ajatus: >>Ei sovi, suurempi.>> joka puolelta ympäris
töstä kuulunut tavallisen ruokokertun laulu oli kuin hillittyä säes
tystä tälle äänen voimassa satakielen lauluun verrattavalle suorituk
selle. Tiesin, että on olemassa sukulaisiaosa kookkaampi laji, rastas
kerttu, mutta muistin sen puhtaasti keskieurooppalaiseksi. Näin
ollen koetin heti parhaani mukaan tulkita laulun perussäettä ja sain: 
tsarra, tsarra, tsarra - tui, tui, tui. Toverini tunkeutui ruo'ostoon 
päästäkseen näkemään laulajan, mutta se peräytyi lähestyjää pysy
tellen n. 15 m:n päässä ja laulaen yhä. Se Iaittoni avoveden reunaa 
seuraten ruokojen tyviosissa näkymättömissä; rannalta saatoin 
nähdä, miten se korsi, jonka tyvellä se kulloinkin istui, huojui voi
makkaasti. Saatuamme puolisentuntia nauttia uuden tulokkaan 
esittäytymislaulusta, se yht'äkkiä lakkasi, jonka jälkeen siinä 
ruo'oston osassa vallitsi painostava hiljaisuus. 

Kaupunkiin palattuamme meidän oli kirjallisuudesta helppo 
todeta, että kysymyksessä oli Acrocephalus arundinaceus. Kuvaa
vana laululle esitettiin, paitsi äänen voimaa, pitkän intervallin ja
kama säe karre, karre, karre - kie, kie, kie. Leviämisalue sivusi 
maatamme, eikä ollut lajia, johon sen voisi sekoittaa. 

Ulkonäöltään laji on vaatimaton, päältä tumma,. ruskehtava ja 
alta vaalea, kuten sukulaisensa; selkäpuolen höyhenissä ei ole tum
mia keskuksia, ja silmän yli kulkee vaalea juova. Kooltaan se on 
koko joukon muita suurempi, ja suhteellisesti pitempi pyrstö tekee 
sen solakammaksi. Kun nokkakin on aika vahva, on se suuresti 
rastaan näköine.n. Siitä johtuu, että Linne erehtyi pitämään sitä 
rastaana antaen sille nimen Turdus arundinaceus. Kun sen sitten 
huomattiinkin kuuluvan ruokokerttuihin, se sai lajinimen turdoides 
tai turdinus, mutta Linnen antama lajinimi on tullut yleisesti käy
täntöön. Samasta yhdennäköisyydestä johtuu lajin nimi useissa kie-· 
lissä (drosselrohrsänger, trastsångare jne.), ja sitä kuvaavaa nimi
tystä, rastaskerttu, lienee meidänkin paras käyttää. 

Hartertin mukaan lajin pesimäalue käsittää Keski- ja Etelä
Euroopan sekä luoteiskotkan Afrikkaa; pohjoisessa se ulottuu Etelä
Ruotsiin ja Eestissä melkein Suomenlahteen. Britteinsaarilla lintu 
on tilapäinen vieras. Päälajiin kuulunevat myös paikoittdin Länsi-

1 Ruot~ . rör~ ångare; mikä lajin womalaiseksi nimeksi, kun sävsån
gare ( Acrocepha/11s schoenobaenus) on nykyjään ruokokerttu? 
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Siperian aroilla pesivät linnut, ja sen sanotaan pesivän myös Vähässä
Aasiassa ja Palestiinassa. Talvehtivana se tavataan Afrikassa Nata
liin saakka. Se näyttää muuttavan Persian läpi. Trans-Kaspiassa jC~ 
Turkestanissa tulee päälajin tilalle päältä vähemmän punainen, 
enemmän olivinvärinen ja alta vaaleampi al::1laji A. a. zarudnyi Hart., 
jonka alue lännessä ulottuu Kirgiisi-arolle ja Volgan ,suulle . Itä
Aasiassa on rotu A. a. orientalis (Temm. & Schleg), jonka jalat ovat 
sinertävät, lyijyn harmaat, eivätkä ruskeanharmaat niinkuin päälajin. 

Rastaskerttu on suurten ruokotiheikköjen asukas. Sanotaan, 
ettei sille kelpaa paraskaan kaislikko eikä pajupensaikko; se on asuin
paikkaansa nähden vaativampi kuin ruokokerttu. Tavallisesti ka
jahtavat kairaan säkeet, pitkien välitaukojen tehostamina taajan 
ruokometsän kätköstä, mutta myrskysäällä se kiipeää ruo'on lat
vaan ki.ihdyttäenlaulunsa katkea.mattomaksi säveltulvaksi. Kauniina 
öinäkin se laulaa niinkuin ruokokerttu. Lajin riippuvaisuuden 
ruo'osta käsittää, kun tietää, että sen pesä aina on kokoonpunottu 
ruo'on kukinnoista, lehdistä tai muusta hienosta ja taipuisasta ai
neksesta. Tämä on noin kaksi kertaa leveyttään korkeampi, tiivis
rakenteinen kuppi, joka kiinnitetään muutaman ruo'on varaan tavalli
sesti 1- 1 1/ 2 m korkealle. Nuoressa kasvustossa se on aluksi aivan 
vedenrajan yläpuolella; kun ruo'osto kesän mittaan kasvaa, kohoaa 
pesä mukana noin metrin korkeudelle. Sill'aikaa on 4 - 5 sinivalkea
pohjaisen munan sijaan tullut yhtä monta ahnasta poikasta, joita 
emot ahkerasti nwkkivat hyönteisillä, aluksi keinuvassa pesässä ja 
myöhemmin ympäristön korsilla. Vain hätätilassa rakennetaan pesä 
pajupensaikkoon tai kuivalle maalle. 

Acrocephalus arundinaceus on niitä lintuldjeja, jotka Keski
Euroopasta käsin laajentavat pesimäaluettaan pohjoiseen päin. Ete
neminen Tanskaan, juutinmaalle, ja Itämerenmaihin kävi esteettä 
päinsä ja tapahtui varmaan melkein samanaikaisesti. Mutta sitten 
tulivat Tanskan salmet ja Suomenlahti eteen. Edellinen · oli pie
nempi este. Ensimmäinen yksilö saatiin Ruotsissa v. 1849 Götebor
gin seudulta. Senjälkeen ei lajista pitkään aikaan tiedetty siellä mi-. 
tään, mikä luultavasti johtuu vain havaintojen puutteesta, laji kun 
asuinpctikkansa vuoksi jää helposti huomaamatta. Vasta v. 1917 s 
toisen kerran tavattiin; silloin löytyi Yddingesjöstä Skånessa en
simmäinen pesä. V. 1927 tavattiin Keski-Skånessa Krankesjössä 
ainakin 5 pesivää paria (P. 0. Svanberg, >>Fauna . och FlortH> 1927, 
n:o 5). 
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Nyt on myös Suomenlahden asettama raja voitettu. On näet 
luonnollista, että Viikissä tavattu yksilö on tullut tänne Eestistä, 
missä laji lähinnä meitä tavataan pesivänä. Koska Viikin n. 1 km2:n 
laaja ruo'osto lukuisine avovesi-silmineen on oikea ihanneasuin..: 
paikka rastaskertulle, ei ole ihme, että se ensiksi huomattiin siellä. 
Sen ilmestymiseen juuri viime ·kesänä saattoi olla syynä silloinen. 
tavallista lämpimämpi ajan jakso. Ainoastaan tuon edellä kuvåtun 
kerran se tavattiin; yksinäinen harhaileva koiras ei ilman kiinto
pistettä pysynyt paikoillaan. ·Mutta ehkä laji pian vakiintuu meille ; 
sitähän tuntuu edellyttävän jo sen nykyinen pesimäalue. 

Pieniä tietoja. 

Havain to ja Kesl järven ni säkäsfaunasta kesällä 1929. }\esij ärven kylä sij a it
see Lopen ja J anakka lan pitäjien rajalla. Nisäkkäitä pyydystin pienill ä loukuilla t 
joissa oli syöttinä joko porkkanaa, omenaa, perunaa tai tuoretta lihaa. 

j ärjeste lmällinen katsaus alueella tavattuihin lajeihin: 
Sorex vulgar is. E li yleisenä sekametsissä (varsinkin hakamailla) ja pelloilla 

heinäse ipäitten tai ruiskuhilaiden alla. 7 yksilöä sain käsiini, niistä 2 löysin kuol
leina polulta. K.erran näin tav. päästäisen (tai Crossopus fodiensin?) n. 20m kor
kean, jyrkän kallioseinämän pengermällä. K,ansa nimittää sitä n o k k a h i i
r e k s i. 

Crossopus fodiens. Näin sitä monta kertaa, mutta en saanut yhtään pyydyk
siini. Aina kun kävin kokemassa niitä, oli ne laukaistu ja syötit viety. 

Talpa europaea. K,esijärvellä yleinen. Sitä sa notaa n siell ä k ä m m e n
m y y r ä k s i. 20. VII. 1929 tapasin 1 kpl. rantapolulla kuolleena, seuraavana 
päivänä to i talon kissa to isen yksilön t upaan. - Tulee toisinaan päivälläkin ulos 
käytävistään (Espoo, 1928). 

Sminthus subtilis. Sain sitä 3 yksilöä. Yhden oli talon väki löytänyt heinä
ladosta (27. VII. 1929) sen pudotessa kuormasta permannolle. Se oli sii s oleskel
lut heinäseipäissä (v.rt. Renwall: Suomen Retkeilyfauna). - Tämä kulkutapa 
tuntuu muuten olevan hyvin ominaista juuri pikkunisäkkäillemme. Varsinkin 
peltomyyrä ja vaiva ishiiri tekivät tutkimusa lueelia kesällä 1929 monia matkoja 
heinäpellolta latoon . Suoma!. normaalilyseon vahtimestari Hellman kertQi, miten 
kerran, kun koululla piti olla jokin suurenpu oleinen majoitus, sinne tuotiin olkia, 
joissa aivan vilisi (hänen kuvaustensa mukaan) vaivaishiirtä. K,iire oli, eikä kel
lään ollut aikaa poistaa niitä oljista, ja patjoissa ne sjtten näyttäytyivät monena 
yönä koko na is-seurueen kauhuksi. - }\aksi muuta koivuhiirtä, jotka tapasin 
28. V II I. 1929, olivat ruiskuhilaassa. Toinen niistä oli melkein hännätön, kai 
jossain tapaturmassa katkaissut sen . Tämä koivuhiiri oli hyvin arka; levotto
mana se juoksenteli kuhilaan juure lla katsoen milloin mistäkin koiosta varovai
sest i ulos. Toinen oli erään kuhilaan latvassa ja sille tuli sella inen kiire, että 
heittäytyi jo puolitiestä a las maahan niin , että mätkä hti. 1 aion isäntä sanoi , 



Pieniä tietoja. 23 

että kun tulee kaurankorjuu-aika, niin silloin tätä lajia tapaa paljon enemmän 
kuin mitä nyt saatiin. 

Mus decumanus. Isorotat käyttivät ruokailupaikkanaan talon sikakauka
loa ollen sangen rohkeita. Lähellä olevan riihen alla asusti myös yksi pariskunta. 
Ne osasivat hyvin taitavasti laukaista pyydykseni. Laitoinpa iskurin miten ki
reälle tai herkälle tahansa, niin aina oli ne laukaistu ja syötit syöty. 

Mus silvaticus. Tätä lajia en saanut enkä nähnyt yhtään, vaikka asettelin 
juuri niitä varten Iaukkujani moniin eri paikkoihin käyttäen syöttinä porkkanaa, 
jolla sain joululomalla 1928 monta yksilöä Helsingin Vanhastakaupun gista. 

Mus musculus oli yleinen rakennuksissa. 
Mus minutus. K,esijärvellä yleinen. Tapasin sitä puutarhassa ja heinä-, 

mutta varsinkin ruispellolla. - Löysin 3. V 1. 1929 pesän karviaismarjapensaan 
oksalta n. 20 sm korkealla maassa. Avatessani pesäaukkoa sormellani hiukan 
suuremmaksi, nähdäkseni, oliko sisällä poikasia, kuulin samallaisen äänen kuin 
Iehtokertun tai ennemminkin pikkulepinkäisen varoitusääni on, mutta paljon 
korkeamman ja hiljaisemman. Se kuului aivan samasta pensaasta , mutta en näh
nyt yhtään mitään. L~tulisin ääntä vaivaishiiren varoitusääneksi. - l(un kävin 
hetken kuluttua taas katsomas.a pesää, oli se autiona. Vanhemmat olivat vie
neet poikasensa parempaan turvaan. - Toisen pesän, jonka katson kuuluneen 
tälle lajille, löysin keskeltä vastaniitettyä heinäpeltoa. Se oli soma laitos, koko
naan kuivista, ohuista heinän korsista tehty. Pesässä oli merkeistä päättäen · 
vast'ikään ollut poikasia. - Erään pesän löysin myös hyvin hauskasta pai
vasta. Se oli rakennettu harvennettuun vadelmapensaikkoon yhden ainoan 
karren ja lehtihangan varaan n. 1,25 m korkeudelle maasta. Pesä näkyi se l
västi ympäristöön, eikä sitä oltu koetettu mitenkään piiloittaa. - Ruiskuhi
laaseen vaivaishiiret laittoivat aina, mikäli huomasin, pesänsä sen latvaosaan. 
Useimmiten se oli niiden kahden lyhteen päällä, jotka taitetaan tueksi kuhi
laalle. Hiiret olivat puremaila ja tähkiä sekä jyviä sinne kantamalla laittaneet 
paikan tasaiseksi n. kämmenen leveydeltä. }\un näin oli asianlaita melkein jo
kaisessa kuhilaassa, 11iin hyvin ymmärtää, miksi talon isäntä suorastaan rai
vostui >>noihin hiiripahuksiin>>. Liikkuessaan rukiin sängessä vaivaishiiret vai
kuttivat paljon nopeammilta kuin koivuhiiret 28. Vll I. 1929 löysin kuhi 
laista 8 kpl. melkein täysikasvuisia poiKasia se kä 5 pesää, joissa kaikissa oli 
8 poikasta. 

Arvicola glareola. 1\esällä 1929 }(esijärvcllä hyvin yleinen. Se asusti 
enimmäkseen lahokannoissa, joihin oli kaivanut paljon käytäviä. Toisia sa in 
risukasoista. Näyttää mieluummin kuin muut jyrsij ät elävän yhdyskunnissa. 
En tavannut sitä kertaakaan pellolta; ainå vain joko kuusi- tai se kam tsistä ta( 
metsäisiltä hakamailta. - Eräässä sekametsässä oli metsämyyrä kaivanut 
aivan maanpinnan tasalle (sammalen ja maan väliin) lyhyitä k~iytäviä, joita 
myöten kulki eteenpäin aina välillä tullen esille jostakin kohdasta, heti taas ka
dotakseen johonkin läheiseen aukkoon. Kun käytävät mutkittelivat kovasti, en 
voinut koskaan arvata, mistäpäin se aina tuli esille. 

Arvicola agrestis. 1\csijärven enkä yleisin nisäkäs. Se tuli se kä liha- että 
kasvis-syöttiin. Löysin sen 15. VII 1. 1929 tapaturmaisesti kuolleena maantieltä 
suu täynnä hevosen lantaa. Peltomyyricn väri vaihtelee melkoisesti. · Sa in kaksi 
kellertävän valkeata yksilöä 27. VII J. ja 28. V JI 1. 1929. Edellisen, jolla va.in kor-
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vien karvapeite oli vaalean harmaa, toi kissa suussaan tupaan, toisen sain ruisku
hilaasta. Viimeksimainittuna päivänä sain myös hyvin tumman, melkein mustan 
yksilön. 29. V 1 J. 1929 tapasin 3 yksilöä heinäru'on alta. Samasta paikasta löysin 
pesän, jossa oli 6 sokea ta poikasta. Se oli tehty poikkipurruista heinänkorsista, 
mittasuhteillaan n. 15 X 15 X 7 sm, luja. 30. V 1 J. 1929 samanlaisesta paikasta löy
tämässäni pesässä oli 7 poikasta. 

Arvicola ampllibius. Ojamyyrää sain vain yhden yksilön, joka oli väriltään 
tumman ruskea. Sain sen perunasyötillä. Mainittu yksilö eleli koko kesän, näh
tävästi yksinään, eräällä maantien ja järven välisellä (n. 40-50 m) tulvaran
nalla. Usein se ruokaili aivan maantien vieressä olevan vesiojan reunalla, johon 
yht'äkkiä loiskahti, kun pyörällä tai rattailla ohi ajoi. 

Erkki Halme. 

Valkea västäräkki (Motacilla alba) nähtiin Pieksämäellä vielä marrask. 2. 
pnä 1930. Lienee melko harvinaista, että tämä lintu liikkuu näillä mailla vielä 
marraskuun alussa. Lämpimillä ilmoilla on varmaan osansa linnun täällä viipy-
miseen. ]. Seppä. 

Harmaapäätikka (Picus canus) näytti viime syksynä olleen usein tavatta
vissa P i e k s ä mä e 11 ä. Syyskuun 28. päivänä se tavattiin Pieksämäen kaup
pala-alueelta, seuraavalla viikolla Kantalasta ja viikkoa myöhemmin Jäppilän 
puolelta pitäjää. Ilmeisesti lintu on pesinyt seudulla. Neljä vuotta sitten nähtiin 
harmaapäätikka Pieksämäen kirkolla, mutta näinä välivuosina ei sitä ole täällä 
huomattu. }. Seppä. 

joutsenparvi Nurmossa Etelä-Pohjanmaalla. Nurmon pitäjässä MartikkaJan 
järvessä nähtiin viime kesänä (1930) 2. V 1.-28. V 11. välisenä aikana joutsen pari. 
Mainittu järvi on rannoiltaan ruohikkoinen ja matala, mutta keskeltä verraten 
syvä sijaiten n. 3 km:n päässä asutuskeskuksesta laajan suon keskellä. Pesästä ei 
ole tietoja. Linnut oleskelivat vaikeapääsyisessä paikassa. Olavi Peräsalo. 

Leptura macu lata Poda Taipalsaarella. 24. V J. 1930 löysin valkoisen ruusu
pensaan kukista kaksi yksilöä tätä harvinaista kukkaishapsenkakkiaista, joka 
vain joskus aikaisemmin on tavattu maastamme. Toisen niistä jätin Yliopiston 
hyönteismuseon kokoelmiin. jo kerran ennen (1922) on 0. Toivonen löytänyt 
samasta pitäjästä yhden L. maculata-yksilön. K. E. Aro. 

Männyn äkämäpunkin (Eriophyes pini Nai.) äkätttiä Ahvenanmaalla. Luon
non Ystävän viime numerossa (1930, s. 212) olleen kirjoitukseni johdosta on 
maist. T. J. H i n t i k k a kiinnittänyt huomiotani erääseen 0. La g e r hei m in 
julkaisuun >>Baltiska Zoocecidien> (Arkiv för Botanik Bd. 4 ,No 10, 1905), jossa 
hän mainitsee (s. 10) tavanneensa Eriophyes pinin äkämiä Maarianhaminassa. 
Ahvenanmaalta Finnströmin Färjsundista on myös maist. Hintikka sen löytänyt 
v. 1912 sekä jakanut Cecidotheca Fennicassa numerona 26. V. Saalas. 

Viipurin seudun satunnaiskasvistosta. Luonnon Ystävässä 1928 siv. 220 olen 
selostanut Rosuvoin kaatopaikan satunnaiskasvistoa. Siinä esitettyä luet
teloa haluan täydentää seuraavilla 1929 ja 1930 tekemilläni havainnoilla. Alue, 
iolta aikaisempi IuetteJoni on tehty, on nykyisin suurimmaksi osaksi yhtenäisen, 
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verraten vakiintuneen heinäkasvillisuuden peitossa, mutta sensijaan on »kulp-· 
pien~ täyttämisen jatkuessa muodostunut uusi edelliseen rajoittuva satunnais
kasveille soveltuva vyöhyke. Tältä alueelta olen tavannut seuraavat satunnais-
kasvit (lajit, joita aikaisemmin en sieltä ole tavannut, ovat varustetut mer
killä *): Pflalaris canariensis l yks. 1930; Panicum crus galli 4 yks. 1930; 
Panicum capillare 4 yks. 1930; Setaria viridis, 1929 niukasti, 1930 sirotelt.; 
*Beckmannia erucijormis l yks. 1929, 3 yks. 1930; Hordeum jubatum sirotelt,; 
Rumex mexicanus 1 yks. 1930; *Chenopodium polyspermum 1 yks. 1930; C/7. 
rubrum sirot.; *C/1. Leptopllyllum 2 yks. 1930; Axyris amarantoides 1930 joks. 
runs. (ster.); Sisymbrium sinapistrum hyvin runs.; S. Loeselii niuk.; · Erucastrum 
Pollicllii 1929 hyvin niuk., 1930 joks. runs.; Vicia llirsuta ja V. angustijolia 
sirotelt.; Malva rotundijolia niuk.; Oenotlzera biennis 1930 sirot.; Senecio vi
scosus runs.; S. silvaticus joks. niuk. 

Myöskin Havin saippuatehtaan lähe llä olevalle n.s. kiertoradan valmistu
misen jälkeen täytetylle alueelle on viime kesänä 1930 päässyt kehittymään 
runsas satunnaiskasvisto. Siellä esiintyvistä laj eista mainittakoon seuraavat: 
*Panicum miliaceum 4 yks.; Hordeum jubatum 1 yks.; *Cannabis sativa 1 yks.; 
Chenopodium rubrum sirot. ; Sisymbrium sinapistrum hyvin runs.; S. Loeselii 
runs.; Erucastrum Pollichii joks. runs.; Vicia hirsuta niukasti; Senecio viscosus 
hyvin runs. 

Edellä olevien lisäksi mainittakoon vielä Vitsataipaleelta Latukkaniemen 
rannalta löydetyt 2 Ambrosia trijida yksilöä. Sen siemenet ovat todennäköisesti 
tulleet aaltojen ajamina n. 3-4 km päässä olevasta Viipurin satamasta. 

Tärkeimmät lajimääräykset on tri H. Li n d b e r g tarkistanut. 
Leo Aaria. 

/ 

Tietoja Mikkelin satunnaiskasveista. K.esinä 1926 ja 1927 oli tämän kirjoit·· 
tajalla tilaisuus tehdä kasvihavaintoja Mikkelin kaupungissa (Sa). Päähuomioni 
kiinnitin Pulkkisen myllyn ympäristön, n.k. )> Luhdan )> , Myrkkylammen täyte
maan sekä rata- ja satama-alueen kasveihin. Myöskin kesinä 1928- 1930 ole ri 
tutkinut ede llämainittuja alueita ja merkinnyt si lloin tehdyt kasvi löydöt muis
tiin. Nämä tiedot mainitaan seuraavassa erityisin vuosilukuilmoituksin. 

Edellä mainitussa Pulkkisen myllyssä, joka v:sta 1907 alkaen on sijainnut 
samalla paikalla radan vieressä, lähellä rautatieasemaa, jauhatetaan vain n. 
10 % kotimaista viljaa ja n. 90% ulkomailta tuotua ruista. Alkuaikoina ja taas 

. myöhemmin kapinan jälkeen tuotiin ruista Venäjältä (tämä tuonti oli 1924 kaik
kein suurin). Pari vuotta sitten jauhatettiin vuorostaan pääasiassa saksalaista 
(Saksasta ostettua) ruista, mutta jo 10 vuoden ajan on ruista myös hankittu 
Ameriikasta, ja nykyisin jauhatetaankin sieltä tuotua yhä enemmän saksalaisen 
rukiin ohella. - Myllyalueeseen suorastaan liittyvä )>Luhta)> on suo, jota täyttä- · 
mistä varten pidetään kaatopaikkana. 

Samanlainen kaatopaikka oli ennen myös kaupungin toisessa laidassa 
Myrkkylammen eteläpäässä, mutta kun siihen va lmistui tien. 4- 5 vuotta sitten,. 
si irrettiin kaatopaikka lammen toiselle rannalle, minne kuitenkin on kielletty 
mätänevien aineitten kaataminen; mainitun tien reunat ovat nykyään ruohottu
neet. 

Edellä kuvatuilla paikoilla tapaamistani kasveista olen laatinut seuraavan 
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luettelon, mikä käsittää kaikkiaan 100 lajia, etupäässä satunnaiskasveja, mutta 
sen ohella myöskin muita satunnaiskasvip~ikoilla viihtyviä lajeja. Ottamani 
näytteet on lopullisesti tarkastanut toht. HaraLd Li n d b e r g määräten 
tällöin vaikeimmin tunnettavat lajit. Näistä ansaitsevat huomiota varsinkin 
Rumex mexicanus, Chenopodium Leptophyllum, Atriplex tataricum, Axyris ama
rantoides, L epidium densiflorum, Brassica elongata, Clwrispora tenella, Lupinus 
.luteus, Ornithopus sativus, Eryngium planum, Collomia linearis, Dracocephalus 
parviflorus, Artemisia biennis ja Xantllium strumarium, joista useat ovat lajeja, 
jotka vasta viime vuosina on maassamme tavattu ensimmäistä kertaa. 

Luettelossa esiintyvät seuraavat lyhennykset: Lu = luhta Pulkkisen myllyn 
luona; Pk = Pulkkisen myllyn ohi kulkeva katu; Pp = Pulkkisen myllyn piha; Pr 
= Pulkkisen myllyn ohi menevä rata; R = rata- ja satama-alue; M= Myrkky
lampi. 

Setaria viridis (L.) Beauv. - M (sp), Pp (cp), Lu (pc), R (sp). 
Panictlin crus galli L. - Lu (pc, L i i s a P a r k k i n e n ja T e r t t u 0 h u-

k a i n e n). 
P. miliaceum L. - Lu (pcc, Veikko Antti 1 a 1930). 
Anthoxantlwm odoratum L. - M (sp), Pp (sp). 
Phalaris canariensis L. - Lu (pc). · 
Alopecurus geniculatus* fulvus (Sm.) - M (sp). 
Avena sativa L. - Lu (sp). 
Beckmannia eruciformis Host - Lu (pcc, 1 930). 
Bromus mollis L. - M (pc). 
Br. inermis Ley~ s. - Lu (pcc). 
Secale cereale L. - Lu (sp). 
Triticum vulgare Vili. - Lu (sp). 
Lolium multiflorum Lam. - Lu (pcc), M (pcc). 
L. perenne L. - M (pcc). 
Hordeum jubatum L. - M (st cp), Pp (st cp), Pr (sp), R (sp). 
Urtica dioeca L. - M (sp), Pp (sp). 
Rumex mexicanus Meisn. - M (st pc), Lu (cp). 
Polygonum convolvulus L. - M (st pc), Lu (sp). 
P. fagopyrum L. - Pp (pc). 
Chenopodium album L. - M (st cp), Pp (cpp), R (sp). 
C/7. leptophyllum (Moq.) Nutt. - Pr (pcc). 
Atriplex patulum L. - M (st pc), Pp (st pc). 
A. tataricum L. - Pp (sp). 
Amarantus retroflexus L. - M (pcc), Pp (pcc). 
Axyris amarantoides L. - M (sp). 
Vaccaria segetalis Gke. - M (pcc). 
Silene inflata Sm. - M (st cp). 
S. rwctiflora L. - M (sp). 
Lychnis alba Mill. - M (cp), Lu (pc), Pp (pc). 
Agrostemma githago L. - Pp (sp ) . 
.Spergula arvensis L. - M (st pc), Pp (pc). 
Delphinium consolida L. - M (pcc). 
D. elatum L. - M (pcc). 
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Fumaria ojjicinalis L. - M (pc), Pp (pc). 
Conringia orientalis (L). Andrz. - . R (pcc) . 
Sisymbrium ojficinale L. - Pp (sp) . 
S. sinapistrum Crantz. - M (cp) , Pp (sp) , Pr (sp), R (pc). 
S. Loeselii L. - M (cp), Pp (pcc), Lu (sp), R (pcc) . 
S. soplzia L. - M (pcc), Pk (sp), Pp (sp) , Pr (st cp), R (pc) . 
Brassica campestris L. - Ltt (sp). 
Br. lanceolata Lge. - M (pcc). 
Br. clongata Ehrh. ( = Erucastrum elongatum Led.) - M (pcc). 
Sinapis arvensis L. - M (sp), Ltt (cpp). 
S. alba - M (pcc). 
Erucastrum Pollicllii Sch. et Spenn. - Pk (cp), Pp (pc) , Pr (cp). 
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Camelina linicola Sch. et Spenn. - M (cpp), Pk (cp), Pp (cp), Pr (cpp) . 
Lepidium densijlorum Schrad. _,M (cpp), Pk (cpp), Pp (st cp), Pr (cp), R (cp) . 
Berteroa incana (L.) DC. - M (cpp), Pp (sp), Pr (st pc) : 
Raplzanus rap/zanistrum L. - M (st cp), Pp (pc). 
C/zorispora Ienella DC. - M .(st cp). 
Potentilla norvegica L. - M (st pc), Lu (pc) . 
P. Goldbaclzii (Rupr.). - R (pcc). 
Lupinus luteus L. - Pp (pcc) . 
Medicago lupulina L. - Pp (st cp). 
Melilotus ojjicinalis Willd. - M (cp), Pp (st cp). 
M. albus Desr. - M (pc), Pp (st cp). 
Trijolium arvense L. - M (pcc), Pr (pcc). 
Ornitlzopus sativus Brot. - Pp (sp). 
Vicia viliosa Roth - Pp (pc) . 
V. lzirsuta Koch - M (pc), Pp (st pc). 
V. sativa L. - Lu (pc), Pp (st cp). 
Geranium pusillum L. - Pp (pcc). 
Euplzorbia esula L. - Ltt (pc, M. S i 1 t a 1 a). 
Malva rotundijolia L. - Pp (st pc) . 
Oerzotlzera biennis L. - M (pcc). 
Conium maculatum L. - M (sp) . 
Eryngium planum L. - M (pcc). 
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. - M (st cp). 
Anagallis arvensis L. - Lu (pcc, 1930). 
Convolvulus arvensis L. - M (sp), Pp (sp). 
Co/lomia linearis Nutt. - Pp (pcc), M (pcc, 1929). 
Echinospermum lappula Lehm. - M (cpp), Pk (sp), Pr (st cp). 
Saivia verticillata L. - M (pc). 
Dracocephalus tlzymijlorus L . - M (st pc) . 
Dr. parviflorus Nutt. - M (sp) . 
Staclzys anmzus L. - M (pcc). 
S. paluster L. - M (cp), Lu (sp). 
Solanum nigrum L. -· Pp (pc, T . 0 h u kai n e n) . 
Hyoscyamus niger L. - M (st pc), Pp (st pc) . 
Odontitis rubra Gil. - M (sp), Pp (pc) . 
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Piantogo lanceolata L. - M (sp ). 
Pl. media L. - M (sp). 
Galium aparine* Vaillantii (DC.) - M (sp), Pp (pc). 
G. verum. L. - M (cp). 
Lappa minor DC. - M (cp). 
Carduus crispus L. - M (cpp). 
Senecio viscosus L. - Lu (pcc), R (pcc, H ä n n i n e n). 
Tanacetum vulgare L. - M (st cp). 
Artemisia absintlzium L. - M (pc), R (sp). 
A. vulgaris L. - M (sp), Pp (pc). 
A. biennis Willd. - M (pcc). 
Matricaria clzamomilla L. - M (st pc). 
Heliantlzus spp. - M (pcc), Pp (pc). 
Bidens cernuus L. - M (cpp), Lu (cpp). 
Xantfzium strumarium L. - Pp (pc). 
Ambrosia trijida L. - Lu (pc, 1 928). 
Cichorium intybus L. - M (cp), Pp (st pc). 
Tragopogon pratensis L. - M (pc) Pr (st pc). 
Sonclzus asper L. - M (pc). 
S. oleraceus L. - M (pc). 
On ilmeistä, että Mikkelin satunnaiskasviston viimeaikainen lajirikkaus 

suureksi osaksi johtuu amerikkalaisen viljan tuonnista ja käsittelystä paikka
kunnalla. Venäläisen ja venäläis-saksalaisen viljan tuonnin aikana ei lajirikkaus 
ole voinut olla niin suuri kuin nykyään. Tästä ovat suoranaisena todisteena ha
vainnot, jotka prof. K. L i n k o 1 a on kertonut tehneensä Mikkelin satunnais
kasvipaikoilla heinäk. 2 p:nä 1920. Tällöin prof. Linkola merkitsi muistikir
jaansa kaikki ne Mikkelissä näkemänsä kasvilajit, jotka kasvukohdillaan var
masti olivat uustulokkaita tai niiden luontoisia. Nämä muistiinpanot olen saa
nut käytettäväkseni ja esitettäköön ne seuraavassa. Lyhennysmerkinnöistä ovat 
Pp, Pr ja R samoja kuin edellisessä luettelossa, Kas =-= Kasarmialue, joka aina 
vuoteen 1918 oli ollut venäläisen sotaväen asuma. Prof. Linkolan havaintojen 
yhdistelmä kesän 1920 tulokaskasveista ja niitä lähenevistä on seuraava : 

Apera spica venti. - Pr (cp), R (cp). 
Avena fatua. - Pr (pc), I<as (radalla pc). 
Bromus inermis. - R (pc); Kirkkopuiston nurmessa us. yks., luultavasti 

heinänsiemenessä kylvettyinä. 
Br. arvensis. - I<as (erään tallin edessä 5 yks. ). 
Br. secalinus. - R (J yks.), Kas (1 yks.). 
Atriplex patulum. - Pr (1 yks.); sitäpaitsi }\as (st cp) ilmeisesti vanhana 

asujaimena. 
Silene noctijlora. - Kas (1 yks.). 
Lychnis alba. - Pr (sp), R (2 yks.), }\as (sp), sitäpaitsi J<irkkopuistossa, 

Polttimon pihassa, Urheilukentän luona y.m. (kenties joks. yl.), suureksi osaksi 
vakiintuneena. 

(Cerastium arvense. - Maantien ojanreunalla ja pellon pientarella n. 
km etelään kaupungista; vakiintuneena). 

Aquilegia vulgaris. - Eräällä kadulla l yks. 
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(Barbarea vulgaris. - R (2 yks.) ja heinäpellossa maaseurakunnan kirkon 
luona. Varmasti mone~sa muussakin paikassa.) 

Conringia orientalis. - Pr (us. yks.). 
Sisymbrium sinapistrum. - Pr (st cp), R (2 yks.), Kas (radalla 5 yks.). 
S. Loeselii. - Pp (5 yks.), Pr (1 yks.). 
S. soplzia. -·- Pp (cp), Pr (st cp), R (sp). 
Brassica campestris. - Pr (1 yks.). 
Sinapis arvensis. - Pp (3 yks.), Pr (1), 1-(as (radalla 1 yks.). 
Camelina microcarpa. - Pp (1 yks.). 
Lepidium densiflorum. - Pr (1 yks.). 
Berteroa incana. - R (1 yks.). Sitäpaitsi vakiintuneena lukuisissa muissa 

paikoissa kuten kasarmilla (st cp), Polttimon pihassa (cp) ja eräiden katujen 
varsilla; nähty myös 2 km päässä kaupungista etelään maantiepientarella. 

(Tizlaspi alpestre. J<irkkopuiston nurmella (sp) ja 1 1/2- 2 km päässä kau-
pungista etelään maantiepientarella ja st cp erään talon (Pyren) pellon reunassa. 
1-(aiketikin jo vakiintunut). 

ClzoriSP"' · enella. - Pp (1 yks.). 
Neslea paniculata. - }\as (radalla 1 yks.). 
Bunias orientalis. - R (1 yks.), }\as (3 yks.) ja heinäpellossa kasarmilta 

hautausmaalle päin (1 laaja ryhmä ja 10 erillistä yks., olleet 4 vuotta). 
Potentilla intermedia. - R (1 ryhmä), sitäpaitsi kadulla 2 paik. 1 yks. 
P. sp. - R (3 yks. penkerellä rantaan päin). 
Caragana arborescens. - R (1 taimi). 
Melilotus officinalis. - Pp (10 yks.), Pr (1 yks.) . 
M. albus. - Pp (1 yks.), Pr (1 yks.), R (1 yks.) . 
Vicia *angustijolia. - J<as (2 yks.). 
Linum usitatissimum. - R (1 yks.). 
Euphorbia esula. - Heinäpellossa maaseurakunnan kirkon luona 1 ryhmä. 
Conium maculatum. - Pp (4 yks.). 
(Heracleum *sibiricum. - Pr (pc), R (3), }\as (1 ), sitäpaitsilukuisissa muissa 

paik. kaupungissa ja sen ulkopuolella, pääasiassa vakiintuneena). 
Pastlnaca sativa. - 1-(as (2 yks.). 
Convolvulus arvensis. - 1-(as (suuri ryhmä). 
Eclzinospermum lappula. - Pr (cp), R (st cp), Kas (sp) . 
Nonnea pulla. - 1-(as (1 yks.). 
(Litlzospermum arvense. - Pr (4 yks.), sitäpaitsi nähty kaupungissa us. paik.) 
(Nepeta gleclwma. 'f<as (2 paik. cp). 
Sambucus racemosa. - R (taimia 4 kpl), 1-(as (samoin use ita). 
Carduus crispus. - Pp (5 yks.), }\as (4), maaseurakunnan kirkon luona (1 ), 

luultavasti muuallakin, ollen osaksi vakinainen. 
(Senecio vulgaris. - Pp (cp), Pr (cp), R (cp) ja vakinaisena ruderaattina ja 

rikkaruohona useissa muissa paikoin kaupungissa ja sen ulkopuolellakin). 
Antlzemis arvensis. - Pr (4 yks.). 
A. tinctoria. - }\as (1 yks.) ja eräässä heinäpellossa (pc). . 
(Tanacetumvulgare. - R (pc), sitäpaitsi merkitty kaupungilta 3 paikasta (pc)) . 
Tragopogon pratensis. - Pr (pc), R (us. yks.), Kirkkopuistossa ja runsaasti 

Urheilukentän luona, osittain vakinaiseksi sijoittuneena. 
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Vaikkakin otetaan huomioon, että tämä luettelo koskee vain yhtä ainoaa 
kesää ja on verraten varhaisena kesänaikana tehty, on Iajistan niukkuus kesällä 
1920 kesiin 1926 ja 1927 verrattuna mitä ilmeisin. Amerikkalaisen viljan tuonti 
on varsin .äkkiä kohottanut Mikkelin kaupungin satunnaiskasvistonsa lajirik
kauden puolesta kenties ensimmäiselle sijalle vertaistensa Sisä-Suomen kaupun-
kien joukossa. Hildur Manninen. 

Kirjallisuutta. 

B u d d en b rock, W. v on: B i 1 d e r a u s· d e r G e s c h i c h te 
d e r bio 1 o g i s c he n G r u n d p r o b 1 e me. Berlin, Gebriider Borntrae
ger 1930, 158 siv., Smk. 87: 50. 

julkaisemillaan kuvauksilla on tekijä tehnyt tarkoittamalleen lukijakun
nalle - luonnontieteitä harrastavalleakateemiselle nuorisolle - kiitettävän pal
veluksen. Lyhyet, kiinteästi pääasioissa pysyvät ja katsantokantojen vaihte
luita elävästi kuvaavat esitykset antavat miellyttävässä muodossa sangen· päte
vän yleissivistystietomäärän koskettelemistaan aiheista. Esityksen eheydessä 
ja valaisevaisuudessa en epäile asettaa niitä Nordenskiöldin >>Biologian histo
rian» vastaavien kappaleiden edelle. Erikoisen onnistunut on mielestäni kappale 
>>Energianprinsiippi ja elämä>> (ss. 89-106). Siinä saa lukija - asiatietojen lisäksi 
- ikäänkuin huomaamattaan harvinaisen sympaattisesti piirretyn ja puoleensa
vetävän kuvan tieteellisen tutkimuksen luonteesta. Myös on kuvaus täydelli
sempi Nordenskiöldin jo mainitun teoksen vastaavia kohtia. l(irja on varmasti 
omiaan innostamaan koskettelemiensa kysymyksien historian tarkempaankin 
tutkimiseen. Puolestani suosittelen sitä lämpimästi jokaiselle biologian harrasta-
jalle. P. Kontkanen. 

K okousselostuksia. 

Suomalaisen Eläin- ja KasvitieteeJiisen Seuran Vanamon kokous 3. X. 1930. 
Fil. kand. Ilmari P a a s i o esitelmöi S u o m e n k e i d a s s o i d e n s u o
t y y p e i s t ä. Esitys nojautui niihin tutkimuksiin, joita esitelmöitsijä on 
useampina viime vuosina suorittanut eri puolilla keidasaluettamme, varsinkin 
Pohjois-Satakunnassa, Cajanderin 1913 laatiman soiden biologisen luokittelun 
perustalla. Suotyyppien tarkempi analyysi sivuutettiin esitelmässä. Sensijaan 
esitelmöitsijä käsifteli laajemmin etenkin suotyyppien esiintymistä keitaiden eri 
osissa: laiteella, teunaluisulla ja tasanteella. - Laiteiden luonteenomaisimpia 
suotyyppejä ovat nevat. Kauempana ne voivat olla vieläpä suursaranevojakin, 
mutta lähempänä reunaluisua ovat kalvakat nevat (Caricetum filiformis, Scir
petum caespitosi ym.) yleisimmät lähennellen tavallisesti enemmän tai vähem
män rimpinevoja. Erilaiset niittyvillanevat ovat myös verraten yleisiä, tava
taanpa laiteilla usein rahkanevojakin, vieläpä määrätyissä tapauksissa enemmän 
.tai vähemmän selviä ja laajoja rämeitäkin. Koska keidassoiden laiteet ovat suon 
ja kangasmaan taisteluvyöhykettä, ovat niillä, varsinkin kapeilla laiteilla, kasvi
yhdyskunnat usein verraten >>sekavia>> ulkonäöltään: erilaisia nevarämeita. ~ 
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Laiteen ja reunaluisun vaihettumisvyöhykkeessä on nähtävissä ns. jänteiden eli; 
kermien vähittäinen syntyminen, ja alkuperäisistä taidetyypeistä riippuen esiin-· 
tyy tällöin erilaisia tyyppisukkessioita. Kehityksen lopputuloksena ovat kermit 
erilaisia kanervarttmeitä, väliköt enemmän tai vähemmän rimpimäisiä Scirpus· 
caespitosus-silmäkenevoja tai niittyvillasilmäkkeitä, joissa siellä täällä on usein 
runsaastikin Scheuchzeria- ja Rhynchospora a/ba-läiskiä. K,asvillisuutta vailla ole
vat ruoppasilmäkkeet eivät myöskään ole harvinaisia. - Keitaan keskuksessa,. 
enemmän tai vähemmän vaakasuoralla tasanteella ovat rämeosat laajempia ,. 
muodoltaan epäsäännöllisempiä kanervarämeitä (varsinainen Calluna- t., Cla
dina-Calluna-t., Ledum-Calluna-t. ym.). Väliköt ovat joko suurempia tai pie
nempiä avovesilammikoita (varsinkin laajemmilla keitailla) tai Scheuchzeria-
Rhynchospora alba-silmäkenevoja, usein myös niittyvillasilmäkkeitä. Näiden 
märimmissä kohdissa ovat kapeat saravyöhykkeet (Car;cetum limosae) yleisiä. 
Nevan ja rämeen taistelua on tasanteella alituiseen havaittavissa. Cladina-jän -· 
teestä vetiseen ruoppalätäkköön muodostavat jonkinlaiset maksasammalista fa 
muutamista jäkälistä runsaat Andromeda polifolia-nevat ja enemmän tai vähem
män ruoppaiset Scirpus caespitosus-nevat, ja voi kaikissa näissä eri asteissa kehi
tys kääntyä takaisin progressiiviseen suuntaan. 

Prof. Vilho A. Peso 1 a esitti vehnän ja rukiin luonnollisen risteytymän ,. 
Triticum vulgare x Secale cereale, jonka esittäjä oli löytänyt kesällä 1930 Maata
louskoelaitoksen Kasvinjalostusosaston koekentällä. - Fil. maisteri Heikki 
Väänänen näytti valkoisen jokiäyriäisen, Potamobius astacus, joka todennä
köisesti on albiino. - Ylioppilas P. K. o 11 t k a n e n näytti Suomelle uuden 
kovakuoriaislajin, Mordella holomelacna ja ylioppilas Esko S u o m a 1 a i n e tt 
samoin Suomelle uuden kirvalajin, Anuraphis lyclmidis. - Ylioppilas Herbert 
Ed e 1 m a n n näytti Kasvitieteellisessä puutarhassa kasvaneen Lilium cro
ceum'in faskiaa,tion, ylioppilas Leo A a r i o ilmoitti tavanneensa faskiaation 
Fraxinus excelsior'issa, prof. l\.L i 11 k o 1 a näytti Carum carvi'n faskiaation ja prof .. 
Vilho A. P e s o 1 a ilmoitti tavanneensa faskiaatioita m.m. sokerijuurikkaan 
kukkaversoissa. - Lehtori E. Kärki näytti pienen, elävän kyykäärmeeti ,. 
jonka johdosta keskusteltiin mahdollisuuksista elättää sitä vankeudessa. -
Esitettiin fil. tri Veli R ä s ä s e n ja fil. maisteri Heikki V ä ä n ä s en seuralle· 
jättämät stipendiaattikertomukset. - Painettavaksi ilmoitettiin l(. Me t s ä
v a i n i o: Studien iiber das Wurzelsystem der Moorpflanzen. - Uusiksi jäse
niksi valittiin yliopp. Mirja Elina He II e, lehtori Alvar Johanne& K. o p p e r i ja 
kunnanlääkäri Aleksanteri Les k i n e n. 

Sekalaista. 

Kehoitus kasvienkeräilij öille. 
Kasvimaakunnille uudet lajit. Tekeillä olevaa u u t t a, Suomen pu tkllo-· 

kasvit käsittävää kas v i ota varten ottaa allekirjoittanut he t i kiitolli-· 
sena vastaan tietoja eri kasvilajien - myöskin satunnaiskasvien - esiintymi-· 
sestä eri kasvi maakunnissa, s i k ä 1 i kuin ne t ä y d e n t ä v ä t niitä m a a
k u n ta t i e t o j a, jotka jo ovat olemassa kirjallisuudessa, lähinnä Me 1 a
Caj a n d e r'in Suomen kasviossa (5. pain. 1 906) ja H j e 1 t'in Conspectus flora e. 
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fennicae teoksessa. A i n o a s ta a n täysin 1 u o te t ta v a t - e i siis koulu
laiskokoelmiin perustuvat - tiedot otetaan huomioon. Välttämätöntä olisi, 
että tietoja seuraisivat vastaavat h y v ä t kasvi n ä y t tee t, jotka sitten 
luovutetaan Helsingin yliopiston kasvikokoelmiin, ellei lähettäjä nimenomaan 
jlmoita haluavansa ne palautettaviksi. 

llmari Hiden, fil. maist. 
Os. Helsingin yliopiston kasvitieteellinen laitos. 

Koulujemme luonnontieteelliset yhdistykset. 

Koska mahdollisen yhteistoiminnan aikaansaamiseksi kouluissamme toimi
vien luonnontieteellisten yhdistysten välillä ja muistakin syistä kaivataan 
niistä tietoja, pyydetään, että kukin yhdistys ilmoittaisi e n n e n h u h t i
k u u n 1. p ä i v ä ä Luonnon Ystävän toimitussihteerille Martti Hertz'ille 
·(osoite: Kilo) · seuraavaa: 

1) Yhdistyksen nimi ja osoite (koulu). 
2) Yhdistyksen perustamisvuosi. 
3) Ehdot yhdistyksen jäseneksi pääscmiseen. 
4) Yhdistyksen jäsenmäärä 1. II 1. 1931. 
5) Yhdistyksen toimihenkilöt ja heidän osoitteensa. 
6) V. 1930 pidettyjen kokousten ja retke!Jyjen lukumäärä. 
7) Mitkä luonnontieteen haarat kuuluvat yhdistyksen toimintapiiriin? 
8) Onko kokoelmia ja mitä? 
9) Onko arkisto? 

10) Onko kirjasto? 
11) Onko koulussanne aikaisemmin toiminut luonnontieteellinen yhdistys? 
12) Muita huomautuksia. 
Kysely koskee myöskin kuluvan vuoden aikana perustettuja luonnontie

teellisiä yhdistyksiä. Luonnontieteellisillä yhdistyksillä tarkoitetaan tässä 
kaikkia yhdistyksiä, joiden ohjelmassa luonnontieteen jollakin tai joillakin 
.aloilla on enemmän tai vähemmän osuutta~ 

Saadut tiedot julkaistaan Luonnon Ystävässä ennen kesää. 

Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. 
Werner Söderström 0. V: 1 t ä: Tärkeimmät turkiseläimet ja nii

den hoito. - Paul Eipper, Eläimet katselevat sinua. 
Kustannusosakeyhtiö 0 ta v a 1 ta: Suomen kansalliskirjallisuus 

IV, V ja XIV. . 
Finlands jakt- & Fisketidskrift 1930, 11 - 12; 1931, 1. - Loodusevaatleja 

(Tartu) 1930, 6; 1931, 1. - Maa 1930, 11-12; 1931, 1.- Maito 1930, 5-6. 
Pienviljelijä 1930, 21-24; 1931, 3,- Puutarha 1930, 8, 11- 12; 1931, J-2. 
- Skrifter utgivna av Södra Sveriges Fiskeriförening (Lund) 1930, 2. - Suo
men J<alastuslehti 1930, 11- 12; 1931, 1. - Suomen Kasvatusopillisen Yhdis
tyksen Aikakauskirja 1930, 7-8. - Suomen Pellot 1930, 6. - Tapio 1930, 
1-24, 1931, 1-3. - Virittäjä 1930, 4. 

Helsi11ki 1931 , Raittiuskansan KirJaoai11o O.r. 



LUONNON YSTÄVÄ 
ELAIN~ JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
N:o 2 35:s VUOSIKERTA 1931 

J u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimi t u s : Uunio Saalas (vastaava), K. Linkola ja Martti Hertz (toimitussihteeri) 

Ensimmäinen kotimainen sillinpyyntiretki. 
R . . Efraimsson. 

S/S Astra~a nuottavenheineen. 

Viime kesänä oli allekirjoittaneella tilaisuus olla mukana kon
suli Elfvingin tunnetulla sillinpyyntiretkellä, joka oli alallaan ensim
mäinen suomalainen yritys ja tehtiin Islannin vesille. 

Tällainen suuryritys vaatii tietenkin suuria ja huolella punnit
tuja alkuvalmisteluja. Niinpä oli konsuli Elfving asiantuntijoineen 
valmistellut tätä retkeä vuosikaupalla ja ottanut huomioon kaikki 
mahdolliset ja mahdottomat seikat. Aivan uutta koko sillinpyynti
alalla oli radiopuhelimien käytäntöönotto, joita puhelimia oli kai
kissa retkikunnan aluksissa. 

Retkikuntaan kuului kaikkiaan neljä laivaa, joista suurin , 
>>Astraea>>, toimi emälaivana. Muut olivat' >>Kalatyttö>> ja >> Kal a
poika>> nimiset traalarit ja moottorialus >>Suomen Lokki>>. 

Laivasto lähti liikkeelle Hangosta alkukesällä ja poikkesi pitkän 
matkansa varrella mm. Kööpenhaminassa, Stavangerissa ja Pär
saarilla, joista viimemainittu on Islantiin menevien kalastusaluksien 
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tavallinen etappipaikka. Pär-saarten 
jylhän suurenmoinen luonto oli aivan 
uutta suomalaisen si lmälle. Lintumaail
ma oli vuonoissa hyvin edustettuna; 
niinpä Fuglefjord (lintuvuono) nimisessä 
kylässä, missä kävimme, oli kesyjä su r
sia joka askeleella. 

Siilialukset saapuvat Islantiin jo 
heinäkuun alussa. Kun lähenee rannik
koa, näkee ensin turskanpyytäjiä, ja 
mitä pohjoisemmaksi tullaan, sitä lukui
sammiksi tulevat sillinpyytäjät, jotka 
ovat enimmäkseen traalarityyppisiä ka-

M lastusaluksia. 
~ 

1 1 
Si~linpyh~n~i~ 1ha_rjo1iteta.a~11etupä~s1sä Kaavakuva nuotanla skusta. s anmn po JOtsll a Ja uotetst a vestl ä, 

Keskellä silliparvi. ja näi ~sä osissa rannikkoa ovatkin huo-
mattavimmat sillikeskukset, joista tär

kein on Siglufjördur. Varsinainen pyyntiaika alkaa heinäkuun 
lopulla ja päättyy siinä syyskuun puolivälissä. Islantilaiset pyy
tävät silliä etupäässä vuonoissaan tai aivan lähellä rannikkoa, 
mi ssä siili use in runsaimmin esiintyykin. Muualta tull eet kalastajat 
s~avat sitävastoin tyytyä siihen saaliiseen, minkä saavat aluevesi
rajan ulkopuolelta , sillä islantilainen laki kieltää muukalaisilta 
kaiken kalastuksen, vieläpä . kaiken työnkin laivalla aluevesirajan 
sisäpuolella. jos· tätä lakia rikotaan, otetaan asianomainen laiva 
takavarikkoon ja tåsti pantiksi. Erikoinen vartioalus valvoo, että 
tätä lakia todellakin noudatetaan. Tästä laista on ollut seurauksena, 
että kalastus Islannin vesillä paljon muistuttaa spriikauppaa täällä 
meidän vesillämme. Kaikki työt näet tehdään avoimella ulapalla, 
missä sadat kalastusalukset ajelehtivat kolmatta kuukautta yhteen 
menoon ja vain äärimmäisen tarpeen vaatiessa menevät satamaan. 

Kun tulimme perille, eivät sillit vielä olleet saapuvilla, joten 
jäimme ajelehtimaan ja kulutimme aikaa »juksaamal la>> turskia tai 
katselimme valaita, joita use in saattoi olla hyvinkin runsaasti. 
Eräänä aamuna näimme lähellä Grims-saaria Islannin pohjoisranni
kolla yhtaikaa arviolta noin sata valasta, monet niistä aivan lähellä 
laivaa. 

jos tahtoo menestyä sillinpyynnissä, täytyy tarkkaan tuntea 
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sillin elintavat Riippu en vedenlämmöstä ja tuulisuhtei sta sillipar
vet uivat joko syvä ll ä ta i lähempänä pintaa. Edellisessä tapauk
sessa voidaan käyttää ainoastaan verkkoja, jos siili taas ui lähellä 
pintaa käytetään nuottaa. On sat tunut vuosia, jolloin ei ole voitu 
juuri ollenkaan käyttää nuottaa, vaikka tämä pyyntitapa onk in pal
jon ed ulli sempi. Toisina vuosina on asia ollut päinvastoin k.uten 
viime kesänä, jolloin su urimmat saa liit saa tiin juuri nuotalla. \1\yös
kin tekevät si lliparvet vaelluksia pitkin rannikkoa, jolloin koko siili
laivasto seuraa usko llises ti mukana. Paras so. lihavin si ili saadaan 
elokuu ssa ja syyskuun alussa . Islantilaiset pyytävät si lli ä kyllä aikai
semm inkin , mutta tekevät niistä ain oastaan siiliöljyä ja -jauhoa. 

Islantilainen siili eroaa norjalaisesta rasvasillistä ennenkaikkea 
suuru utensa ja lihavu utensa puolesta, ja muistuttaa se tuoreena aika • 
paljon siikaa, ell ei sitä lähemmin rupea tarkastamaan. Suuri käy
tännöllinen etu on siinä, että samassa parvessa yksilöt aina ovat 
samankokoisia ja yhtä rasvaisia, joten niitä ei tarvitse lajitella. 
Tottunut sillinpyytäjä voi tehdä tärkeitä käytännöllisiä johtopää
töksiä tarkastamaHa sillin suo len sisäl lystä. 

Kun si lliparvi, joka voi täyttää yli puoli tuhatta tynnyriä , ui 
lähellä pintaa, alkaa vesi parven kohdalla ikäänkuin kiehua ja muut
taa kokonaan väriä, joten tällainen parvi voi näkyä monen meri pe
ninkulman päähän. 

Syyskuussa, jopa nn emminkin ilmaantuvat mu stekalat illi 
vesill e. Nämä ovat sillin samoinkuin kalastajankin pahimpia viho lli 
sia, koskapa ne joko tappavat sillit tai ajavat ne pakosalle. ri vuo
sina vaihtelee myöskin mustekalamäärä huomattavasti. 

Kuten jo mainittiin , tapahtuu sillinpyynti mukavimmin nuo
talJa, jota norjalainen kutsuu nimellä >>snörpvad >> . Nuotta muistut-
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Saalis. nostetaan nuo-~ 
tasta laivan kannelle. 

taa, jos se ajatellaan levitetyksi, hyvin suurta verkkoa. Sen pituus 
on 400 m, syvyys 50 m. Nuotao alipaulassa on, paitsi painoja, ren
kaat, joiden läpi juoksee köysi. Tämän köyden avulla nuotao ala
osa, sitten kun nuotta on laskettu, vedetään umpeen, joten silliparvi 
sen sisällä joutuu aivan kuin pussiin. Nuotta lasketaan erityisistä 
nuottavenheistä, joita on aina kaksi yhtä nuottaa kohti. 

Kun nyt silliparvi huomataan pitkän matkan päässä, alkaa lai
valla kuumeinen kiire. joka mies rientää omalle paikalleen. Nuotta
veneet lasketaan muutamassa silmänräpäyksessä vesille, ja nuotta
miehet hyppäävät niihin. Sitten alkaa laiva ajaa täydellä vauhdilla 
silliparvea kohti. Kun annetaan määräys, irroitetaan nuottaveneet 
emälaivasta, ja sitten alkaa soutaminen, joka kysyy miehiltä voimaa 
ja kestävyyttä. Nuottaveneet ovat koko ajan toistensa viereen kyt
kettyinä, ja nuottapäällikkö seisoo peräsimessä tarkaten siiliparven 
liikkeitä. 

Kun on tultu tarpeeksi lähelle silliparvea, komentaa nuottapääl
likkö: >>Veneet irti>>, jolloin keulamies irroittaa veneet ja molemmat 
erkanevat toisistaan ja nuotta alasketaan sitä mukaa veteen. Kun 
veneet taas ovat vierekkäin, on siiliparvi nuotao ympäröimänä. Nyt 
vedetään erikoisten käsivinttureiden avulla nuotao alipaula umpeen , 
ja siili on hävinnyt kamppailussa. K.un siiliparvi on saatu nuottaan 
vangituksi, ajaa emälaiva paikalle ja sillit nostetaan suurella haavilla 
laivaan, ja nyt vasta alkaa varsinainen työ, joka voi kestää useita 
vuorokausia yhteen menoon. Silleistä leikataan päät, kalat ladotaan 
tynnyreihin, annetaan tynnyrciden seistä 6 tuntia, lyödään kannet 
kiinni, leimataan ja lasketaan ruumaan. 

Elokuun viimeisenä päivänä saimme viimeisen ja suurimman 
s aaliimme. Olimme koko päivän tähystäneet silliä, si ll ä vielä oli osa 
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)> Pietarin kalansaalis.)> 

tynnyreistä tyhjinä. Vihdoin iltapäivällä huomattiin parvi, ja veneet 
olivat tavallista nopeammin vesillä. Myöskin eräs norjalain en siili
alus oli huomannut parven ja höyrysi täyttä vauhtia sitä kohti. Oli 
selvää, että se, joka ehtisi vähän en nen, saisi koko parven, ja me 
ehdimme juuri sen verran ennen norjalaista. Tämän kaltaisia kilpa
ajaja suoritetaan täällä ehtimiseen, ja se alus tavallisesti voittaa, 
jolla on voimakkaammat koneet. Pian huomattiin että parvi oli 
meill e turhan suuri , yhteensä yli 600 tynnyriä, minkä takia lahjoi
timme loput, n. 15000 mk arvosta, sill e norjal aisell e laivalle, joka 
meidän kanssamme oli kilpaillut. 

Kun olimme saaneet täyden sillilastin, menimme Siglufjördur iin 
hiiliä ottamaan. Sitä ennen olimme käyneet kolmessa muussa ran
nikkokaupungissa. Kaikille on kuitenkin yhteistä epämiellyttävä 
sillinlöyhkä, joka saa alkunsa monista silliöljy- ja -jauhotehtaista. 
Kaikkialla näkee turskan päitä kuivumassa, kaikkiallå mahdotto
man paljon sillitynnyreitä, ja ihmiset puhuvat aina vain silleistä. 

Kotimatkalla kuljimme samaa reittiä kuin tullessa . Stavange
rissa erosivat norjalai set kalastajat, jolloin useimmat suomalaiset 
lahjoittivat puukkonsa norjalaiselle toverilleen muistoksi. 

Näin oli ensimmäinen suomalainen sillinpyyntiretki päättynyt, ja 
tyytyväisinä totesimme, että se oli alallaan ennätysretki. >>Astraea>> 
oli ennätysajassa kalastanut enemmän silli ä kuin mikään muu 
laiva milloinkaan ennen Islannin vesillä huolimatta siitä, että tämä 
kesä ei ollut erikoi sen suotuisa >>Sillikesä>> . Eikä siinä kyllin, vaan 
retkikunnan toinen alu s, >>Suo men Lokki>>, oli järjestyksessä toinen. 
Tässä yhteydessä on syytä mainita, että >>Astrae.1n>> norj alainen nuotta
päällikkö, >> Isä Petteri >>, jonka ansiosta >> Astraea>> nyt tu li ensimmäi
seksi, oli myöskin ent isen ennätyksen omistaja. 
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Nyt on juuri osa sillilaivastoamme parhai ll aan Norjan pyynti
vesillä, ja vähän myöhemmin kevää ll ä höyryää se omi ll e pyyntive
si ll emme Petsamoon, ja meillä on syytä uskoa, et tä Petsamon-kalas
tus nyt alkaa täyde ll ä todella. Tämän symboolina on Hangon sata
massa, äsken Englannista tuotu jättiläishöyrylaiva, joka on maam me 
suurimpia laivoj a ja jonka keu lassa komeilee nim · >>Petsa mo>>. Siitä 
tu lee va rmasti nykyisen suurkal astuksen viime isim piä saavutuksia. 

Ulkomaalaisten puulajien viljelemisestä. 

Martt i Hertz. 

1. Pietari Kalm - Suomen ensimmäinen dendrologi. 

Ulkomaalaisten puuvc.rt isten kc.svien vi ljely on jo parin vuosi
sadan aikana kuu lu nut suomalaisten harraste li joiden, niin am
mattitieteilijöiden kuin amatöörien alaan. jälkimmäisistä mainit
semme tässä vain turku laisen apteekka rin j. S y n n e r b e r gin , 
joka v. 1728 istutti kauniiseen puutarhaansa tavalli sen sireenin, 
maassa mme silloi n oudon koristepensaan, ja hovioikeuden vara
presidentin C. B j e 1 ken, joka v. 1744 toi Pietarista Turkuun 
meill ä enn en tuntemattoman siperialaisen hernepensaan. Voimak
kaan esitaistelij an sa ivat clenclrologiset harrastukset Turun yliopis
ton talousopin ja luonnontieteen professorista, maailman kuu lusta 
tutkimusmatkailij asta, Niagaran löytäjästä P i e t a r i K a 1 mista . 

Palatessaan v. 175 1 P. Amerikkaan tekemäitään tutk imusmat
kalta Kalm· toi mukanaan suuret määrät sikäläisten puuvartisten 
kasvien ja yrttien siemeni ä. Turun yliopistoll e oli vuotta aiemmin 
lu ovutettu tontti kasvitieteellistä puutarhaa varten, mutta kun sitä 
ei erinäisistä syistä voitu useaan vuoteen vielä käyttää, Kalmin oli 
kylvettävä osa tuomistaan siemenistä omaan yksityispuutarhaansa. 
Sensij aan yliopisto jo v. 1752 sa i Maarian pitäjästä, Hirvensalon saa
relta Sipsalon aukmenttitil an amerikkalaisten, siperial aisten ja tata
rialaisten kasvien viljelemistä varten. Sipsalon viljelyskokeet ovat 
dendrologisessa suhteessa muita samanaikaisia tärkeämmät, niissä 
kun puulajeille ja pensaille omistettiin päähuomio. Yliopiston puu
tarhassa (>> Hortus Botanicus Academi ae>>) ryhdyttiin viljelystöihin 
v. 1758. Puutarha sij aitsi Pii spankadun ja Aurajoen vä li se ll ä ton
tilla ja sen ala oli 147 X 114 kyynärää. 



Balkanin metsää 
Pinus peuce j a Pic ea 
omorica Mustil assa. 

Ulkomaalaisten puulajien viljelemisestä. 
-- ----

Kalmin tiedetään vilje ll een ain ak in seu raavia ulkomaisia puita 
ja pensaita: Cupressus sempervirens, juniperus sabina, }. virginiana, 
Abies balsamea, Cedrus atlantica, Pinus cembra, P. taeda, Larix sp., 
Picea nigra, Belula nigra, B. lenta, Corylus americana, Ostrya virgi
niana, Carpinus Betulus, Fagus silvatica, Castanea vesca, C. pumifrt , 
Quercus pllellos, Q. nigra, Q. ilex, Q. alba, Q. prinus, juglans nigra, j. 
cinerea , Carya alba, Populus balsamifera, Salix viminalis, Morus 
rubra, M. alba, Ulmus americana, Platanus occidentalis, Tilia ameri
cana, Acer pensylvanicum, A. rubrum, . saccharum, Aesculu hippo
castanum, Prunus virginiana, Berberis vulgaris, Crataegus coccinea, 
Robinia pseudoacacia, Caragana arborescens, Syringa vulgaris, Sam
bucus nigra, Laburnum vulgare, Cornus sanguinea, Lonicera pericly
menum, L. caprijolium. Kävisi lii an pitkäksi tässä lähe mmin selostaa 
näiden viljelysten tuloksia. Asianharrastajille viittaa n kirjallisuu s-
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luettelossa mainittuun kirjoitukseeni, jossa myös on lueteltuna asiata 
valaisevaa alkuperäiskirjallisuutta. 

Kalmin viljelystäitä vaikeuttivat suuresti' epäedulliset sääsuh
teet, varsinkin hirvittävät tulipalopakkaset 1759- 60, ankarat talvet 
1771 ja 1772, tuhoisa myrsky lokak. 1752, v:n 1756 raesade, joka 
rikkoi ikkunoitakin Turussa, ja kesäkuun hallat 1768. >>Hallana>> vai
kutti toimintaan myöskin valtiopäivien osoittama kylmäkiskoisuus 
ja siitä johtunut varojen puute, mikä esti käyttämästä työväkeä 
riittävästi. Eräässä kirjeessään Kalm kertoo itse aamusta klo 5:stä 
iltamyöhään työskennelleensä puutarhassa. Kalmin kuoltua jäi 
hänen työnsä prof. P i e t a r i A d r i a n G a d din huollettavaksi. 
Viljelyksiä ylläpidettiin jatkuvasti, mutta into puiden ja pensaiden 
viljelemiseen oli huomattavasti laimentunut, hartaammin puuhail
tiin erilaisten >>hyödyllisten>> yrttien parissa ja haviteltiin kotimaista 
silkinviljelystä. Töitä jatkettiin sekä yliopiston puutarhassa että 
Sipsalossa vielä viime vuosisadan alussa, mutta harrastuksen puut
teesta puutarhojen arvokkain osa, Kalmin dendrologiset koeviljelyk
set, joutui rappiolle ja ennenpitkää kutakuinkin täydellisen häviän 
omiksi. Turun yliopiston puutarhan istutuksia hoidettiin tulipalo
vuoteen 1827 asti. Prof. 0 t t o H j e 1 t vainaja (s. 1823) kertoi, 
että vielä hänen nuoruutensa aikana puutarhassa kasvoi outoja ja
Ioja puulajeja, ja vielä tänä päivänä siellä lienee jäljellä Kalmin 
aikuisia tammia. 

Turussa 1700-luvulla suoritettujen dendrologisten kokeilujen 
merkitys jäi vähäiseksi. Kun otetaan huomioon epäedulliset olosuh
teet, joihin jo edellä viitattiin, ja lisäksi se nykyajan kannalta arvos
tellen tieteellisessä suhteessa hatara pohja, johon työ perustui, ei var
sin loistavaa lopputulosta olisi voitu odottaakaan. Kasvien elinehto
jen ja niiden maantieteellisten vaatimusten puuttuva tuntemus johti 
sokeasti kokeilemaan sellaisillakin kasvilajeilla, joiden menestymisen 
meidän ilmanalassamme perinpohjaisempi asiantuntemus olisi jo etu
käteen tuominnut mahdottomaksi. Toisaalta koeaineiston runsaus 
ja työn alkuunpanijan Pietari . Kalmin tavaton henkilökohtainen 
harrastus ja työkyky olisivat myöhemmin sittenkin voineet kantaa 
kauniita hedelmiä, jos Kalmin veroisia miehiä olisi riittänyt työn 
jatkajiksi. Sensijaan huolimattomuus, puuttuva into ja ymmärtä
mättömyys tuhosivat monivuotisen työn tulokset. Mutta tämä ei 
estä jälkeentulleita kunnioittamasta Pietari Kalmia hänen muitten 
ansioittensa ohella myös Suomen ensimmäisenä dendrologina. 
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Siperialainen jalokuusi eli pihta ( Abies sibirica) Mustilassa. 

2. Innostus herää uudelleen. 

Voimme syystä sanoa, että Pietari Kalm .... eli ... pari miespolvea 
ajastaan edellä. Seuraava >>suuri nimi>> dendrologiamme historiassa 
on N i 1 s L. A r p p e. Tämä tunnettu talousmies perusti 1840-
luvulla Kiteen Puhokseen lehtikuusikon (Larix europaea ja L. sibi
rica). Ken on nähnyt Kiteen lehtikuusikon, ei voi olla tuntematta 
syvää kiitollisuutta ja ihailua sen luojaa kohtaan, joka keskellä suu
ria taloudellisia vaikeuksiaan ja aikansa ennakkoluulojen sitkeästä 
vastavirrasta huolimatta uskalsi todenteolla ryhtyä v i 1 j e 1 e m ä ä n 
m e t s ä ä. Koko Pohjois-Euroopan komein metsikkö on kieltä
mättä >> Katariinan puisto>> Uudenkirkon pitäjässä (Vi 1.). Tämä lehti
kuusimetsikkö (Larix sibirica) kuuluu nykyisin Metsätieteelliselle 
tutkimuslaitokselle, Raivolan kokeilualueeseen. Lienee tunnettua, 
että metsikön aikoinaan perustivat venäläiset tarkoituksenaan hyvän 
rakennuspuun kasvattaminen laivastonsa tarpeiksi. Meille ja tie
teelle onneksi näitä >>laivoja>> ei koskaan saatu merelle; entiset vallan
pitäjät unohtivat sopivaan aikaan koko metsän. Raivolan lehtikuu
sikon vanhimmat osat ovat nyt 193-vuotisia. 

Kun Evon metsäopisto v. 1860 perustettiin, velvoitettiin se ko
kei lutarko ituksessa toimittamaan ulkomaisten puulajien viljelyksiä 
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Evon ja Vesijaon valtionpuistoissa. Näin syntyi kauas erämaihin 
kauniita lehtikuusi- ym. viljelyksiä, ja virinneen viljelysharrastuk
sen merkkejä ilmaantui ennenpitkää muihinkin valtionpuistoihin, 
etenkin Punkaharjulle. Suurin osa näistä kulttuureista on tätä ny
kyä Metsät i et e e 1 1 i sen t u t k i m u s 1 a i t .o k sen huo
lellisen hoidon ja jatkuvan havainnoimisen kohteina. Monilukuisilla 
kokeilualueillaan, joista dendrologisessa suhteessa tärkeimpiä ovat 
Solbölen (Bromarvissa), Ruotsinkylän (Tuusulassa), Vesijaon (Pa
dasjoella), Raivolan (Uudellakirkolla Vi 1.) ja Punkaharjun kokeilu
alueet, tutkimuslaitos sitäpaitsi on johtajansa prof. 0. H ei k i n
h ei m o n suunnitelmien mukaisesti perustanut laajoja ulkomais
kulttuureja. 

Suuriarvoisia ovat Y 1 i o p i s t o n kas v i t i e te e 1 1 i-
s e s s ä p u u t a r h a s s a toimitetut puu- ja pensasistutukset 
Valitettavasti vain pääkaupungin ilmanala vaikeuttaa suuresti var
sinkin · useimpien havupuiden viihty~istä. 

Yksityisistä kokeilijoista, joiden puunviljelysten tuloksilla on 
ollut merkittävä osuus dendrologiamme tähänastisiin saavutuksiin, 
mainittakoon tässä asemapäällikkö G. N i k 1 a n d e r, prof. G. 
Komppa, se11aattori A. 0 s w. Kai r a m o sekä ennen muita 
todellinen valtioneuvos A. F. T i g e r s te d t, jota samoinkuin poi
kaansa tilanomistaja C. G. T i g e r s te d tiä saamme kiittää siitä, 
että meillä Suomessa on maailmankuulu ja ehkä Euroopan suuren
moisin ulkomaisten puulajien kokeilupuisto. T i g e r s te d tien 
luomus ansaitsee niinkin suppeassa selostuksessa kuin tämä, oman 
lukunsa. 

2. Mustilan Kotikunnas. 

Mustilan Kotikunnaalla käynti on unohtumaton elämys jokai
selle Iuonnonystävälle. Suuria puita ei siellä tosin toistaiseksi tavata, 
ovathan ensimmäiset viljelykset peräisin vasta vuodelta 1901. Mutta 
se mikä asettaa Mustilan arboretumin hyvän matkaa monien van
hempien kuuluisien puistojen edelle, on lukuisten puulajien ryhmitys 
puhtaiksi kasvustoiksi sekä viljelysten suunnitelmanmukainen sijoit
telu tavalla, jota maaperään, maastoon ja suojusmetsään nähden on 
pidetty kullekin puulajille sopivimpana. Tällaisella m e t s i k k ö
viljelyksellä on tavanmukaisen y k s i 1 öviljelyksen rinnalla korvaa
mattomat etunsa. Käytännöllinen metsätalous tarvitsee tämänlaa
tuista kokemusta, ennenkuin se uskaltaa ryhtyä paljon varoja vaa
tivaan vieraiden puulajien kasvattamiseen metsäpuina. Yksilövilje-
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lysten tarjoamat kokemukset ovat välttämättömänä apuna puula
jien kestävyyttä ja muita ominaisuuksia tutkittaessa , mutta ne eivät 
riitä ratkaisemaan kysymystä vieraiden puulajien viljelemisestä to
dellisina metsikköinä. Kokonaan käytännölliset näkökohdat sivuu t
taen voimme Mustilassa käydessämme lisäksi todeta, miten monen 
tutunkin puulajin habituksen tuntemus on jäänyt puuttee lli se ksi. 
Ne puulajit, joiden ominaisuuksiin kuuluu pyrkimys muodostaa 
luonnontilassa puhtaita kasvustoja, olisi, mikäli mahdolli sta, näh
tävä myös metsikköin ä. Tässä suhteessa tarjoaa meillä toistaiseksi 
- Metsätieteelli sen tutkimuslaitoksen ulkomaiskulttuuri en varttu 
mista odo.teltaessa - Must il an Kotikunnas ainutlaatuisia mahdolli 
suuksia, mutta niinpä onkin ulkomaisten puulajien vilj elyksill e siellä 
uhrattu n. 80 ha:n laajuinen alue! Mitä vanhemmiksi puut varttu
vat sitä vajavaisemmaksi, yksipuolisemmaksi osoittautuu se kuva, 
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joka niistä on saatu Y.ksilöviljelysten perusteella. Ajatelkaamme vain 
omaa kotoista mäntyämme. Ellemme koskaan olisi nähneet iäk
käitä petäjiä muualla kuin aukealla kirkonmäellä ja rampapuihin 
rakastuneiden taiteilijoittemme tauluissa, emme saattaisi aavistaa
kaan, miten kaunis piiarisalia muistuttava männikkö on. 

Mustilan Kotikunnas sisältää niin paljon nähtävää (yksistään 
havupuulajeja n. 70), että olisi tuiki toivotonta yrittää edes osapuil
leen selostaa tämän kirjoituksen puitteissa siellä saavutettuja tulok
sia. Se olisi sitäpaitsi vähemmän tarpeellista, senjälkeen kun tämän 
arboretumin luoja itse julkaisi kirjallisuusluettelossa mainitun yksi
tyiskohtaisen teoksen. >>Arboretum Mustila>> teoksen 1, v. 1922 ilmes
tynyt osa koskee tosin vain havupuukulttuureja, joihin Kotikunnaan 
valtiaat ovatkin huomionsa pääosan kiinnittäneet. Ei olisi asian
mukaista tässä yhteydessä selostaa myöskään niitä pikahavaintoja, 
jotka viim·e syksynä tein Mustilan Kotikunnaalla samotessani sikä
läisistä lehtipuuviljelyksistä. Toivottavasti ei kulu varsin pitkää 
aikaa, ennenkuin saamme nähdä >>Arboretum Mustilam> toisen, lehti
puita käsittelevän osan. Aineistoa siihen olisi jo epäilemättä run
saasti, joskohta tuntunee houkuttelevalta odottaa tuloksia viimeksi 
hankituista itäaasialaisista ym. uutuuksista. Ehkäpä jo muutaman 
vuoden kuluttua nähdään mm. Sorbus munda subarachnoidean val
keita marjoja ja Spiraea . arborea glabrata monimetrisenä puuna. 
Molemmat samoinkuin kertalehtinen Syringa pinnatifolia ovat vielä 
nyt taimitarhassa. lhanimmillaan on Mustilan Kotikunnas varmaan 
silloin, kun monilukuiset pitkin metsiä istutetut Rhododendron lajit 
kukkivat. Varminta on p u i d en ystävän ehkä - säilyäkseen rak
kaudelleen uskollisena - välttää Kotikunnasta siihen aikaan. 

jatkuu. 

Lyhytvarvas:::kiuru (Calandrella brachydactyla), 
· uusi lintusuku ja :::laji Pohjoismaille. 

Olavi Lehtonen. 

Viime marras kuun 2 päivän aamuna menin kiikaroimaan lintuja 
Helsingin ratapihan ja Töölön lahden väliselle peltokaistaleelle. 
Sillä kertaa sain siellä näkyviini vain yhden siivekkään: noin 20 met
rin päässä minusta lennähti rikkaruohojen joukosta ratakiskolle 
pikkulintu, jota ensi silmäyksellä pidin metsäkiuruna. Linnun pie-
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Lyhytvarvas-kiuru (Calandrella brachydactyla). Helsingissä ammuttu 
yksilö täytettynä Eläintieteellisen museon kokoelmissa. 

nuus ja solakkuus saattoi minut kuitenkin heti epäilemään, ettei se 
ollut tämä laj i; lyhyt helähtävä kutsuäänikään ei ollut aivan saman
lainen. Läksin seuraamaan lintua, joka pakeni milloin minnekin:· 
pölkkykasoille, pellolle tai raiteille. Kun lintu yhä tuntui oudolta, 
päätin ottaa siitä täyden selon; tässä tarkoituksessa hain pienoishau
likon kotoani. Puolentunnin kuluttua oli lintu kädessäni. Tunsin sen 
heti kiuruihin kuuluvaksi, mutta laji oli minulle aivan tuntematon 
sekä luonnosta että suomalaisesta lintukirjalli suudesta. Outoa oli 
siinä ennenkaikkea lyhyet varpaat, takavarvaskin vain noin 3 mm. 

Kun en kotona saanut sitä määrätyksi, menin ylioppilas 0 1 a v i 
H y t ö s en kanssa Eläintieteelliselle museolle, jonka yleisestä lintu
kokoelmasta löysimme heti samannäköisen kiurun. Nimilapussa luki 
Calandrella brachydactyla. Etsimme sitten Hartertin teoksesta: Die 
Vögel der paläarktischen Fauna, mainitun suvun. Siihen kuuluu 
kaksi arokiuruja (Melanococrypha) lähell ä olevaa pientä lajia, · C. 
brachydactyla ja C. minor. Saamani yksilö osoittautui olevan edellistä 
lajia; sen saksalainen nimitys on kurzzehige Lerche, jonka mukai-. 
sesti muovailimme suomenkielisen nimen lyhytvarvas-kiuru. 

Ammuttu . yksi·lö on nuorilintu ja prof. G. E k m a n i n suo-
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rittaman anatomisen tarkastuksen mukaan melkoisen varmasti 
Sen pituus on 128 mm, siipi 88 mm, nilkka 20 mm, nokka höy
henrajaan 10 mm ja paino 18,5 gr. Sen selkäpuoli on vaalean rus
kea, hai takan hiekanvärisin höyhenreunuksin ja tummin höyhen
keskuksin; yläperä ja pyrstön yläpeitinhöyhenet vaaleammat ja ta-

, savärisemmät, siipisu lat tummanharmaan ruskeat. Alta se on har
maanvalkea, rinnankohdalta vaalean keltanr.uskehtava. Silmien 
yli on selvät valkeat juovat; korvahöyhenet tummat ja kaulan 
molemmin puolin tummat täplät. '!' • 

Lyhytvarvas-kiuru vaihtelee suurest i väriltään asuinpaikkansa 
maaperän mukaan, mutta ei muodosta maantieteellisesti rajoitetta
via muotoja muualla kuin Aasiassa. Etelä-Europassa, Pohjois-Afri
kassa ja Aasian luote iskulmassa, jotka Hartert mainitsee päälajin 
pesimisalueeksi, on punertava väri vallitseva. · Itäänpäin mentäessä 
alkaa esiintyä harmahtavia yksilöitä, niin että laajalla alalla Kas
pianmeren itäpuolella voidaan selvästi erottaa harmahtava alalaji 
C. b. longipennis. Sen siipi on 3- 5 mm päälajin siipeä lyhyempi ja 
silmän yläpuolella oleva valkea juova on sangen selvä. Viimeksi
mainitut tuntomerkit omaa ampumani yksilö; sen selkäpuolikin on 
verraten harmaa, mutta vertailuaineiston puutteessa en voi sanoa, 
on ko se todella mainittua rotua. Tämä talvehtii Intian länsiosiss -:t . 
Siitä itään , Intian keski- ja itäosissa, on talvi lintuna alalaji C. b. 
dukhunensis (Sykes), jonka pesimäseutu on tuntematon, luultavasti 
jossakin Tibetissä. Se on alta melkein kellertävä ja päältä ruskeampi 
sekä pitkäsiipisempi kuin pääJaji. Afrikassa on monta alal::tjia (C. b. 
cinerea, ruficeps, blandfordi jne.), joille on yhteistä punaruskea 
päälaki ja rinnanseutu. Naumannin mukaan kuuluvat kaikki eu
rooppalaiset yksilöt samaan alalajiin, jota hän ei kuitenkaan mää
rittele. 

Lyhytvarvas-kiuru on kuten useimmat muut kiurut kuivan 
vähäkasvuisen mac.ston asukas ja viihtyy parhaiten aavikonluontoi
silla c.roill a. Sen laulu on kauaskajahtavaa ja katkonaista. Usein 
toistuvat siinä helähtävät kutsuäänet; eräiden tutkijoiden mukaan 
on si inä toisilta linnuilta matkittuja kohti a. Laulunsa tähden, jonka 
sanotaan vievän voiton kiurun liverryksestä, sitä pidetään häkkilin
tuna. Pesä, joka on maassa kuten toisten kiurujen, on väljästi ko
koonkyhätty ja pehmoisesti sisustettu karvoilla ja haivenilla. Huhti 
toukokuussa on siinä 4- 5 munaa, jotka vaihtelevat suuresti väril
tään. Tavallisesti on vaale?.lla isabellväri sell ä pohjalla heikost i pu-
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nertavan ruskeata; kirjailu on niin heikko, että. munia voidaa n pitää 
yksi värisinä. 

Pesimäalueen pohjoispuolella Euroopassa on yksityisiä yksi
löitä tavattu harhautuneina ennenkin; esim . monta kertaa Helgo
landilla ja Englannissa, kerran Islannissa, Pohjois-Ranskassa ja 
Metzissä. Mutta nyt teh~y löytö on näistä aivan eri llinen. Mistäpäin 
lintu on tänne joutunut, on tietysti arvoitus . Mahdotonta ei ole, että 
se todella on tuota itäistä muotoa ja lähtöisin sen esi intymisalueelta. 

Mesimarjasta (Rubus arcticus) Pohjois:sKarjalassa. 
Arvo E. Koskimies. 

Vanamon julkaisui ssa nr. 13 on yliopp. Saara Saasta
m o i n en äskettäin julkaissut 60-sivuisen tutkielman >>Mes imarj a 
(Rubus arcticus L.) Suomessa>>. ·Kirjoituksessa tehdään selkoa kas
vin yleisestä levinneisyydestä, levinneisyydestä Suomessa, kasvu
paikoista, kasvullisesta ja siemenellisestä lisääntymisestä sekä levin
neisyyteen ja marjasataan vaikuttavista 'tekijöistä. Lopuksi poh
ditaan viljelemismahdollisuuksia ja annetaan osviittoja viljelysyri
tyksiin ryhtyville. 

Vaikkakin neiti Saastamoisen kirjoitus antaa melko tarkan 
kuvan tästä kuuluisasta marjakasvista, lienevät paikalliset lisätiedot 
tervetulleita. Senpä vuoksi esitän seuraavassa tietoja, joita kesällä 
1928 keräsin kasvista Pohjois- Karjalassa , lähinnä Kiteellä, jossa 
asuin. 

Levin ne i syys. Pohjois-Karjala kuuluu S a a s ta m o i
s e n esittämän levinneisyyskartan mukaan mesimarjan optimi
alueeseen. Niinpä onkin kasvi melkein koko Pohjois-Karjalassa 
enemmän tai vähemmän yleinen. Ainoastaan lounaislaidalla, Kesä
lahden aika kan sa pitäjässä, kasvia sanottiin kasvavan vain siellä 
täällä. Värtsilässä ja Tohmajärvellä sitä pidetään jokseenkin ylei
senä, Rääkkylässä, Kiihtelysvaaralla, Tuupovaaralla, Ilomantsissa ja 
Nurmeksessa sen sanotaan olevan aivan yleisen, Pälkjärvellä (var
sinkin Makarinvaaralla , Naatselällä ja j änisjärven puolella), Ki
teellä (esim. Ruppovaarassa, Haarajärvellä, Potoskassa ja Kiteen
kylässä), Kontiolahdella (Suurvaaran salolla), Liperissä, Polvijär
vellä, juuassa ja Pielisjärvellä (esim. Kelvässä) paikoitellen hyvin 
yleisen. 
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Kas v ·u paikat. Mesimarjan tapaa yleisenä, runsaana ja 
runsaasti marjovana useanlaisilla kasvupaikoilla. 

Seuduilla, missä kaskenpolttaa harjoitetaan tai on vielä äsket
täin harjoitettu, mesimarjaa yleisesti löytää kaski a hoi l ta. 
Varsinaiset mesimarja-ahot ovat hikeviä tai kosteahkoja. Kosteus
suhteiltaan vaihtelevalla ahoalueella kasvia eniten on hikevillä pai
koin. Niinpä esim. Kelvänjärven rannalla Pielisjärven pitäjässä 
sijaitsevalta n. 6-vuotiselta rinteiseltä aholta merkitsin pieniltä 
koeruuduilta mesimarjan peittäväisyysprosentin, ahon kuivasta 
yläosasta 2:ksi (pienikasvuista), keskiaholta 5:ksi,· mutta rannan 
puolella olevalta alarinteeltä 70:ksi. - Kaikkialla rahvas kerfoo 
mesimarjaa ennen kasvaneen enemmän kuin nykyisin. Syyksi 
vähenemiseen sanotaan kaskenpolton vähenemistä. 

La i d u n m e t s i s t ä, jotka ainakin yleensä ovat kaskeami
sen jäljiltä syntyneet, mesimarjan usein tapaa .hyvin. viihtyvänä. 
Parhaiten se näyttää menestyvän kohdissa, jotka ovat pysyväs(i 
hikeviä ja hieman lihavaperäisiä. Kantojen, risujen, aidanvierusto
jen, kivien, mättäiden ja muurahaispesien ympärillä se usein yli
voimaisesti valtaa kasvualaa~ Lahoavista lehdistä se näyttää pitä
vän. Kerran sain nähdä, miten edellisenä syksynä tehdyn risukasan 
sivuilla mesimarja jo kasvoi rehevästi, kun sensijaan kauempana 
olevat versot olivat pieniä, .kituliaita. 

S u o n i i t y t, o j i e n V'a r r e t ja s u o v i 1 j e 1 y s r a i
v ·a u k se t ovat Karjalassa kuten ·muuallakin mesimarjan viih
tyisiä kasvupaikkoja. Peittäväisyysprosentiksi olen usein merkin·-
nyt tällaisilta paikoin n. 25. · · 

Te i d e n v a ·r s i 1 1 a, a i t o j e .n v i_ e·r u s t o i 1 1 a yms. 
paikoissa mesimarja niinikään usein on hyvin runsas. Peittäväi
syysprosentti yoi toisinaan nousta pikku aloilla 1 OO:aan. 

Luonnonvaraisilla kasvupaikoillaan, kuten korvissa, mesimarjaa 
ei koskaan näe runsaasti kasvavana . . Se siis on kovasti hyötynyt 
viljelyksestä. . 

P ö 1 y t y s. Kukissa olen nähnyt seuraavia hyönteisiä meden
keruumatkoillaan: mehiläisen, kimalaisen, ison ampiaisen ( Vespa 
vulgaris) ja mm. m~urahaisen (Formica jusca). Pari perhoslajia , 
nimittäin Casterocephalus silvius ja Larestia hastata, on us.ein kä
väissyt mesimarjan kukissa. Alkukesällä asusti muutamien 'kasvus: 
tojen kukissa yleisesti Meligetes aeneus-kovakuoriainen. Usein olivat 
silloin kukkien emit turmeltuneet, ehkäp~i näide'n hyöntei ~ te .n vaikti.--
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tuksesta, mutta joskus näitä löytyi kukista, joissa marjat jo olivat 
kehittyneet pitkälle. 

M,a r jo m i se s ta . . Hyvä marjavuosi saadaan tavallisesti, 
jos kevät on lämmin ja kostea. Kesän pitää kuitenkin myös olla 
kohtalaisen lämpimän eikä se saa olla kovin kuiva. 

Alkukesän hallat kukinta-aikana turmelevat emiön, joka mus
tuu ja· kuivuu. Liian poutainen tai sateinen, kylmä kesä on myös 
epäedullinen marjojen muodostumiselle. Esim. kesän 1928 sateisuus 
ja kylmyys aiheuttivat, että myöhemmistä kukista ei hedelmää 
kehittynyt. 

Normaalikesinä kypsyvät mesikän marjat 1- 1 1/ 2 kk. pölytyk
sen jälkeen. Marjoja saa silloin poimia heinäkuun jälki- ja elokuun 
alkupuoliskolla. Kesällä 1928 ne kypsyivät vasta elok. lopulla. 

Kasvupaikan laatu vaikuttaa paljon marjasadon runsauteen. 
Keskimäärin saataneen 100 m2:n alalta 1- 2 1, mutta parhailta pai
koin kerrotaan esim. ·Kolil1a ja Nurmeksessa kerätyn 100- 500 g 
marjoja 1 m2:1tä. Itse keräsin kerran n. 200 g 1 m2:n alalta. 

Me s i marja ta 1 o u d e s s a. Huolimatta .marjojensa he·r
kullisuudesta mesimarja ei ole saavuttanut suurtakaan taloudellista 
merkitystä. Varsinainen rahvas ei sitä juuri nimeksikään harrasta. 
Yleensä vain säätyläisperheet käyttävät marjoja, hillottuina tai me
huina. 

Marjojen keruu on hidasta, niitä kun enimmäkseen kasvaa har
vak~een. ja puhdistus on, luumarjahedelmystön ollessa tiukasti 
kiinni kukkapohjuksessa, vaival1oista. Hinta kauppatavarana on 
envuoksi verraten korkea. 

Nurmeksessa ilmoitettiin kesällä 1928 litran hinnaksi 10 mk. 
ja hillottuna kilo.n hinnaksi 35 - 40 mk. joskus voi marjalitran 
saada 5- 8 mk:lla, kuten Kolilla, jossa lukuisat matkailijat loppu
kesäisin saavat tutustua tähän jaloon marjaan. 

Tammerkosken talvehtijat. 
Lauri Renjors . 

. Villejä vesilintuja keskellä kaupungin hälinää - lisäksi talvella 
- on mitä virkistävin näky kelle hyvänsä eikä ainoastaan luonnon
tieteilijäl1e. Se tuo kesken talven pakkasenkin mieleen kesäisen 
metsäjärven tyynen pinnan, tai aavan meren kohinan pesimäluoto-
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jen ympärillä. Tällaisia vieraita on Tampereella taas tänä talvena, 
kuten usein ennenkin, mutta nyt vain tavallista enemmän. Tällai
nen nähtävyys ei ole kuitenkaan Tampereen yksinoikeus, vaan 
Käkisalmessakin kuuluu olevan talvehtivia vesilintuja ja Tammi
saaressahan viettävät talvensa Knipanin sorsat, jotka ovat tutut 
useimmille tvärminneläisille. 

Mutta Tammerkosken talvehtijoista, sekä tämäntalvisista että 
aikaisemmistakin haluaisin hiukan kertoa.1 Varhaisimmat omat 
muistoni näistä ovat ensimmäisi ltä lyseovuosiltani. Se oli vielä 
aikaa, jolloin kaikki vesilinnut olivat >>sorsia>> meidän poikain pu
heessa. Tätä luonnontieteellistä pimeyttämme koetti vanha lehto
rimme parhaansa mukaan valaista ja ennenpitkää eroitimmekin jo 
sorsan kosketosta ja vähän muutakin. 

Talvella 1922 oli Tammerkaskessa harvinaisia vieraita. Silloin 
talvehti siellä mm. 6 merimetsoa (Phalacrocorax carbo L.). Nämä 
sisämaassa harvinaiset linnut herättivät vilkasta mielenkiintoa kau
pun.kilaisissa, jopa niinkin vilkasta, että joku pyssymies aamuhämä
rissä vähensi niiden luvun 3:een. Mutta silloin tarttui korkea esivalta 
asiaan ja linnut saivat rauhan. Kosken suvannossa aivan alimmais
ten tehtaanpatojen luona ne istuivat kivillä kumman näköisessä 
pystyasennossa. Mutta kun kala lähestyi, näyttivät ne ketteryy
tensä. Salamannopea sukellus ja sitten takaisin kivelle saalista nie
lemään. ja ruokaa näkyikin riittävän suvannossa näille suursyö
märeille koko talven ajan. Kun sitten kevät tuli, eivät lyseon pikku
pojat eräänä aamuna enää nähneetkään lintuja kosken kivillä kö- 
köttämässä. Ne olivat matkalla kotikallioilleen meren äärellä. 

Kaksi vuotta myöhemmin talvehti taas yksi merimetso Tammer
kaskessa. Omituisilla elintavoillaan se sai pian useita tarkkailijoita. 
Päivät se istui samoil1a kivillä kosken suvannossa kuin edellisetkin 
merimetsot. Hämärän tullen nousi lintu raskaasti lentoon ja lähti 
>>yöpuulleen >>, sanan täydessä merkityksessä. Sillä niin kummalta 
kuin kuuluneekin, niin lintu vietti yönsä eräässä puussa kosken ran
nalla. Koko talven ajan pyryssä ja tuulessa, välistä jopa 30:nkin 
asteen pakkasessa se vietti yöt aina samalla oksalla puuvillatehtaan 
puistossa. Pimeän aikana näkyivät sen ääriviivat Näsilinnan kai
liolle tehtaiden valoja vastaan. Päivän valjetessa se lensi jälleen 
kivilleen kalastelemaan. Näin kesti tämäkin merimetso sisämaan 
talven. 

1 E. K ii r k i L. Y:ssä 1923 nr. 6. 
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Samana talvena vieraili Tammerkaskessa paljon muitakin lin
tuja. jo aikaisin syksyllä tuli kosken suvantoon parvi sorsia meri
metson seuraksi. Marraskuussa ilmaantui sitten keskelle koskea kau
nis koirastelkkä (Clangula glaucion L.), joka asusti kaskessa koko 
talven. joulukuussa ilmestyi uusi mustan ja valkean kirjava vieras 
- alli (Harelda hiemalis L.). Kun vielä mainitsen, että samana tal
vena kaiasteli Tammerkaskessa muutaman viikon ajan isokoskeloita 
(Mergus merganser L.) sekä pilkkasiipipari (Oidemia fu ca L.), niin 
arvaa, että lintujen ystävällä riitti katseltavaa. 

Sen talven jälkeen näyttivät linnut unohtaneen vanhan turva
paikkansa. Vain syksyisin viipyi kosken suvannossa joitakin sorsia 
matkaten kuitenkin pian pois kohti etelää ja aurinkoa. 

Mutta viime syksynä tulivat vieraat jälleen. Ne olivat kaikki 
sinisorsia (Anas boschas L.) ja ne tulivat lukuisampina kuin kaskaari 
aikaisemmin. ja mikä hauskinta, ne jäivät koko talveksi kaupunki
laisten ihailtaviksi. Niitä alkoi kerääntyä jo marraskuussa kosken 
suvantoon Alarantaan. Siellä ei lintuja päässyt läheltä ihailemaan 
muualta kuin tehtaan ikkunoista ja siellä suvannossa oli niille myös 
käydä huonosti. joulu tuli ja tehtaat pantiin seisomaan, mutta sa
malla tuli myös pakkanen. Tehtaista ei juossut enää lämmintä vettä, 
ja tunti tunnilta pieneni sulan silmä suvannossa. Viimein tepasteli
vat kaikki linnut jäällä turhaan sulaa hakien. Se oli kyllä aivan 
lähellä, heti patojen yläpuolella, mutta sinne eivät linnut silloin osan
neet. joku lintujen ystävä päätti silloin auttaa asiaa, vei sataman 
jäälle pienen kopin ja asetti sinne ruokaa. Tämä apu tulikin linnuille 
juuri oikeaan aikaan. Mutta sitten tuli arkipäivä. Tehtaat alkoivat 
taas käydä ja jää sulaa. Silloin pääsivät irti nekin muutamat, jotka 
olivat jäätyneet kiinni ja joita kuolema oli kovimmin uhannut. Vasta 
nyt kun vaara oli ohi, älysivät linnut siirtyä padon yläpuolelle kes
kelle koskea. Täällä Hämeensillan alla ja ylempänä virran mutkassa 
pääsivät kaupunkilaiset nyt aivan läheltä ihailemaan vieraitaan. 
Sillalta saattoi selvästi nähdä, millä tavoin linnut uivat. Toi et niistä 
nousivat jään reunalle höyheniään sukimaan, ja suurina kiiltävinä 
heiminä valui vesi niiden loistavalta höyllenpuvulta. Siinä jäällä 
jotkut nukkuivatkin pää siiven alla hauskasti taakse kääntyneenä . 

. Kovan virran vieminä lipuivat linnut aina alaspäin, mutta lensivät 
taas takaisin sillan alle kiistelemään niistä makupaloista, joita katse
lijat niille runsain käsin jakoivat. 

Variksia, noita >>Hatanpään taksvärkkäreitä>>, ilmaantui myös 



52 Tammerkosken talvelztijat. 

pian . kuokkavieraiksi sorsien aterioille. Kun sorsa sai niin suuren 
leipäpalan, ettei kerralla kurkusta alas sopinut, täytyi sen nousta 
sitä pienentämään jäänreunalle. Mutta silloin saapuikin röyhkeä 
varis siihen tasaojaolle ja omistusoikeus ratkaistiin tappelulla. 

· Kun. rosvo epäonnistui, yritti se joskus toista keinoa, siepata suoraan 
virp~sta makupalan, mutta eihän variksessa sentään siihen miestä 
9llut ja sekös huvitti katsojia. · 

Koskessa olevat l~nnut laskin useamman kerran; Lioppiaisena 
niitä oli 93, joista 61 oli koiraita. Ohellisen kuvan on!Aamulehden 
valokuvaaja näpännyt Hämeensillalta. 

Useimmat sorsista lienevät viime kesäisistä poikueista. On 
väitetty, että syynä lintujen talvehtimiseen olisi se, että ne olivat 
siipirikkoja tai jotenkin muuten viallisia. Niitä tarkastellessa ei kui
tenkaan sellaista huomannut, mutta joukossa saattaa olla kyllä sel
laisiakin, jotka eivät pystyisi pitkiä lentomatkoja suorittamaan. 
Pääasiassa kuitenkin ruokinta on pitänyt linnut paikoillaan. Niiden 
hyörinä koskessa tuottaa ohikulkijoille paljon hauskuutta ja harvapa 
heistä malttaa mennä ohi kurkistamaHa sillankaiteen yli, useimmat 
siihen seisahtuvat pitempäänkin. 

Siellä Tammerkaskessa ovat linnut turvassa vihollisilta. Kun
han vain tulisivat joka talveksi. · 
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Katsaus Suomalaisen Eläin== ja Ka~vitieteellisen 
Seuran Vanamon talouteen kymmenvuotis:: 

kautena 1921-1930. 
Osmo H. Porkka. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon toi -: 
minta on, sen jälkeenkuin Seura vuonna 1919 siirtyi varsinaisten tie
teellisten seurojen joukkoon, jatkuvast i vilkastunut. Sitä osoittaa jo 
tavallaan Seuran jäsenmäärän nopea kasvu, josta o'i1 julkaistu tietoja 
Luonnon Ystävässä 1929, sivv. 191 - 192, vaikkakaan tätä kasvua 
ei voida pitää suoranaisena todisteena Seuran toiminnan vilkastu
misesta. Se on nimittäin aivan välitön seuraus biologisia aineita 
opiskelevien ylioppilaitten lukumäärän viimeaikaisesta lisääntymi
sestä, josta myös on julkaistu tietoja Luonnon Ystävässä 1927, sivv. 
230- 231 ja 1929, siv. 230, eikä Seuran kehityksen ripeyden suinkaan 
tarvitse olla verrannollinen Seuran jäsenmäärään. Parempana ja 
asiallisempana todistuksena julistavat Seuran to iminnan vilkastu
mista Seuran julkaisusarjan >>Annales>> ilmestyneet osat. . S~rjan 1. 
osa ilmestyi v. 1923 ja 2. osa v. 1925. Senjälkeen on viisivuotiskau
fena 1926- 1930 ilmestynyt yhteensä 10 osaa, mikä on varsin kun-

. nioitet tc:.va saavutus. 
Seuran toiminnan parhaan mittapuun löydämme kuitenkin Seu

ran taloudesta. Sillä kuten tieteellinen työ yleensä on mitä lähei
simmin riippuvainen taloudellisista mahdollisuuksista, on myös 
Seuramme toiminta kiinteästi sidottu Seuran taloudelliseen kanto
kykyyn. Kymmenvuotiskauden 1921 - 1930 päätyttyä olen sen
vuoksi laat inut lyhyen yhteenvedon Seuran talouden kehityksestä 
sanottuna aikana. Tästä katsauksesta saa mielestäni oivallisen käsi
tyksen Seuran toiminnan vaiheista, ja sitäpaitsi jo Seuran talou
den kehitys se ll aise naan kiinnostanee Seuran jäseniä. 

1. Seuran tulot ja menot. 

Seuran kokonaistulot ja kokonaismenot vuosittain ajalta 1921 ...:_ 
1930 esitetään seu raavassa yhdistelmässä. 

Vuosi: 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

. 1927 
1928 

.1929 . 
1930 . 

l{okonaistulot: 
36,302: 43 
15,921: 64 
26,575: 28 
64,073: 02 
83,641: 09 
92,028: 61 
98,738:: 73 
tl ,607: 66 

: 152,902: 30 
158,048: 2.0 

}\okonaismenot: 
8,754: 30 

26,876: 26 
35,3J5: 44 
37,341: 77 
65,768: 45 

118,572:20 
93,231: 25 

. ] 74,762: 95 
130,856: 40 
139,168: 65 
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Tässä yhdistelmässä ovat kokonaistuloihin lasketut kaikki Seu
ran tulot paitsi arvopaperien arvon noususta johtuneet tulot, jotka 
sisältyvät edempänä esitettävään selostukseen Seuran omaisuu
desta. 

Seuran huomattavimmat tulot ovat kertyneet vakinaisesta val
tionavustuksesta ja siihen rinnastettavasta ylimääräisestä, raha
arpajaisten voittovaroista Seuralle myönnetystä avustuksesta (vv. 
1928 - 1 930). Muita tuloja on Seuralle erääntynyt ajoittaisista tai 
tilapäisistä avustuksista, lähinnä Län gmanin rahc.stosta, koroista ja 
osin goista, Luonnon Ystävän tilausmc.ksuista ja vanhojen vuosiker
t jen myynnistä, jäsenmaksuista ja Seuran julkaisujen myynnistä. 

Seuran menoista ovat suurimmat Seuran julkaisusarjan >>Anna
les>> painattamisen aiheuttamat menot, Seuran vuosittain jaka mat 
tieteelliset apurahat sekä Luonnon Ystävän painatuksen, toimitus
työn ja tekijäpalkkioitten (v:sta 1930 lähtien) aiheuttamat menot. 
Muita menoja on Seuralla kirjastotyöstä, post imaksuista, jotka lä
hinnä aiheutuvat ulkomaille lähetetyistä vaihtojulkaisuista, kanslia
töistä ja -tarpeista, tilapäisistä palkkioista, Seuran edustuksesta ym. 

Seuran tärkeimmät tulot: valtionavustus ja avustus raha-arpa
jaisten voittovaroista sekä suurimmat menoerät: >>Annales>>-sarjan 
painatus ja stipendit es itetään vi elä vuosittain seuraavassa yhdis
telmässä . 

Ylimää räinen· avustus 
Vakinainen raha-arpajaisten ,>Annales,>-

Vuosi: va ltionavustus: voittovaro ista: menot: Stipendit: 
1921 10,000: - 1 93: 50 6,500: - 2 

1922 10,000: - 10,810: - 4,500: -
1923 12,000: - 15,589: 62 2,400: -
1924 40,000: - 10,090: 68 4,400: -
1925 62,000: - 27,283: 70 9,000: -
1926 62,000: - 73,608: 65 10,900: -
1927 70,00 : - 44,214: - 11,200: -
1928 100,000: - 45,000: - 3 101,029: 01 36,000: -
1929 100,000: - 26,000: - 51,297:90 44,000: -
1930 100,000: - 25,000: - 72,367: 85 20,000: -

Esitetyistä yhdistelmistä näkyy, miten Seuran menot oso ittavat 
se lvää nousua, ajoithisia poikkeuksia lukuunottamatta. Voimme 
sanoa, että menojen lisääntyminen on ilahduttavaa, sillä se todistaa 
Seuran tieteellisen työn ja toiminnan vilkastumista. Uskallan sanoa 

1 Tämän lisäksi Seura sai v. 1921 valtion varoista 22,000 mk. Luonnon 
Ystävä n aiheuttam ien menojen peittämiseen. 

2 Seura oli v. 1920 saanut Turun Su malaiselta Yliopi stoseuralta stipen
dejä varten 7,500 mk., josta 5,000 mk. käytettiin yasta v. 1921. 

3 Myönnetty Seura lle erikoisest i tieteell isiä apurahoja varten. Tästä 
määrästä käytettiin v. 1928 jaettuihin sti pendei hin 18,000 mk. ja loput eli 
27,000 mk. v. 1929 myönnettyihin st ipendeihin . 
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tietee11isen työn, sillä siitä antavat painavan todistuksen Seuran 
julkaisut, joista jo edellä mainittiin. Esitän vielä seuraavan yhdis
telmän, josta näkyy tämän julkaisusarjc.n eri vuosina painetut sivu
määrät sarjan alusta lähtien vuoden 1930 loppuun, eläin- ja kasvi
tieteellisten tutkimusten erikseen sekä molempien yhteensä. 

Vuosi: Eläin tieteellisiä: Kasvi tietee II isiä: Yhteensä: 

1920 23 23 
1921 37 37 
1922 120 164 284 
1923 48 96 144 
1924 16 136 152 
1925 172 102 274 
1926 244 417 661 
1927 186 431 617 
1928 102 246 348 
1929 1594 217 376 
1930 268 701 969 

Yhteensä 1,315 2,570 3,885 

Olemme vakuutetut siitä, että tämä tieteellinen työ on ollut ja 
että se on edelleen oleva isänmaallemme hyödyksi ja kunniaksi. 

Esitetyistä yhdistelmistä näkyy samalla, miten myös Seuran 
tulot ovat lisääntyneet samassa suhteessa kuin sen menot ovat kas
vaneet. ja tämä on sitäkin ilahduttavampaa, kun huomaamme, että 
tulojen lisääntyminen johtuu korotetusta valtionavustuksesta. Se
hän on selvä todistus siitä, että maan Ha11itus arvostaa Seuran suo
rittamaa työtä, seikka, mistä Seura on Hallitukselle syvästi kiito11i
nen. Seura rohkenee myös luottaa valtiovallan jatkuvaan asialliseen 
suopeuteen ja myötätuntoon Seuraa ja sen kotimaisen tieteen vai
nioilla suorittamaa työtä kohtaan. 

Mutta varsinaisen tieteellisen työn ohella Seura on myös voi
miensa mukaan levittänyt biologista tietoa suuren yleisön kes
kuuteen ja edistänyt suomenkielen käyttöä biologisten tieteitten 
alalla julkaisemalla eläin- ja kasvitieteellistä aikakauslehteä >> Luon
non Ystävä>> . Lehden julkaiseminen on tuottanut Seuralle tappiota, 
sillä tilausmaksuista erääntyneet tulot eivät riitä peittämään lehden 
julkaisemisen aiheuttamia menoja, vaikkakin toimitus- ja muu 
siihen rinnastettava työ on melkein ilmaista. Vuosina 1921- 1930 
lehden Seuralle tuottama tappio on vaihdellut 4,844: 46 mk:sta 
vuonna 1924 15,577: 45 mk:aan vuonna 1930, ollen sanottuna ai
kana keskimäärin 9,025: 12 vuotta kohden. Eri vuosina lehti on 
tuottanut tappiota seuraavasti: 

~ Tähän tulee lisäksi osaan 8 liitetty ,>Zoologische Mitteilungem jossa on 
54 SIVUa. 
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Vuosi: 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

Tappio: 

4,972: -
5,61-3: 45 : 
6,668: 17 
4,844: 46 
8.,554: -

Vuosi: 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

Tappio: 

7,010: 70 
11 ,066: · 70 
10,494: 45 
15,449: 85 
15,577: 45 

Vuonna 1930 on maksettu Melan rahastosta tekijäpalkkioita yh
teensä 2,765 mk., mikä on vastaavasti suurentanut tappiota. 

Luonnon Ystävän sivumäärä eri vuosina on seuraava: 

Vuosi: Sivuja: Vuosi: Sivuja: 

1921 168 1926 208 
1922 155 1927 232 
1923 156 1928 232 
1924 163 1929 232 
1925 184 1930 232 

2. Seuran omaisuus. 

Seuran omaisuuden muodostavat Melan, Hirnin ja Topelius
rahastot. Näitten rahastojen tila kymmenvuotiskauden 1921 - 1930 
kunkin vuoden joulukuun 31. päivänä selviää seuraavasta yhdistel
mästä. 

Vuosi: 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

Melan rahasto: 

29,016: 53 
30,503: 07 
35,930: 48 
38,691: '56 
42,442: 18 
49,738: 81 
72,089: 80 
80,685: 70 
75,789: 25 
79,418: 40 

Hirnin rahasto: 

289: 84 
308: 95 
329: 43 
352: 84 
377: 79 

1,456: 44 
1,588: 85 
3,470: 90 
3,194: 70 
3,442: 05 

Topeliusrahasto: 

3,586: 29 
4,005: 37 
5,066: 66 
5,458: 57 
6,000: 60 
7,110:59 

10,893: 86 
13,222: 50 
1 1,966: 25 
12,906: 90 

Näitten rahastojen lisäksi Seuralla varhemmin oli Kihlman
rahasto, jonka tila 31. X 11. 1921 oli 1,710: 90, mutta jonka varat 
vuonna 1922 käytettiin lahjoittajan toivomuksesta loppuun, ja joka 
silloin lakkautettiin. 

Edellisestä yhdistelmästä näkyvä Seuran rahastojen äkillinen 
kasvu vuosina 1927 ja l 928 johtuu pääasiassa siitä, että niitfen arvo
paperien, Kansallis-Osake-Pankin ja Werner Söderström Osakeyh
tiön osakkeitten, joihin Seuran rahastojen pääosa on kiinnitetty, 
arvo sanottuun aikaan kohosi huomattavasti. Tämä nimittäin vai
kutti suoranaisesti Seuran rahastojen arvon nousuun siitä syystä, 
että tilinpäätöksissä noitten arvopaperien arvo merkittiin melkeiq 
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sen suuruiseksi, kuin niitten samanaikainen pörssiarvo oli. Samojen 
arvopaperien arvon lasku vuoden 1929 c.ikana aiheutti samasta 
syystä rahastojen arvon alenemisen v. 1929. Vuoden 1929 .tilinpää
töksessä merkittiin Kansallis-Osake-Pankin osakkeitten arvoksi 
500 mk. ja Werner Söderström Osakeyhtiön osakkeitten arvoksi 550 
mk. Tc.rkoitus on pitää nämä arvot vakinaisina kirjanpitoa'rvoina 
riippumatta osakkeitten pörssiarvon vaihteluista suuntaan tai toi
seen, koskapa kirjanpidollisesti ei voida pitää oikeana seurata kaik
kia tilapäisiä pörssivdihteluja. Tämä myös mahdollistaa Seuran ra
hastojen todelli~ten vuotuisten c.rvojen keskinäisen vertailun. 

Jos tällä pohjc.lla lc.sketaan Seuran rc-.hastojen tila eri vuosina, 
voidaan selvästi huomatc., kuinka rc.hastojen arvon tilapäinen nousu 
vuosina 1927 ja 1928 johtui pääasi c.ssa os kkeitten pörssiarvon ko
ho misesta. Esitän sitäv2. rten vielä seuraavan yhdistelmän, jossa 
nähdää~ Seuran rc-.hc.stojen tila kunkin vuoden joulukuun 31. päi
vänä vuosina 1927- 1930 silloin, kun r"hc.stojen arvo on laskettu 
mainituin perustein. Aj c. lta ennen vuotta 1927 on vaikeata suorittaa 
vastaavaa laskua syystä, ettei osc.kkeitten lukumäärää ja arvoa 
voida suoraan nähdä kirjanpitomerkinnöistä. 

Vuosi: Meian rahasto: Hirn in rahasto: Topeliusrahasto: 
1927 61,789: 80 1,388: 85 9,093: 86 
1928 69,885: 70 2,970: 90 11 '122: 50 

. 1929 75,789: 25 3,194: 70 11,966: 25 
1930 79,418: 40 3,442: 05 12,906: 90 

Tarkasteltaessa näitä molempia yhdistelmiä huomataan, kuinka 
Seuran rahastojen kehitys on yleensä osoittanut säännöllistä 
ja tasaista nousua, vaikk kaan jälkimmäisen asetelman arvot ei
vät luonnollisesti ole suoP taan verrannolliset edellisen asetelman 
arvoihin aj alta 1921 - 1926. 

Punu. 
Havaintoja ja muistelmia kehrääjästä. 

Reino j aatinen. · 

On syyskuun 11 p. a.D. 1930. Suuri Turku - Tyrvää linja-auto 
kiitää illan hämärtyessä h .Iki keski-Satakunnan. Heikosti valais
tussa vaunussa torkkuvat matkustc. jat havahtuvat äkkiä, kun auton 
kulma-akkunaa päin ryöpsähtää joku suurelta ja vaatealta näyttävä 
otus. >>Mikä se oli?>> >>Joku lintu!>> Pyydän pysähdyttämään vaunun ja 
otan esiin taskul c. mpun lähtien kuljett --. jan kanssa etsimään tapa
turman uhria. Lc.mpun vc.lokeila sattuu ensin suureen valkoiseen 
kissaan, joka on S2. m,.lla asi ~lla kuin mekin. Ennätämme kuitenkin 
edel.Je .ja kissan suureksi harmiksi otam'me maassa näköjään henget~ 
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tömänä makaavan ruskeanharmaan linnun ylös. Kun se vielä 
liikuttelee itseänsä; aikoo kuljettaja lopettaa sen päivät. Estän hä
net siitä, ja niin saa lintu lämpöisen vuoteen vaimoni hartic:.liinassa 
hänen sylissään. Pian se alkaa toipua saamastaan tärähdyksestä ja 
ilmaisee mieltänsä tempomaHa pikku jaloillaan ja päästäen sihisevää 
ääntä melkein kuin kissa >>sylkiessääm>. Perillä tarkastaessamme 
pikku otuksen huomaamme sen kehrääjäksi (Caprimulgus europaeus). 
Näin harvinaisella tavalla joutui >>Punw> kasvatiksemme. 

Asunnoksi se sai ensin pahvilaatikon, johon panimme kärpäsiä 
ruoaksi, mutta niitä se ei näyttänyt huomaavankaan. Kun sen ruok
kiminen niin ollen tuntui mahdottomalta, veimme sen ulos aikoen 
antaa linnulle vapautensa. Mutta se ei lähtenyt lentoon sen parem
min hämärissä kuin päivälläkään: nähtävästi sen siipeen oli yhteen
törmäyksessä sattunut. Piti siis keksiä jokin syöttämiskeino. Kun 
Punun nokan yläleuka oli sangen vähän ala.Ieukaa pitempi, saattoi 
monen turhan yrityksen jälkeen avata sen suun pienellä lusikalla ja 
kaataa sinne maitoa tai kermaa sekä pistää kärpäsiä ja vehnäpc.loja, 
joita kaikkia se kyllä nieli. Ruokkimista suuresti vaikeuttavat kan
keat >>viikset>> leikkasimme toiselta puolelta suuta pois. Pian ·a.Ikoi 
Punu virkistyä ja samalla kesyyntyä. Palatessamme kotiin neljän 
päivän kuluttua se ei enää halunnut lähteä vaimoni' kädeltä avonai
sesta vaunun ikkunasta. Pari päivää oltuaan kotona se alkoi kyniä 
itseänsä kuin kana; silloin arvasimme sen alkavan täysin parantua. 
Tuo perinpohjainen kyniminen uudistui sitten kaksi kertaa joka 
päivä, hetkisen aterian jälkeen. Lintu puhdisti noka11ansa jokaisen 
sulkansa erikseen ja tarkoin tavattoman notkeasti ja lopuksi pör
histi kaikki höyhenensä, nähtävästi puistellen kaiken irroittuneen 
lian pois. Poskensa se hankasi siipityveen ja nokkansa puhdisti ja
lallansa, pistämällä sen siiven välistä ja nopeasti sillä raaputtamalla. 
Koko liike oli niin nopea, ettei voitu tarkemmin erottaa, mitä 
kynttänsä se siihen käytti. 

Kahden viikon pakkoruokinnan jälkeen oppi Punu itse syö
mään. Toimme sille elävän nokkosperhosen, jota se yritti len
nosta kiinni kuitenkaan onnistumatta. Perhonen lensi akkuna
verholle, ja kun veimme linnun kovaa vauhtia sitä kohden, se 
yhtäkkiä avasi suuren kitansa ja nielaisi perhosen. Sen jälkeen 
tarjotessani sille ruokaa se itse avasi suunsa ja nopeasti sieppasi 
ruoanpalan. Syöttämistä varten valmistin eräänlaiset pihdit: lä
hinnä hiusneulan muotoiseksi taivutetun rautalangan päälle vedin 
polkupyörän venttiilikumin niin että kumi ulottui 1 sm verran rc.uta
langanpäitä kauvemmaksi. Tämä oli välttämätöntä siksi, ettei lintu 
loukannut suutansa ahnaasti siepatessaan ruuan pihtien nenästä. 
Tähän aikaan yritti Punu kerran karata. Se tuli istuessaan ulkona 
kädellä jotenkin häirityksi ja lähti lentoon. Olisimme sille kyllä va
pautensa antaneet mutta arvelimme ettei se kuitenkaan jaksaisi pit
källe talvimatkallensa lähteä, kun sen lentokyky silloin vielä oli siksi 
heikko, että sen saattoi juoksemalla tavoittaa. Ottaessamme linnun 
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kiinni näimme sen puolustusasennon: suu oli luonnottoman suurena ja 
suunnattuna suoraan ylöspäin, koska vaara uhkasi sieltä, nim. ihmi
sen taholta, ja lintu sihisi kuuluvasti. Huoneeseen tuotuna se istui 
pitkän aikaa hiljaa ja pöyhistämättä höyheniään, kunnes jälleen tuli 
entiselleen. Punu pcdr.oi silloin 50 gr, mutta sen paino lisääntyi ta
saisesti kc.hden viikon c..ikana 80 gr:aan. Se istui mielellään niin pie
nellä orrella, että saattoi varpaillaan tarttua siihen, esim. sormella, 
tai kynän varrelle., jolle se varsin arvokkaasti astui, kun punnitse
mista varten sitä sille t2. rjosin. Seinään kiinnitetyllä n. 1 1/2 tuu
maisella puun oksc.lla se sitä vastoin ei juuri istunut. Varsinaisena 
paikkanaan Punu piti sille laitettua >>pesää>>, rievuilla täytettyä laa
tikkoa, jonka reunat olivat keskustaa korkeammat ja päällä puh
das valkoinen liina. Keskellä olevaan syvennykseen se ei milloin
kaan asettunut, vaan ina reunoille; muuallakin se karttoi syven
nyksiä pyrkien aina jollekin korokkeelle. 

Usein se lensi pienen lääkekaapin päälle, laatikoston val
kealle Iiinalie tai sängylle tyynyn päälle. Mielellään se istui sän
gyn pääreunalla tai avatun oven päällä, aina reunan pituussuun
taan, joskus lattidla tai matolla, ikkunaverholistalla ja uunin 
päällä. Se ei koskaan .settunut istumaan selkä akkunoita päin, 
vaan täytyi valon tullc. joko edestä tai sivulta. Auringon paisteesta 
se piti siirtyen aina selLiseen paikkaan huoneessa. Kynsillään se ei 
voinut tarttua esim. kdtevaan sängynreunaan, vaan oli monesti pa
kotettu liukumaan siitä 1 s, mutta tarttui kyllä pesukannun reu
naa .l, vesipullon suuhun t i kukkaan. Kullattua lampettia se ilmei
sesti karttoi, mutta ei koskaan mitään valkoista. Päinvastoin täytyi 
sen pesäliinan olla valkoinen ja puhdas, ja jos tyynyliinansuojaksi 
asetimme hiukankin epäpuhtaan liinan, siirtyi lintu kyllä pian jälleen 
puhta lle. Samanlaista puhtauden harrastusta se osoitti pesäänsä 
kohtaan. Oli kerrassaan koomillista nähdä, miten se pesällä istues
saan tarpeen tullen astui säännöllisesti kolme askelta taaksepäin ja 
pudotti ulostuksensa reunalta alas! jos pesä kuitenkin likaantui, ei 
lintu enää sille mielellään asettunut, vaikka se muuten oli ainoa 
paikka, jolle Punu vastustelematta kädeltä siirtyi, se kun hyvin 
mielellään myöskin kädellä oleskeli. Ainoastaan aamu- ja iltahämä
rissä se olt liikkeellä, hyvin harvoin päivällä. Koko aikansa se sai olla 
aivan vapaana makuuhuoneessa ja lentää muuallekin jos halusi. 
Aivan pimeässä se ei lentänyt, mutta kylläkin lampun valolla. Mer
killistä kyllä se ei koskc.an lentänyt päin akkunaa eikä lamppua; ken
ties sille oli jäänyt vrroittc.va muisto lennostaan autoa päin. Lentä
minen ei ollut aivån ääne1öntä, vaan kuului hyvin heikko viuhuva 
ääni, jota kyllä ei olisi voinut ulkona kuulla. Vaikka huoneessa oli 
esillä paljon särkyviä pikkuesineitä, ei lintu koskaan mitään särke
nyt. Lentäessään lääkeka ,pille, minkä päällä olin. parin kämmenen 
leveyden alalla kolme esinettä, se aina laskeutui varovaisesti niiden 
joukkoon. 

Enimmät ajat Punu istui niin hiljaa paikoillaan, että saat-
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toi erehtyä luulemaan sitä · veistokseksi. Istuessaan se monesti 
ilman havaittua syytä alkoi kiertää päätänsä vaakasuorassa suun
nassa ensin toisaalle ja sitten toisaalle samalla avaten muuten miltei 
kiinni pitämänsä silmät hyvin suuriksi. Nähtävästi se näin varmis
tautui siltä, ettei ollut mitään vaaraa lähellä millään puolella. Tuo 
liike oli niin hidas ja tasainen, että se näytti naurettavalta. Alku·: 
aikoina se usein >>voimisteli>> loukkaantuneella siivellänsä, ojentaen 
sen suoraksi ja siinä lepuuttaen. jos sitä häiritsi sen istuessa, alkoi se 
omituisesti keinutella ruumistaan puolelle ja toiselle lähtemättä kui-: 
tenkaan paikaltaan. Samalla tavalla lintu ilmaisi kuulleensa kutsut
tavan itseänsä, kun se ei halunnut lähteä liikkeelle. Punu tunsi ni
mensä jo parin viikon kuluttua ja lensi kutsujan luo, tavallisesti 
pään päälle, jossa se piti olla, varsinkin ruoka-aikana. Lintu oli niin 
tarkka näkemään, milloin istuuduimme tavalliselle ruokintapaikalle,: 
että se hetken tarkasteltuaan puuhiamme pää kallellaan monesti 
kutsumattakin lensi luoksemme. Kun se istui pään päällä, saattoi 
sille antaa sinne ruokaa ensinkään näkemättä lintua, sillä se seurasr 
sieltä tarkasti jokaista liikettä ja sieppasi ruoan suuhunsa, jopa vä-. 
listä. malttamattomana lentäen sitä vastaankin. Aamuisin se lensi" 
usein vuoteelle, väliin nukkujan poskellekin, vartoen aamupalaan.sa 
ja huomasi heti kahvitarjottimen tulon pyrähtäen monesti keskelle 
istumaan! Annoimme sille etupäässä raakaa maksaa kastettuna 
maitoon tai kermaan_, jotta ei tarttunut kitaan kiinni, vehnästä ja· 
kärpäsiä. Se piti merkillistä kyllä enemmän maksasta kuin kärpä-· 
sistä; varsinkaan suurista iillakärpäsistä se ei välittänyt. Kerran ltun 
se nakkasi suusta pois ottamansa kärpäsen, aioin pettää sitä ja tar-. 
josin kärpästä uudestaan maitoon kastetussa vehnäspalassa. Se: 
ottikin sen, mutta tuntiessaan kärpäsen heitti uudelleen molemmat 
pois. Kun sitten tarjosin pelkkää vehnäspalaa, tarkasti lintu sen. 
ensin huolellisesti ja sitten vasta sieppasi suuhunsa. . 

Ruokkimisen alussa se a.ina varsin huomattavasti tärisi koko: 
ruumiiltaan, minkä arvelimme johtuvan jännityksestä, jota lintu; 
tietenkin aina luonnossa ollen ruokaansa etsiessään tuntee. Itse se: 
ei yrittänyt hankkia ruokaansa. Alussa mainittua yhtä ainoaa ker-, 
taa lukuunottamatta se ei lähtenyt perhosen tai kärpäsen perään,· 
vaikka näki sen tai kuuli surinan . . Lintu tuli kyllä silloin hyvin: 
sac.hinhimoisen näköiseksi, silmät kiiluivat villisti ja se käänteli 
nopeasti päätänsä seuraten hyönteisen liikkeitä, samalla kun höy-: 
henet sen päälaella kohosivat pystyyn. Mutta· sitten se jälleen 
varsin rauha.llisesti pöyhist i höyhenensä ja jäi istumaan. joskus 
tyytyväisenä istuessaan ateriansa ja kynimisensä jälkeen lintu ään
teli ikäänkuin kutsuen, hyvin vienolla äänellä, joka kuului: kuu ug,. 
kuu ug, melkein kuin visertäen. Hämärissä lentäessään se joskus 
epäonnistui laskussaan määrätylle · esineelle ja päästi silloin hyvin· 
hätäisen, valittavan: tit tit. Ensi kerralla sen kuullessani luulin·. 
linnun loukanneen itsensä, kunnes sitten huomasin sen ääntäväni 
aina niin, kun sen lasku ei onnistunut, vaikka siihen ilmeisesti ef 
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ensinkään sattunut. Punu. tunsi kotiväen varsin hyvin, eikä välit
tänyt meidän lähelle tulostamme. Mutta vieraan henkilön lähes
tyessä se päästi, ehkäpä pelosta tai peloittaakseen melko kovan 
rääkäisyn, mikä kuulosti: kriii. Kun sitä lähestyi aivan pimeässä, 
saattoi se huutaa niin kotiväellekin, mutta rauhoittui heti, jos va
laisi itseänsä esim. taskulampulla. Se ei siis nähnyt aivan pimeässä, 
mutta kyllä hämärissä ja myöskin kirkkaassa päivänvalossa. Mitään 
kehräämistä ei lintu antanut kuultavaksemme, tietenkin vuo
denajasta johtuen. 

Lokakuun puolivälissä se eräänä sateisena ja harmaana päi
vänä menetti pariksi päiväksi ruokahalunsa, mutta tuli pian taas 
ennalleen. Sen leikatut viikset kasvoivat huomattavasti ja pyrs
töön ilmaantui valkeapäinen sulka, luultavasti ensimmäisen tal 
vipuvun koristus. Mutta marraskuun alkupäivinä kasvattimme· 
uudelleen tuli syömättömäksi. Kun se ei vielä useampienkaan päi-

. vien kuluttua halunnut ottaa ruokaa, aloimme sille jälleen pistää sitä 
suuhun, joskin pienemmän määrän kuin se itse tapasi syödä. Punu 
tuli kuitenkin päivä päivältä hiljaisemmaksi, eikä ruokahalu palan
nut. Elämänhalua sillä kyllä oli jäljellä. Kun siihen aikaan satoi ensi 
lumen ja vaimoni vei sen verannalle, virkistyi se kovin ja olisi halun
nut .lentää, mutta ei enää jaksanut. Myöskin oli sillä itsesäilytys
vaisto viimeiseen asti. Kun se vietiin katsomaan tiaisia, jotka söivät 
pöydältään ikkunan takana, huusi se niille >>kriinsä>> ja oli hyvin pe
loittavan näköinen. Liikuttavaa oli nähdä sen täydellinen turvautu
minen ihmisiin. Maatessaan tyynyllä se silloin tällöin halusi muuttaa 
paikkaa tai kääntyä, varsinkin jos alusta oli likaantunut, ja kun se ei 
enää itse jaksanut, avasi se suuret siniset silmänsä ja katsoi pyytä
västi meihin. Ymmärsimme sen tarkoituksen ja siirsimme silloin aina 
sitä uuteen paikkaan, jolloin lintu heti rauhallisesti kävi lepäämään. 
Kasvattimme paino aleni tuona aikana 80:sta 65 gr:aan. Mutta liian 
voimakas ja ehkä myöskin liian runsas ravinto yhdessä liiaksi pai
koillaan pysyttelevän elintavan kanssa oli veltostuttanut ja rasvoit
tanut sen sydämen, niin että se ei enää voinut tervehtyä. Punum
me heikkeni heikkenemistään, kunnes suureksi ikäväksemme pikku 
elämä sammui marrask. 24. p. Kasvattimme täydelliseen ja luotta
vaiseen kesyttymiseen vaikutti luonnollisesti sen nuoruus ja avut
tomuus loukkaantumisen johdosta. Mutta varmasti uskomme sen 
ymmärtäneen myöskin osakseen saamansa ystävällisyyden, jota ih
misen aina tulisi osoittaa kaikille luoduille. 
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Turun Eläin::: ja Kasvitieteellisen Seuran vierailu 
Helsingissä Vanamo::seuran kutsumana 

helmikuun 21 ja 22 p:nä 1931. 

Harry Waren. 

Kun Vanamo-seura toukokuun 10 ja 11 p:nä 1930 oli ollut Tu
russa Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran vieraana, suunni
teltiin myöskin vastavierailua, ja tämän vuoden alussa saikin seu
ramme kutsun Helsinkiin. Vierailun ohjelma oli jo etukäteen suu
rella huolella ja taidolla valmistettu, mistä komea painettu ohjelma
vihko oli todistuksena, ja niinpä noudattikin kutsua 26 Turun 
Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran jäsentä, mitä lukua on pidettävä 
seuran koko jäsenmäärään nähden, joka on liki 100, varsin suurena. 

Turkulaisten saapuessa lauantaina helmikuun 21 p:nä klo 13,16 
Helsinkiin, oli asemalla vastassa erityinen vastaanottotoimikunta, 
jonka muodostivat prof. Uunio Saalas, yliopp. Sirkku Vaara, yliopp. 
Martta Väliä, maisteri Osmo Porkka ja maisteri Paavo Suomalai
nen. Prof. Saataan lausuttua vieraat tervetulleiksi saatettiin osa 
hotelli Helsinkiin, jossa heille oli varattu huoneet. Sitten seurasi 
(klo 14, 15- 15) virallinen vastaanottotilaisuus pohjalaisten osa
kuntien juhlasalissa Museok. 10, missä molempien seurojen jäsenet 
esiteltiin toisilleen. Dosentti Ilmari Välikangas piti tervehdys
puheen palauttaen mieleen Vanamo-seuran vierailut Turussa, kos
keteilen molempien seurojen läheisiä suhteita ja lausuen toivomuk
sen, että tällainen yhdessäolo voitaisiin järjestää ainakin kerran 
jokaisen ylioppilaspolven aikana. Puheeseen vastasi turkulaisten 
puolesta maisteri Lauri Kari viitaten siihen, että Turun Eläin- ja 
Kasvitieteellinen Seura on vanamolaisten perustama, että suomen
kielisen luonnontieteellisen tutkimuksen edistäminen on molempia 
seuroja yhdistävänä aatteena ja että Vanamo-seura on perustettu 
samoissa merkeissä kuin Turun Yliopistokin. Vielä huomautti 
maist. Kari Vanamo-seuran valtavasta kasvusta, senjälkeen kun se 
35 vuotta sitten perustettiin. Kun oli kerätty voimia runsaan kahvi
pöydän ääressä, mentiin katsomaan yliopiston eläintieteellistä lai
tosta, jossa ensiksi ihailtiin taiteilija Mäntysen kauniita eläin
veistoksia ja taiteellisella maulla täytettyjä eläimiä hänen ateliee
ri ssaan. Maisteri Valio Korvenkontio ja dosentti Välikangas näyt
tivät eläintieteellistä museota, maisteri Suomalainen Zootomian 
laitosta ja prof. Saalas hyönteismuseota esittäen kauniita näytteitä 
kokoelmista. 

Illalla (klo 19,30 - 2 1) kuunneltiin Vanamo-seuran vuosikokouk
sessa pidettyjä juhlaesitelmiä. Prof. Gunnar Ekman puhui >>kehitys
mekaniikan peruskysymyksistä>> ja maisteri Osmo Porkka >>maan 
hengityksestä>>. Molemmat suurella taidolla pidetyt esitelmät herät
tivät sekä tieteellistä innostusta että huvia, kuten tarkkaavasta 
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seuraamisesta ja silloin tällöin kajahtavista naurunpuuskahduksista 
saattoi päätellä. Esiteimien jälkeen si irryttiin seuraamaan vuosi
kokouksen ohjelman jatkoa, pienempiä esityksiä, joista mainitta
koon maisteri Ilmari Hidenin näyttämät moninaiset ja osittain 
myös moninkertaiset pajusekasikiöt, prof. Saataan esitys käytän
nöllisen entomologian alalta; yliopp. Kantkasen hyönteismaantie
teellinen tiedonanto ja yliopp. Aarno Cajanderin selostus eräistä 
harvinaisista pohjoisista saralajeista. 

Vanamon vuosikokouksen jälkeen oli yhteiset illalliset Laulu
Miesten huoneistossa. Komean illallispöydän ääressä saatiin kuulla 
maisteri Mankosen johtaman trion soittoa ja yliopp. Aune Hete
mäen yksinlaulua. Prof. Linkola oli kirjoittanut tilaisuutta varten 
leikkisänkauniin puheen, jonka prof. Linkolan ollessa sairauden 
takia estettynä luki maisteri Paavo Suomalainen. Tämä suurella 
lämmöllä luettu puhe käsitteli Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen 
Seuran ihmeellistä syntyä (>>generatio spontanea mirabilis>>) Vanamo
seuran .tyttärenä, sen ensimmäisiä askeleita, kasvua ja kehitystä. 
Puheeseen vastasi Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran puo
lesta allekirjoittanut lausuen turkulaisten pitävän vanamolaisten 
suuremmoista vieraanvaraisuutta todistuksena rakkaudesta suo
malaista tieteellistä tutkimusta kohtaan, esiintyipä se sitten missä 
osassa maatamme tahansa ja kuinka vaatimattomassa muodossa 
hyvänsä. Dosentti Mauno Kotilainen piti tunnetulla savolaisella 
leikillisyydellä höystetyn puheen naisille, kohdistaen aluksi sanansa 
neiti Linnaeaan erityisesti ja sitten naisiin yleisesti. Maisteri Ilmari 
Hiden esitteli vieraille vanamolaisia leikillisesti karakterisoiden. 
Vakavampaa ohjelmaa edusti yliopp. Olavi Hulkkonen, joka muoto
kauniissa puheessaan käsitteli luovan tieteellisen työn filosoofisia 
probleemoja. Tilaisuuteen oli saapunut lämminhenkinen kirje 
Vanamo-seuran monivuotiselta puheenjohtajalta prof. Lirolta, joka 
sairauden vuoksi ei ollut voinut saapua, ja sähkösanomia olivat 
lähettäneet Oulun Luonnonystäväin Yhdistys sekä Kuopion Luon
nonystäväin Yhdistys. jo illallisen aikana alkoi karkelo, jota jat
kui aina myöhään yöhön asti. 

Sunnuntain, helmikuun 22 p:n ohjelma alkoi käynnillä yliopis
ton kasvitieteellisessä laitoksessa, jossa maisteri Porkka näytti labo
ratoriota ja maisteri Hiden museota. Senjälkeen tutustuttiin prof. 
V. Lassilan opastuksella uuteen ja hienoon anatomiseen laitokseen, 
mistä lähdettiin katsomaan maanviljelys- ja metsäzoologista laitosta 
prof. Saataan opastamina. Täällä sijaitsee myös prof. Kivirikan kau
nis, luonnonmukaisi in ryhmiin järjestetty lintukokoelma, jonka 
prof. Kivirikko itse hauskasti esitti. Tilaisuudessa tarjottiin myös 
kahvia. Kun yliopiston kirjastoon oli poikettu, mentiin vanhaan 
ylioppilastaloon yhteiselle lounaalle, jossa vielä maisteri H. Väänä
nen puhui vieraille korostaen henkilökohtaisen tutustumisen merki
tystä mielenkiinnon herättäjänä myöskin kysymyksessä olevien 
henkilöiden tieteellisiä töitä kohtaan. Puheeseen vastasi toht. Kaarlo 
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Valle luoden katsauksen Vanamon kehitykseen vaatimattomasta 
Vanamo-yhdistyksestä, joka alkoi toimintansa 35 v. sitten, suureksi 
Vanamo-seuraksi, jonka nimisenä seura alkoi laajentuneen ·toi
mintansa v. 1919 sillä menestyksellä, että sen jäsenmäärä nyt ko
hoaa lähes 500:aan, että sen Annaies-sarja nyt käsittää jo 13 nidettä 
ja että se on jo yli 200:n muun seuran kanssa julkaisujen vaihdossa. 

Yhdessäolo päättyi sunnuntai-iltana, jolloin osa turkulaisia 
vanamolaisten saattaessa lähti paluumatkalle. Useimmat matkus~ 
tivat seuraavana päivänä, jolloin Helsingin asemalle oli kokoontu
nut joukko vanamolaisia hyvästijätölle. Vanamotaisten puolesta 
ojensi toht. Kotilainen Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran 

. naisjäsenille kukkia. 
Matka jätti turkulaisiin vierailijoihin niin hyvin henkilökohtai

sen tutustumisen kuin tieteellisten herätteiden puolesta unohtu
mattoman vaikutuksen. 

Kertomus Suomalaisen Eläin== ja Kasvitieteellisen. 
Seuran Vanamon toiminnasta v. 1930. 1

) · 

Vuoden kuluessa on seura kokoontunut 7:ään varsinaiseen kokoukseen, 
4:ään kevät- ja 3:een syyslukukaudella. 2 näistä kokouksista on pidetty yliopis
ton maantieteellisessä, muut kasvitieteellisessä laitoksessa. Kokouksissa on 
keskim. ollut saapuvilla n. 64 jäsentä. Esitelmiä ovat pitäneet seuraavat vanamo
laiset: prof. 0. Ekman, maat. ja mets. kand. M. Hertz, yliopp. R. U. Kanerva, 
metsänhoit. E. Kangas, dos. P. Kokkonen, prof. K. Linkola, maist. 1. Paasio, 
reht. }\. Salovaara, maist. Y. Vuorentaus ja dos. 1. Välikangas. Esitelmiä on 
kaikkiaan pidetty 10, niistä 4 eläin tieteellistä, 3 kasvitieteellistä ja 3 yleisaiheista. 
- "Pieniä esityksiä ovat suorittaneet tai ottaneet osaa esiteimien johdosta synty
neisiin keskusteluihin seuraavat vanamolaiset: L. Aario, H. Edelmann, 0. 
Ekman, 1. Hiden, T. j. Hintikka, E. Hollo, 0. Hytönen, A. Hällström, R. Kal
liola, E. Kangas, P. }\ontkanen, T. Kontuniemi, E. }\ärki, }\.Linkola, j. 1. Liro, 
K,. Mankonen, V. A. Pesola, 0. H. Porkka, L. ·Renfors, U. Saalas, A. Seinäjoke
lainen, E. Suomalainen, P. Suomalainen, N. Söyrinki, E. Tahvonen, R. Tanner, 
V. Vaara, 1. Vainio, E. j. Valovirta, 1. Välikangas ja H. Väänänen. Näitä esi
tyksiä on ollut yhteensä 63, esiintyj iä 31. -Seuran kokouksissa on ·puheenjoh
taja prof. j. 1. Liro pitänyt 3 puhetta, varapuheenjohtaja dos. 1. Välikangas 
yhden puheen. - Arkistoon ovat seuraavat 20 vanamolaista jättäneet stipen
diaattikertomuksensa: L. Aario, A. Auterinen, 0. Cajander, 1. Hiden, 0. Hy_tö
nen, R. Kanerva, 1. 1\ivenheimo, V. Klemola, A. P. Kuusisto, J<. H. 1. Metsä
vainio, U. Perttula, 0. H. Porkka, A: Pynnönen, L. V. Renfors, V. Räsänen, E. 
Suomalainen, P. Suomalainen, L. Tiensuu, V. V. Vaarna ja H. Väänänen. 

Seuran )>Ju lkaisuista)> ()>Annales)>) on vuoden kuluessa valmistunut 3 osaa 
nim. 10:s, 11 :s ja 13:s. lO:s osa on 268 sivun laajuinen ja sisältää 3 eläintieteellistä 

1) Laajempi vuosikertomus säilytetään Vanamo-seuran arkistossa. 
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tutkimusta (kirjoittaneet G. Ekman, H. Järnefelt ja 1. Välikangas). 11 :s osa on 
411 sivun Iaajuinen ja sisältää 5 kasvitieteellistä tutkimusta (kirjoittaneet M. J. 
}\otilainen, J. 1. Liro, }\. Linkola, P. Suomalainen ja }\. Wein). 13:s osa on 432 
sivun laajuinen ja sisältää 2 kasvitieteellistä tutkimusta (kirjoittaneet A. A. Par
vela ja Saara Saastamoinen). Painettavaksi on ilmoitettu 9 tutkimusta. -
Luonnon Ystävä on ilmestynyt 232+6 sivun laajuisena. Toimitus, painopaikka 
ja tilaushinta ovat olleet samat kuin edellisenäkin vuonna. Kuluneena vuonna 
on kuitenkin ensi kerran kirjoituksista maksettu Melan rahaston korkovaroista 
vaatimattomia tekijänpalkkioita. 

Seuran jäsenille on eläin- ja kasvitieteellisiä tutkimuksia varten jaettu seu
raavat apurahat: 0. Cajanderille 700: -, A. Huttuselle 500: -, 0. Hytöselle 
1,000:-, R. }\anervalle 1,500: -, J. Kivenheimolle 700:-, E. }\iviselle 1,000:-, 
A. J. }\opperille 500: -, A. P. }\uusistolle 1,000: -, }\. H. J. Metsävainiolie 
3,000:-, 1. Paasiolle 500: - , Laini Pantsarille 1,000:-, U. Perttulalle 1,000: 
L. Pohjolalle 700: -, 0. H. Parkalle 1,600: -, E. Rantaselle 600: - N. Salolle 
500: - / A. Seinäjokelaiselle 1,000: -, P. Suhoselle 1,000: -, P. Suomalaiselle 
700: -, E. Tahvoselle 1,000: ~ja L. Tiensuulle 500: -. Yhteensä on myönnetty 
21 stipendinä 20,000 mk eli eläintieteellisiin tarkoituksiin lO:nä stipendinä 
8,500 mk ja kasvitieteellisiin tarkoituksiin 11 :nä stipendinä 11,500 mk. 

Seuran kirjastonhoitajan prof. G. Ekmanin laatiman vuosikertomuksen mu
kaan on Annaies-sarjaa vuoden kuluessa levitetty seuraavat määrät: n:o 1- 7 
yht. 60 kpl., n:o 8 218 kpl. ja n:o 9 233 kpl., yht. 511 kpl. 

Vuosikokouksen yhteydessä 22. II. oli seuralla Hotelli Hansassa illanvietto, 
johon otti osaa 58 vanamolaista ja jossa puhuivat prof. K. E. l\ivirikko, prof. J. 
1. Liro, maist. 1. Hiden ja dos. }\. J. Valle. - 10-11. V teki 53 vanamolaista 
Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kutsusta retken Turkuun, jossa otettiin 
osaa mainitun seuran kokoukseen ja tutustuttin kaupungin luonnontieteellisiin 
ym. nähtävyyksiin. Vanamolaisten puolesta pitivät puheita eri tilaisuuksissa 
toht. M. J. Kotilainen, prof. U. Saalas sekä maist. 0. H. Porkka ja H. Väänänen. 

Seuran johtokunnalla on ollut 7 kokousta, joista 4 kevät- ja 3 syyslukukau
della. }\okoontumispaikkana on ollut Yliopiston Kasvipatologinen laitos paitsi 
kerran, jolloin kokoonnuttiin Maanviljelys- ja Metsäzoologiseen laitokseen ja 
kerran_ sihteerin asuntoon. johtokunnan kokouksen pöytäkirjat sisältävät yh
teen_sä 67 pykälää. · 

Seuran virkailijoina ovat olleet: puheenjoht. prof. J. 1. Liro, varapuheen ~ 
joht. dos. 1. Välikangas, siht. prof. U. Saalas, kirjastonhoit. prof. G. Ekman, 
rahastonhoit. maist. 0. H. Porkka, johtok. muina jäs. toht. M. J. Kotilainen ja 
prof. K. Linkola, eläintiet kok. hoit. maist. P. Suomalainen, kasvitiet kok. hoit. 
maist. V. Heikinheimo, tilintarkast. kalastusneuvos E. Hellevaara ja maist. V. 
Korvenkontio, varatilintarkast. toht. A. J. Rainio ja kalastusneuvos P. Brofeldt 
- . Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston toimikunnassa ovat seuraa 
edustaneet prof. G. Ekman (vakinaisena) ja maist. J. A. Wecksell (varajäsenenä) . 
.- Kansainvälisen lintusuojelutoimikunnan alaosastona toimivassa maatoimi
kunnassa ·ovat seuraa edustaneet prof. K. E. l\ivirikko ja U. Saalas. 

Kuoleman kautta on seura menettänyt yhden jäsenensä, yliopp. Aimo Vai
t:Jion, joka valittiinl

1
seuraan 23. XI. 1928. Yliopp. Vainio oli syntynyt 10. VII. 

1908, tuli ylioppilaaksi Kallion yhteiskoulusta 1928 liittyen Hämäläis-osakun-
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taan ja matemaattis-luonnontieteelliseen osastoon. Opiskeluaikanaan hän tutki 
erikoisesti lintuja ja nilviäisiä. 25. VI. 1930 hän kuoli tapaturmaisesti junan ja 
moQttoripyörän yhteentörmäyksessä. 

Seuraan on vuoden kuluessa valittu 40 uutta jäsentä nim.: l?roviisori N. H. 
Malin sekä yliopp. Sylva E. Björkqvist, L. j. Heinonen, Elsa Huovinen ja Y. A. 
Pitkänen (30 . 1.); yliopp. Anni L. l(rakau, V. Metso, Laina S. Naukkarinen, 
Marjatta Notkola, E. E. Rantanen, Helvi H. Sarvi, Aili 0. Tiirikka, T. A. Wallin, 
U. Laila Nikula ja Sirkka T. Van ne (22. 1 1); fil. maist. j. E. Aalto-Setälä, agro
noomi P. E. Takala sekä yliopp. Ulla M. E. Hjelt, Kerttu Holmberg, Saara 1. 
Itkonen, M. T. I. Latva, P. Lehmusluoto, Sylvia 1. Olin, S. K,. Pesonen, Saara V. 
Siivonen, A. A. Säntti, K,aija M: Tirkkonen, Helmi S. Tulla, Laina Vuorela ja 
Paula T. Vuori (28. 11 1); yliopp. Aini T. Andersson, S. K,. l\ilpi, Aune l(. Leivo,. 
Helka Pullinen ja L. Annikki Tuominen (25. IV); leht. A. j . J<opperi, kunnan
lääk. A. Leskinen ja yliopp. Mirja E. Helle (3. X); yliopp. E. J<. Aurola ja R. K 
Tuomikoski (28. X 1). 

Vuoden lopussa .kuului seuraan 467 kotimaista jäsentä, niistä 1 kunniajäsen 
ja 10 kannattajajäsentä, sekä 3 kirjeenvaihtajajäsentä. 

Helsingissä tammikuun 14 p. 1931. 
Uunio Saalas. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon tiliasema 

31. XII. 1930. 

V o i t t o- j a t a p p i o t i 1 i 3 1 . X 1 1. 1 9 3 0. 

Tulot: 
Saldo, sää~tö v:lta 1929 ....................... . 
Avustustili: 

Vakinainen valtionavustus 
Raha-arpajaisten voittovaroista ...... ..... . 
Längmanin rahastosta ....... ... ......... . 

Jäsenmaksutili ............................. . 
Luonnon Ystävän tili .. ... . ... ... ...... ........ . 
Annaies-tili ...................... . . . ........ . 
K.orko- ja osinkotili 

Menot: 
Annaies-tili 
Luonnon Ystävän tili 
Stipenditili ..... . ...................... ... . 
Postimaksujen tili ......................... . 
Sekalaisten menojen tili ....................... . 
Balanssitili, säästö v:lle 1931 ............ ... .... . 

100,000: -
25,000:-

106,780: 70 

4,000: - 129,000: -

2,950:-
16,671: 20 

775:-
8,652:-

Summa 264,828: 90 

Summa 

72,367:85 
32,248:65 
20,000:-

3,758: 75 
10,793:40 

125,660: 25 ----
264,828: 90 
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Balanssitili 3 1. X II. 19 30. 

Omaisuus: 
K,assatili, }\.-0.-P:n juoksevalla tilillä ........... . 
M elan rahasto: 

88 kpl. l\.-0.-P:n osakkeita a 500: -
40 , W.S.O.Y:n , 550: -
Rahaa }\.-0.-P:n säästötilillä ..... . ... . ..... . 

Hirnin rahasto: 
5 kpl. l\.-0.-P:n osakkeita a 500: - ......... . 
Rahaa l\.-0.-P:n säästötilillä ..... ...... ... . . 

Topelius rahasto: 
21 kpl. }\.-0.-P:n osakkeita a 500: - ....... . 
Rahaa l\.-0.-P:n säästötilillä ............... . 

Helsingissä tammikuun 12. päivänä 1931. 

Pieniä tietoja. 

44,000: -
22,000: -
13,418: 40 

2,500: -
942:05 

10,500: -
2,406: 90 

29,892: 90 

79,418: 40 

3,442:05 

12,906: 90 

Summa 125,660: 25 

Osmo H. Porkka. 
Rahastonhoitaja. 

Koivuhiiriä (Sminthussubtilis Pall.), Rääkkylässä. Lyseolainen Mikko Hir
vonen toi minulle koivuhiiren, joka oli saatu pellolta viime elokuun lopulla Rääk
kylän Niemisestä. Sen lähetin elävänä Helsingin yliopiston museolle. Syyskuun 
alussa oli Niemisen lähettyvillä nähty toinen yksilö. Samoihin aikoihin insinööri 
A. A. A. 'Karikoski tapasi koivuhiiren Rääkkylän l\iesvaarassa. 

Alpi Pynnönen. 

Mustapääkerttu ja, (Sylvia a. atricaptlla ( L.)) tavattu Itä-Suomessa. 27. ja 28. 
V 1. 30 mustapääkerUu-uros lauleli Palovaaran koivikkorinteellä }\ontiolahden 
Selkien kylässä. 4. VI 1. 30 tapasin mustapää kerttuparin Harlussa. . 

Alpi Pynnönen. 

Räkättirastaita ym. talvilintuja Pieksämäellä. Tämän vuoden ( 1931) alku
päivinä on täällä oleskellut kauppalan ympäristössä paljon r ä k ä t t i r a s
t aita (Turdus pilaris L.). Tammikuun 1 p:nä tapasin yhden linnun, 2 p:nä 
kaksi parvea (5 + 10 lintua), 4 p:nä yhden linnun, samoin 6 p:nä, 7 ja sitä seuraa
vina päivinä oleskeli pihlajissa parvi, jossa oli n. 100 lintua. Myöhemmin parvi 
hajosi kahtia ja 13 p:nä oli siinä enää vain 21 - 23 lintua. 15 p:nä tapasin taasen 
yhden linnun, 18 p:nä 2+ n. 65 lintua ja 20 p:nä yli 60 lintua (useissa paikoin) . 
Linnut ilmestyivät seudulle tammik. 1 p:nä ja näyttävät kovasta pakkasesta 
huolimatta tulevan hyvin toimeen. Varhemmin syksyllä ne olivat verraten har
vinaisia. Lokakuussa näkyi niitä melkein joka päivä, mutta marraskuussa vain 
pari kertaa: 2 p:nä (n. 50 lintua) ja 30 p:nä (pieni parvi); samoin joulukuussa: 1 
p:nä (pieni parvi) ja 20 p:nä (8 lintua). - Parina viime talvena on lintuja myös 
tavattu silloin tällöin läpi talven. Syksyllä 1928 ne olivat hyvin yleisiä: 4- 18. 
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XI. lensi joka päivä useita parvia, sittemmin vain 5. XII. Seuraavat parvet: 
1 t. 1. 1929 ja 15. II. 1929, jolloin linnut oleskelivat pihlajissa muutamia päiviä. 
Syksyllä t 929 marraskuun 1 p:nä (2 lintua), 2 p:nä, 9 p:nä; 10 p:nä (iso parvi), 
18 p:nä, 19 p:nä (?lintua), 21 p:nä (21intua) ja joulukuun 22 p:nä. Tammikuussa 
1930: 14 p:nä (1 lintu), 19 p:nä (parvi), 21 p:nä (1 lintu), helmikuun 6 ja 9 p:nä 
katajissa marjoja syömässä 1 lintu. Lintu oli mahdollisesti joka kerran sama. 
Sittemmin nousi räkättirastaiden Jukumäärä aina tammikuun 24 päivään 
asti, jolloin yhdessäkin parvessa laskettiin olleen n. 200 lintun. Pieniä parvia 
ja yksinäisiä lintuja tavattiin siellä täällä ainakin vielä tammikuun 27. päi
vän tienoilla. 

Muista tämän talven linnuista tavataan t i 1 h e ä (Bomby~illa g. garrulus) 
(L.)) hyvin runsaasti (parvissa jopa 100:kin lintua). 26. 1. 1931 oli eräässä par
vessa arvioni mukaan useita satoja lintuja. U r p i a i se t (Carduelis l. 
linaria (L.)) ja p y r s t ö t i a i s e t (Aegithalos caudatus (L.)) ovat vielä 20. 1. 
hyvin yleisiä. Tavi o k u u r n i a (Pinicola enucleator (L.)) ei tavattu kuin 
syksyllä muutamia parvia (27. X.- 21. X 1.). }\ ä p ylin t u a (Loxia c. curvi
rostra L.) on tavattu tämän syksyn aikana vain pari kertaa. Lauri Siivonen. 

Piekana ( Butea b. buteo L.) variksen tapossa. Viime kesänä näin täy
tetyn piekanan, joka oli ammuttu myöhään syksyllä 1929 K,onnevedellä, sen 
parhaillaan varista raadellessa. - Alpi Pynnönen. 

Töyhtöhyyppä ( Vanellus vanellus (L.)) pesiny~ Pietavede!lä. Pistäytyessäni 
· toukokuun lopulla viime kesänä (1930) Lamminrannan talossa Nilakan itärannan 
lähellä sain kuulla, että viereisen K.uuslammin rantamilla oli jo jonkin aikaa asus
tanut outo lintu, jota ei oltu ennen nähty niillä main. Lähdimme tietysti mie
hissä katsomaan. Heti kohosikin vennohkolta sara- (etupäässä C. rostrat,a-) liet:
teiköltä lentoon lintu, joka todellakin näytti oudolta meikäläisissä oloissa. Ly
hyt kaula, leveät, tylpät, alta silmiinpistävän tummat valkeakärkiset siivet, val
kea vatsa ja pyrstön tyvi sekä hiljainen naukuminen olivat kuitenkin riittäviä 
ilmaisemaan linnun nimen, vaikka töyhtöä en er.ottanutkaan. Pesää .ei löytynyt 
vielä sillä kertaa, vaikka kävimmekin paikalla; josta toinen lintu näytti lähtevän 
lentoon. Siitä se oli kumminkin kesempänä löytynyt ja neljä munaa oli ollut, 
alustana vain kulottuneita korsia, kuten myöhemmin totesin. Talon väki oli 
kuullut joskus ilmasta .omituista siipien huputusta ja nähnyt linnun heittäyty
vän välistä lentäessään nurin niskoin. Helnäkui.tn alkupuolella käydessäni_ 
paikalla näin lintujen juoksentelevan talon kivikkoisessa perunapellossa ja 
ajelevan rannalla harakoita, jotka töiq tuskin äkkimutkia tehden pelastuivat 
tiheään viidakkoon. Variksia eivät hyypät myöskään kuulu suvainneen. Peru-. 
t:lannostoaikaan, syyskuun loppupuoliskolla olivat linnut hävinneet paikkakun
nalta. Samassa Iammissa pesi myös, ja on pesinyt jo kauan, kaakkureita. 

0. Kyyhkynen. 

Käärmeitä helmikuussa. 22. 11. 1931 tappoivat Isonkyrön Lehmäjoella 
tnaanv. Iisakki ja Matti Reini sekä Jaakko Stenroos 17 käärmettä. Miehet olivat 
kuulleet eräästä vahvasta kannasta merkillistä sihinää ja ryhtyivät koputtele-l 
tnaan kantaa. K,un sihinä jatkui, hajoittivat miehet kannon, jolloin siitä tuli 
ilmoille kaikkiaan 17 vikkelää matelijaa. ,> Ilkka,> . 25. 11. 1931 
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Onko leppäterttujen joukossa kasvlnsyöjiä? Hyönteistutkijat ovat tähän 
saakka olleet sitä mieltä, että tavallinen 1 e p p ä te r t t u (Coccinella 
septempunctata) sekä toukkana että aikuisena syö yksinomattain kirvoja ym. 
pikku eläimiä. Mutta näyttää siltä, että lajiin kuuluu sellaisiakin harvi
naisia r o t u j a, jotka ainakin aikuisina ovat kasvinsyöjiä. Niinpä }\. 
B r a s s 1 e r kertoo eräässä hiljattain ilmestyneessä julkaisussa tavanneensa 
Berlinissä syys-lokakuussa v. 1929 leppäterttuja, jotka söivät nuoria t a m
m e n lehtiä ja heinäkuussa v. 1930 sellaisia, jotka söivät Salix fragiliksen lehtiä 
ja nuoria versoja. Viimeksimainitut hyönteiset söivät kokeissa lisäksi kaiken-

. laisia muitakin nuoria lehtiä, mutta karvaiset lehdet (esim. Salix caprea) eivät 
kelvanneet. Ehkä kaikkein omituisinta oli, että Salix fragilikselta otetut leppä
tertut e i v ä t syöneet kirvoja, joita heille pajunlehdiltä tarjottiin. Hyönteiset 
olivat siis aito vegetariaaneja! K,aikki muut, eri paikoista kerätyt leppätertut, 
joilla Brassler kokeili, eivät syöneet lehtiä edes silloinkaan, kun lehdet olivat pre
paroidut kirvoista saaduilla nesteillä. l(okeista täytyy siis päätellä, että leppä
terttujen joukossa on r a v i n t o f y s i o 1 o g i s e s t i t o i s i s t a a n s e 1-
v ä s t i e r o a v i a r o t u j a. 

}\un Coccinella septempunctata on meillä varsin yleinen hyönteinen, jota kai 
jokainen luonnonystävä jo lapsuudestaan tuntee, olisi suotavaa, että lajin elinta
poja meilläkin pidettäisiin silmällä. jos havainnontekijällä on onni mukanaan, 
voi hän ehkä helpostikin keksiä rodun, joka on enemmän tai vähemmän selvä 
kasvinsyöjä. Tällaisessa tapauksessa olisi, mikäli mahdollista, otettava selvä 
siitä, mitä ravintoa rotu toukkana käyttää. ). 1. Liro. 

Valkovuokkokin voi kukkia syksyllä. )>Luopioisten ym. pitäjien kunnallis
tiedob> niminen pikku lehti sisälsi viime marrask. 1. p:nä uutisen, jonka mukaan 
Luopioisten pitäjän Ämmätsän kansakoulun oppilaat olivat lokak. 28 p:nä poi
mineet suuren vihkon valkovuokkoja ja tuoneet sen kouluun opettajalleen lah-

. jaksi. Uutinen päättyy selitykseen: )>Syksyn lämpimät ja melkoisen kosteat 
säät ovat tämänkin ihmeen aikaansaaneeb Irja Ahonen. 

juuria koivun latvassa. Viime tammik. 21. p:nä kaadettiin Helsingin Eläin
tarhassa osittain kuollut koivu, jonka rungossa oli liki 5 m:n korkeudella maan
pinnasta syntynyt voimakas juurista. K,oivu oli aikoinaan loukkaantumisen tai 
jonkin muun syyn takia ruvennut kuivumaan jostakin vieressä kuvatun elävän 
oksan tai juurien kohdalta, ja oli tätä kuivumista jatkunut siksi, kunnes ravinnon 
saanti puun latvaosiin oli kokonaan estynyt. }\uollut latva olikin sitten aikoi 
naan katkaistu. Mutta tämän kuivuneen rungonosan rajamailla oli kasvanut 
elinvoimainen oksa, joka ei ollut suostunut seuraamaan latvan esimerkkiä, vaari 
alkanut oksan ja rungon yhtymäkohtaan kasvattaa juuria. Paksuin niistä on 
2-2,5 cm, toiset ohuempia. juuret samoinkuin paksun )>pääjuurem lukematto
mat haarat olivat tunkeutuneet tuohen huokosista ja raoista - niitä kasvaessaan 
suurentaen - osittain kuolleeseen puolitahoon runkoon, osittain alemmaksi vielä 
elävään, ravintorikkaaseen nilaan kasvaen siellä edelleen kymmeniä senttimet
rejä. Täten oli kuolleessa rungonosassa kasvanut oksa saanut ravintonsa tyy
dyttävästi monien vuosien aikana eläen siis tavallaan saprofyyttina omalla run
gollaan. Vieressä oleva kuva mittoineen osoittaa rungonosan suuruutta ja sa-
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maila sen korkeutta maanpinnasta. - }\ehoittaisin arv. luonnontutkijoita ke
räämään tietoja ja näytteitä tämänlaatuisista ainakin meillä harvinaisist 
tapauksista. A. Seinäjokelainen. 

Epiloblum rubescens Rydb. Vesilahdella (St.). K.esällä 1930 tapasin Vesi
lahdella Kuralan kylässä Pöysärin talon maalla minulle oudon Epilobium-lajin, 
jonka toht. H. Li n d b e r g totesi E. rubescensiksi. Lajia kasvoi pari yksilöä 
E. montanumin ja E. palustren seurassa ·avonaisella järven kivikkorannalla lä
hellä vesirajaa. Paikalla kasvoi muuten tä llaisi lle rannoille luonteenomainen 
kasvillisuus. 

E. rubescensista on Helsingin Yliopiston kasvikokoelmissa aikaisempia 
-näytteitä ·alueeltamme Lohjalta (Ab.) (H. Lindberg 1915 ja V. Pesola 1916) 
se kä Kökarista (Al.) (A. Palmgren 1923 ja Sten Sten ius 1 925). Laji on kotoisin 
Pohjois-Amerikasta ja se on systemaatt isesti hyvin lähellä niinikään pohjois
amerikalaista E. adenocaulonia Hausskn., · johon se aikaisemmin on luettukin . 

E. rubescens ja E. adenocaulon (myös tavattu eteläisimmissä maakunnis
samme) kuuluvat kumpikin niihin amerikalaisiin kasvilajeihin, jotka tavalla ta i 
toise lla Europaan kulkeuduttuaan kotiutuvat täällä. Niiden aika isempi puuttu
minen kasvistostamme i siis ole johtunut ilmastollisista syistä, vaan siitä, että 
ne eivät ole kyenneet ennemmin voittamaan välimatkan asettamia este itä. 
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Lajit ovat tää llä uudessa kotimaassaan välittömästi kulttuurista riippumatto
mia ja liittyvät luonnonvarai seen kasvistoon, suosien samantapaisia kostea hkoja 
kasvupaikkoja kuin useimmat muutkin Epilobiumlajimme. Ihminen joutuu 
tosin toiminnallaan monesti auttamaan näitäkin tulokkaita kasvupaikan valtaa
misessa, paljastaessaan ojien kaivami se lla, metsRnhakkaukse lla ym. so pivaa 
maaperää, jossa siemenet pääsevät itämään. Niinpä E. adenocaulon huomatti in 
Keski-Europassa ensiksi Puolassa Bialcwieska-metsässä 1917 muutamalla hak
kuualalla. - Kerran jonnekin tilansa vallattuaan lajeilla on erinomainen mah
dollisuus levitä laajemmaltikin varsin keveitten, haivenellisten siemen tensä 
avulla. Voimme ehkä odottaa, että nämä kaksi horsmamuotoa joidenkin vuosi
kymmenien kuluttua rikastuttavat kasvistoamme paljon yleisempinä kuin 
nykyään. Niilo Söyrinki. 

Kirjallisuutta. 
Suo m e n K a n s a 1 1 iski r j a II i s u u s. IV 1200-luvulta ·rsonvihan 

aikaan . 538 s. V Isonvihan ajasta vuoteen 1809, 500 s. Kustannus OY. Otava, 
Helsinki, 1930. Nidoksen hinta 70 mk., sid . vaatekans. 95 mk. , nahkase lkäka ns. 
120 mk. 

Luonnon Ystävän toimitukselle on lähetetty tämän 15osaiseksi suunni te l
lun kansallisen merkkiteoksen yllämainitut, tähän asti ilmestynee t osat. Edelli 
nen käsittää valikoiman keskiaikaisten kirjailijoittemme teoksia tai teosten os ia, 
jälkimmäinen vähän myöhäisemmän ajan tuotteita aina vuoteen 1809 saa kka. 
Yhteensä näissä molemmissa osissa on edustettuna 36 kirjailijaa. Osa kirjoituk
sista on alkuperäisesti suomenkielisiä, osa käännöksiä ruotsin- , latinan- tai krei
kankielestä. Sekä tiede että kaunokirjallisuus, sekä runo että proosa ovat edus
tettuina. Mainittakoon tässä esimerkkeinä vain muutamia kirjoituksia, jotka 
voinevat erikoisesti kiinnostaa biologeja. 

Sigfrid Aaron Forsiuksen v. 1911 julkaisemasta >>P hysica•> teoksesta on l<ir
jassa useita otteita, mm. fantas tinen luku >>Tuntevista ja liikkuvista elollisista 
maan pää ll ä>>, josta saamme paljon muun hyvän ohella tietää, että •>o ppineiden 
mukaan ovat ihmise t yleensä yhtä lajia, mutta kuitenkin havainnot ja totuus 
opettavat meille, että oikeastaan on olemassa monta ihmislajia, kuten jätti läisiä, 
kyklooppeja, mustia maureja, lintukotolaisia, ihmissyöjiä, skiopodeja ja tavalli
sia ihmisi ä.>> Hänen kirjoittamansa >> Ylistyslaulu kaikkein korkeimmalle, käsittä
mättömälle Luojalle>> on koko >> luomakuntaa >> kuvaava run o, jonka 0. Man nin en 
on suomentanut alkuperäisestä ruotsinkieli sestä tekstistä. Henrik ab ri cl 
Porthanin monista teoksista mainittakoon erikoisest i hänen p rustcellincn l<ir
joituksensa >>Ajatuksia -Suomen viljelyksestä•>, jossa hän kiinnittää huomiota 
mm. maankuivaustöiden välttämättömyyteen. Juhana Frosteruksen kirjo itta
·masta ensimmäisestä suomenkielisestä luonnonopista >> Hyödyllinen Huwitus 
Luomisen Töistä>>, josta ensimmäinen painos ilmes tyi v. 1791, yhdeksäs 1850, on 
muutamia lukuja mm. linnuista, ihmisestä ja ihmisen ruumiin muodosta. Antti 
Lizeliuksen huvittavassa kirjoituksessa >>M uutamat välittäin havaitut sateen 
aavistukset» es itetään suuri joukko luonnonilmiöitä - mm. eri eläin ten csi in ty
mi stapoja- joiden nojalla voidaan edeltäpä in ennustaa sa teita ja säänmuutoksia. 
Pietari K,'almin ja ietari Adrian Gaddin teoksista on myöskin verraten laajoja 
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otteita, mm. edellisen tunnet.usta Amerikanmatkasta ja jälkimmäisen maan·
viljelyskemiallisista esityksistä sekä hänen maakuntakuvauksistaan. Erikoi:
sesti ansaitsee mainitsemista Satakunnan pohjoisosien talous~ lämää kuvaavatt 
Gaddin kirjoituksen viides luku: '>Eläimistä, linnuista, kaloista ja elukoista, nii.
den ominaisuuksista ja täkäläisistä pyyntitavoista'> sekä hänen esityksensä sata.
kuntalaisten ruoasta, ruokajärjestyksestä, taudeista jne. 

Kirjan mielenkiintoisuutta lisäävät kustakin tekijästä laaditut lyhyet elämä-
kerrat sekä runsas kuvitus. U. Saalas. 

B e h m, H. W.: S c h ö p f u n g d e s Me n s c he n. R e v o 1 u t i o n 
u m Darwin u n d se i n E r b e. Leipzig, R. Voigtländer 1929, 247 siv. 
Smk. 80:-. 

Tyytymättömyys nykyisiin biologisiin oppirakennelmiin, joissa on runsaasti 
heiko~ ti perusteltuja ja keskenään ristiriitaisia kohtiajajoiden perusteita uudempi 
tutkimus yhä vakavammin horjuttaa, on antanut tekijälle- kuten niin monelle 
muulle- aiheen muovailla tieteen nykyistä tasoa vastaavan uuden selityksen, 
jonka vallankumouksellisuus on siinä, että se osoittaa tieteen vapauttaneen 
ihmisen siitä yhteenkuuluvaisuudesta eläimiin, minkä Darwiniin perustuva kehi
tysoppi edellyttää. (s. 242). - Esihistoriallista ihmistä koskevan tutkimuksen 
tuloksien tarkastelu ja kriitillinen arviointi saa tekijän asettumaan sille kannalle, 
että ihminen on ollut olemassa jo ainakin koko mesotsooisen maailmankauden 
(s. 245), koska ihmistyypin voi johtaa korkeintaan selkärankaistyypistä yleensä, 
ei sen johtuneemmista muodoista. Kuvannollisesti hän (kuten Hörbiger) otak
suu ihmisen olleen valmiina luoruisajatuksena ja maapallon muodostumisen 
lopullisena tarkoituksena jo alkutähdessä (s. 246). K,aikki nykyisessä geologi
sessa tietämyksessämme aktualismilta selittämättä jäävät seikat tu lkitsee 
Hörbigerin avaruusjää-teoria mm. maapalloakio kohdanneine kuukatastrofei
neen. Wegener-K,öppenin paleoklimatologiset teoriat sen sijaan eivät selitä 
mitään. - Tekijä ei perusta käsityksiään omiin tutkimuksiinsa. Hän omaksuu 
Dacquen käsityksen muinaisten aikakausien eläimistöstä- (korostamalla erikoi
sesti sitä, että Dacque käsittää ihmisen eräänlaiseksi suhteellisen vähän muuttu
neeksi kaikkien korkeimpien eläinten perustyypiksi (s. 196) eikä, kuten tavallista 
ajassa viimeiseksi, täydellisimmäksi olennoksi)- ja Hörbigerin käsityksen suu
ruuden kehityksestä. Näihin liittää hän lukuisia kansantieteilijöiden ja antropo
logien lausumia olettamuksia ja saa siten muodostetuksi hänen mielestään ihmis
arvolle sopivamman maailmankuvan kuin mitä mekaanisesti työskentelevä 
kehitysoppi on onnistunut luomaan (s. 1 95). 

Tekijä opettaa lukijansa teoksen alkuosassa kuitenkin siksi . kriitilliseksi, 
etten kenenkään heistä usko jaksavan riemastua niistä ihanuuksista, joita hän 
lopussa tarjoaa, vaikkakin hän väittää tulleensa lopputulokseensa tosiasioiden 
pakosta, ei tarkoituksellisesti pyrkien (s. 24). Ei auttane sekään, että hän pitää 
(kuten K.leinschmidt) tähänastista polveutumisoppia ennen kuulumattomana 
herkkäuskoisuutena (s. 203) ja huomauttaa, että jo Carlyle sanoi mielestään san
gen vähäisellä ymmärrykselfä varustetun Darwinin saarnaavan alhaisuuden 
evankeliumia (s. 25). - l\.irjaan kannattaa silti jyrkästi eri mieltä olevankin 
tutustua. Sen alkuosa sisältää ~onia hauskoja yksityiskohtia. Siinä osoitetaan 
terävästi eri ajatussuuntien väliset ristiriidat, eri teoriojen - varsinkin ns. vai-
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lassa olevien - monet puutteet ja tieteellisten faktavarastojemme epätäydelli
syys. Loppuosasta taas voi nähdä, miten )>harmoonisia)> uusia taivaita ja uusia 
maita voi suuren yleisön asuttavaksi valmistaa August Weismannin, Ernst 
Haeckelin ja Walther Mayn entinen oppilas muodostamaHa tieteen nykyisten 
saavutusten pohjalla yhtä ehjän maailmanselityksen kuin Haeckel aikoinaan 
maailmanarvoituksissaan silloi sesta tietämyksestämme. Vertailu osoittanee par
haiten nykyisen tietämyksemme etevämmyyden entisen rinnalla . 

P. Kontkanen. 

Eipper, Paul: Eläimet kats e lev at Sinua. 159 siv. 32 Hedda · 
Waltherin taidevalokuvaa. Werner Söderström OY. Hinta 40: - , sid . 55: - . 

Paul Eipper suhtautuu kuvattaviinsa tosi taiteilijan antaumuksella. Hän 
rakastaa eläimiä, hän tutkii niitä nöyryydellä ja hartaudella. Hänen )> ystävänsä )> 
ovat kaikki eläintarhojen asukkaita. Eläintarhat eivät ole )> kuritushuoneita )> , 
vaan suojia, joissa eläimet vapautuvat useinkin vaikeasta ja vaarallisesta ruoan
hankinnasta. ))-Eläintarha on meille oikotie luontoon -)> Eipper haluaa kuvata 
eläimet sellaisina kuin ne oikeastaan ovat. Hän ei tahdo ratkaista salaisuuksia, ei 
paljastaa mitään uutta. )>On vain kirjoitettu muistiin, mitä eräs ihminen yli kol
menkymmenen vuoden kuluessa näki siellä ja täällä. Kaunistelematta, kuten 
oheenliitetyt totuudenmukaiset valokuvatkin, asettelematta, vain luonn on ku
vina.» Näin sanoo Eipper alkulauseessaan. 

Intuitiivisesti Eipper tajuaa eläinten olemuksen. Kertajana hän osoittau
tuu herkkävaistoiseksi taiteilijaksi. Hän loihtii eteemme viehättäviä kuvia eläi
mistä, jotka )> katselevat» meitä. Saamme nähdä herttaisia perheidyllejä, liikut
tavaa rakkautta, pohjatonta vihaa ja syvää tragiikkaa. Eläimet ovat hänen ku
vaaminaan kukin omanlaatuisia mielenkiintoisia yksilöitä. Eipperin kuvauk
sissa avautuu eläinten maa ilma meille sittenkin jollak in tavalla )>uutena)> ja lä-
heisempänä. Anna-Liisa Saalas. 

Mun t h e, A x e 1, Huvi 1 a meren r a n n a 1 1 a. Suom. j. Hollo. 
WSOY. 

Loistavatyylineo kirja, josta esteetikko-arvostelijat eivät tied ä, mihin 
kategoriaan se olisi luettava. joka tapauksessa se on mui stelmateos, johon 
sisältyy tietoja, kokemuksia ja pohdintoja ihmiselämän erialoilta, kaikki es i
tettyinä tavalla, jossa joka sivulta huomaa olevansa tekemisissä p e r s o o
n a 1 1 i s u u d e n kanssa. 

Munthen kirja ei ole luonnontieteellinen, mutta siinä on monen moni ssa 
kohdi ssa näytteitä siitä, miten biologian alaan kuuluvia asioita on sulatettu 
ja piilotettu esitykseen niin etevällä tavalla, että lukija itsekään tuskin aina 
tajuaa niin olevan - ja sehän on jo kertomataidon ja taiteen huippuja. K,un 
vielä esityksen läpikäyvänä lankana, es ityksen tendenss inä on monessa koh
dissa 1 u o n n o n s u o j e 1 u n ja 1 u o n n o n r a k k a u d e n ajatus, jota 
tekijä tahtoo saada versoamaan kulttuuri-ihmisissä, on kirja, kirjavakuteisesta 
sisällöstään huolimatta todellinen 1 u o n n o n y s t ä v ä n k i n kirja . Tekijä
palkkionsa, ainakin englannin ja ruotsinkieli sistä painoksista saadut, tri Munthe 
on lahjoittanut eläin- ja lintusuoj elun tarkoituksiin . Niin - jos J. A. Palmen 
nyt ei oli si haudassaan, hän olisi va rmaan kirj oittanut henkevän artikkelin 
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suojatt iensa puolesta tämän kirjan johdosta. Muutamiin ilmoittaviin ja huo
mauttaviin riveihin ei voida suppeuttaa sitä tunnelmaa, jota, alkulauseesta 
lähtien, aina silloin tällöin välähtelee kirjan esityksessä luonnon ja sen elämän 
sekä ihmisen välisestä suhteesta. 

Pidämme Munthen kirjaa myös ensi luokkaisena luonnonystävän kirjana. 
T.}. H. 

Kokousselostuksia. 
Kokous :H. X. 19:10. Dos. Ilmari V ä 1 i kangas kertoi muistelmiaan elo

kuun lopulla Budapestissa pidetystä kansainvälisestä limnologisesta kongres
sista ja sen yhteydessä tehdyistä retkistä Unkarin er i osiin. Lukuisin kuvin esit
täjä se losti erikoisesti luontoa Tonavan vars illa Wienin ja Budapestin välillä, 
Hortobagyn kuuluisaa pustaa ja sen suurenmoisia kalanvilje lyslaitoksia sekä 
mahtavaa, aavaa 87 km pitkää Salaton-järveä Tihanyn niemimaalla sijaitsevine 
komeine ja uudenaikaisine biologisine asemineen. 

Prof. U. Saa 1 a s näytti männyn äkämäpunkin (Erioplzyes pini Nai.) 
aiheuttam ia äkämiä }\arjalohjalta. - Yliopp. H. Ed e 1 m a n n esitti lisätietoja 
Aclzillea ptarmica f. tubulosan ( = f. tubuliflora) esiintymisestä Suomessa. Tämän 
johdosta mainitsi maist. 1. H i d en, että yliopp. T. l\ a r 1 i n g on löytänyt tä
män muodon kesällä 1930 Saltvikista Ahvenanmaalta. - Maist. 1. H i d e 11 

esitt i näytteen fil. toht. V. V. Korhosen kesällä 1930 Rantasa lmelta (Sa) 
löytämästä Iiuskalehtisestä tervalepästä Alnus glutinosa (L.) Gaertn. f. quercijolia 
(Willd.) Call., mikä on se lvästi erotettavissa maassamme aikaisemmin tavatuista 
suippoliuskaisi sta muodoista f. pinnatifida Regel ja f. Lacera Mela. Sen lehdet 
muistuttavat lammen lehti ä (siitä nimi) ; ne ovat nim. ympärykseltään melkein 
vastapuikeita ja niiden liuskat ovat lyhyitä, harvahampaisia sekä pyöreäpäisiä. 
Nyt löydetty muoto tosin mainitaan kirjallisuudessa maakunnasta" Oa, mutta 
koska vastaavaa näytettä ei ole tiedettävästi missään kokoe lmissa, on tätä tietoa 
pidettävä epävarmana, mahdollisesti erehdyksen kautta syntyneenä. Nyt tämå 
muoto on siis kuitenkin tavattu maastamme, joskin sitä toht. }\orhosen tiedon
annon mukaan kasvaa Rantasalmel la erään järven rantatöyräällä vain 1 ainoa 
n. 1 1/ 2 m korkea pensas. 

Kokous 28. XI. 1930. Rehtori H. S a 1 o vaara esitt i eräitä ennakkotietoja 
parhaillaan oppikou lun uudistusta suunnittelevan koulukomitean suunnitel
mista, mikäli ne koskevat luonnonhistorian opetuksen asemaa. Komitean ehdo
tus ei ole vielä lopullisesti va lmis, mutta sen tähänastisista kannanotoista päät
täen se suunnittelee luonnonhistorialle varsin vaatimattoman aseman. Puhuja 
kohdisti arvostelunsa varsinkin seuraaviin seikkoihin: opetuksen pääosa aiotaan 
ent istä enemmän siirtää koulun ala-asteille, uusimallisten koulujen luonnonhisto
rian ja maantiedon tunteja aiotaan vähentää entisestäänkin, lukioluokkien luon
nonhistoria ja maantieto aiotaan tehdä valinnaisiksi eikä siis kaikille pakolli-
iksi oppiaineiksi, oppilaslaborationeja varten ei ole varattu aikaa. Puhujan 

mielestä merkitsisi tämän suunnitelman toteutuminen arveluttavaa sivistystason 
alenemista, joka näiden aineiden käytännöllisen arvon johdosta koituu tuhoi
saksi ei vain henkiselle vaan myös aineelli selle kulttuurillemme. Esitystä seu-
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ranneessa keskustelussa kaikki yhtyivät puhujan ajat11ksiin. Seura kehoitti 
johtokuntaa valitsemaan muutamia yliopisto-opetuksen edustajia seuraamaan 
asian kehittymistä. 

Dos. P. l\ o k k o n c n piti esitelmän vilj elyskasvi( n juurien ulkomuodosta 
Yiljelyskasvien juurien tutkimuksille antoi justus von Liebig ensimmäisen sy-. 
säyksen sanomalla , että kulttuurikasvien juurien tunteminen on järkevän pelto
v ilj e lyk~:en perusedellytyksiä. Vanhemmissa juuritutkimuksissa käsitellään pää
as iallisesti juurien elämää sekä niiden paljoutta verrattuna maanpäälli siin osiin, 
mutta hyvin vähässä määrässä juurien ulkomuotoa. Aiheen tutkimuksetnsa esi 
telmöitsijä sai se lvittäe ~ sään juuren venyväisyyskysymysUi, jolloin hän huo
m2si, että juurien muotoa koskevat se ikat eivät ole täydellisesti selvitetyt. 
Tämän johdosta ryhdyttiin venytystutkimuksienr innalla suorittamaan selvit
telyjä juurien ulkomuodosta. 

Viljelyskasvien juurien ulkomuoto vaihtelee er ittäin tuntuvasti. 1'\un ote
taan huomioon juurien syntymisa ika, sijoituspa ikka juuristossa, se kä ne tehtä
vät, jotka juurella on kasvien elin toiminnassa ja lisäksi niiden sisäinen rakenne, 
voidaan erottaa i t ä m i s j u u r i a, r a v i n t o j u u r i a, r a v i n t o t u k i
j u u r i a ja t u k i j u u r i a. Itämisjuuret syntyvät välittömästi itämisen 
yhteydessä, kiinnittävät kasvin maahan ja tuovat siihen vettä ja ravintoaineita. 
Nämä juuret ovat hyvin ohk2isia ja taipuvia. Ravintojuuria alkaa muodostua 
jonkin aikaa itämisen perästä vähän ylemmäksi kuin itämisjuuria, ja niiden tehtä
vän~i on kuljettaa vettä ja ravintoaineita kasviin. Tätä varten on muodostunut 
juuren keskijänteeseen lukuisa joukko suuria putkiloita. K.un korsi kasvaa pitem
mäksi, tarvitsee se tukea ja samalla kuluttaa kasvi pa ljon vettä ja ravintoaineita 
kiihkeässä kasvutoiminnassa. Tätä varten muodostuu ravintotukijuuria, jotka 
tyviosaltaan ovat tukemisen vuoksi jäykistyneet. 

K,un seurataan juuriston ja juurien muotoa viljakasvien koko kasvukautena, 
vo idaan viimeksimainittu jakaa er i osiin, joilla kullakin on määrätynlainen juu
ristamuoto ja määrätynlaiset juuret. Rukiissa ja vehnässä ero tettaisii n seuraa
vat kaudet: syyskausi, talvikausi, kevätkausi, kesäkausi, sekä kukkimis- ja kyp
symiskausi. Syyskaudella juurista käsittää vain itämi s- ja tukijuuria, ja koko
naisuudessaan se on pehmeä, joustava ja väri ltään vaalea, keväällä ja käsittää 
juurista itämis- ja ravintojuuria, vaikkakin ta lvehtineet juuret ovat ulkomuo
doltaan eri näköisi ä. 

K.esä-, kukkimis- ja kypsymiskautena on juurista pitkän korren tukemisvaa
timuksesta muodostunut ja uusiintunut tätä tarkoitusta varten muodostaen 
vankkoja ravintotuki- ja tukijuuria varren alaso lmuihin, jopa kokonaan ylä
puolelle maanpinnan, joissa tukijuLfrilla on luonnollisesti voimakkain tukemis
kyky. K,ypsymiskauden juuristolla ja juurilla on pääasiallisesti tukemistarkoi
tus, koska korsi tähkineen on raskain, kokonaan jäykistynyt. juurien elin
toiminnasta on jäljellä vain veden kuljetus kasviin ja sekin vähenevässä mää
rässä. - K.evätviljan juurista ja juurisuhteet ovat jotenkin saman su untaiset 
vaikkakin stthteellisesti pienet, kun ei oteta huomioon talven vaikutusta syys
viljaan. 

Tutkimukset osoittavat, että juurien ja juuristojen muoto ja rakenne mu
kautuu kasvin tarpeiden ja luontaisten kasvuedellytysten mukaisesti. 

Maist. 0. H. Porkka esitti diagrammeja, jotka se lvittivät edellisen talven 
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ja kesän tavallisuudesta poikkeavia ilmastosuhteita. - Maist. Paavo Suoma-
1 a i n e n esitti ennakkotiedonannon lämpökokeistaan tuhatjalkaisilla. Erikoi
sesti kokeita varten suunnitellussa termostaatissa määrättiin lämpötila, jossa 
lämpöparalyysi tapahtuu kuivassa ja kosteassa lämmössä. Pachymerium ferru
gineumilla lämpöparalyysi tapahtui kosteassa 42°:ssa ja kuivassa 41,5°:ssa; 
Litlzobius curtipes taas kesti huomattavasti huonommin kuivaa lämpöä, jossa 
lämpöparalyysi tapahtui 38,5°:ssa, kosteassa sitävastoin 41 °:ssa. - Yliopp. 0. 
Hytönen näytti Suomelle uuden linnun: lyhytvarvaskiurun (Calandrella 
brachydactyla f. Longipennis), jonka herra 0. Le h t o n en oli ampunut Helsin
gissä 2. XI. 1930. - Leht. j. K. i v en hei m o oli lähettänyt seuralle stipen
diaattikertomuksen metsäkasvien juuristotutkimuksista kesällä 1930. - Leh t. 
K,. H. j. Metsävain i o II e myönnettiin 3,000 mk:n stipendi suokasvien 
juuristoa koskevia tutkimuksia varten. - Seuran .jäseniksi valittiin ylioppilaat 
Erkki K.ullervo A u r o 1 a ja Risto Kalevi T u o m i k o s k i. 

Kokous 23. 1. 1931. Maist. R. E f r a i m s s on kertoi muistelmiaan si llin
pyyntiretkeltä Islannin vesillä valaisten esitystään lukuisin varjokuvin. 

Leht. A. U 1 v i ne n esitelmöi merenrantakasvien levinneisyydestä K,otkan 
seudulla. Esittäjä jakoi nämä kasvit neljään se lvästi eroavaan pääryhmään, nim. 
1) ulkosaaristolaisiin, 2) niihin, jotka esiintyvät, paitsi ulkosaaristossa, myös 
sisäsaariston murtoveden alueella, 3) kaikkialla esiintyviin ja 4) yksin sisäsaaris
tossa oleviin. joka ryhmästä näytettiin levinn eisyyskarttoja varjokuvina. Tär
kein erottava tekijä on veden suolapitoisuuden erila isuus sisä- ja ulkosaaristossa. 
Erikoisesti kiinnitettiin huomiota eräihin kasveihin, joita ei tavallisesti pidetä 
merenrantalajeina, mutta jotka K.otkan seudulla esi intyvät tyypillisten meren
rantakasvien tavoin. Sellaisia ovat: Cornus suecica, Inula salicina, Linaria 
vulgaris, Lotus corniculatus, Parnassia palustris, Rumex crispus ja Scirpus ma
millatus. Lopuksi verrattiin K.otkan seudun merenrantakasvien lukumäärää 
vastaaviin lukuihin muualta Suomenlahden rannoilla. Leht. Ulvisen esitelmän 
johdosta yliopp. Lauri R e n f o r s kertoi löytäneensä kesällä 1923 muutamia 
Inula salicina-yksi löitä erää ltä ulkosaarelta Ruotsinpyhtään saaristosta sekä 
saman seudun mantereelta eräältä kivikkoiselta ranta-alueelta arviolta yli 100 
Euphorbia palustris yksilöä. Maist. Leo A a r i o ilmoitti Parnassia palustriksen 
olevan yleisen rantakasvin Merikarvialla, Myrica galen olevan - päinvastoin 
kuin K.otkan seuduilla - Porin seudui lla yleisen myös ulko-merenrannoilla sekä 
Inula salicinan kasvavan sie ll ä täällä merenrantakasvina myös Viipurin seu
duilla ja löydetyn myös K.aukjärvellä Karjalan kannaksella kaukana merestä. 

Maat. ja mets. kand. M. H e r t z esitti eräitä halpoja ja yksinkertaisia mene
telmiä, joilla voidaan valmistaa täysin käyttökelpoisia ja muutamissa suhte issa 
erittäin tarkoituksenmukaisia skioptikonkuvia. - Yliopp. Lauri R en f o r s 
teki se lkoa sinisorsien ym. vesilintujen ta lvehtimisesta Tampereella ja maist. 
Väinö H ei k i n hei m o Tyrväässä avovedessä koskipaikkojen kohdalla. - · 
Prof. K,. Teräs v u o r i kertoi nähneensä vaaleanpunakukkaisen Lappa mi
norin Suursaaressa. Yliopp. A. I. S ei n ä j o k e 1 a i n en näytti koivun juuren, 
joka omituisella tavalla oli kasvanut oksaan kiinni. - Varapuheenjohtaja 
ilmoitti seuran >> julkaisujen>> (,>Annales,>) lO:nnen ja 11 :nnen osan ilmestyneen. 
~ dellinen on 267 sivun laa juinen ja sisältää 3 eläintieteellistä tutkimusta .(kirj. 
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G. Ekman, H. J ärnefelt ja 1. Välikangas), jälkimmäinen on 411 sivun laaj uinen 
ja sisältää 5 kasvitieteellistä tutkimusta (kirj. M. j. K,otilainen, J. 1. Liro, }\. 
Linkola, P. Suomalainen ja J<.. Wein). 

Seuran jäseniksi valittiin ylioppilaat Hellä Impi A p a j a s a a r i, l\irsti 
Helena JohannaErä metsä, }(urtJohan HeikkiErä metsä, K.atri Lyyra, 
Pentti Lennart P i et i. 1 ä, Antti Alfred Reini kai ne n, Risto Olavi S a r
v a s ja Otto Antero Vaara m a. 

Vuosikokous 21. II. 1931. Tämän vuoden vuosikokous oli huomattava mm. 
siitä, että siihen otti osaa 26 pääkaupungissamme Vana!Uon kutsusta vierailevaa 
Turun Eläin- ja J<.asvitieteellisen Seuran jäsentä.- Sihteerin, kirjastonhoitajan, 
rahastonhoitajan sekä kokoelmienhoitajien es itettyä vuosikertomuksensa myön
nettiin tilintarkastajien ehdotuksesta johtokunnalle ja seuran rahastonhoitaja lle 
vastuuvapaus. Senj älkeen suoritett iin virkailijoiden vaali, jolloin valituiksi 
tu livat kaikki entiset nim.: puheenjohtajaksi prof. j. 1. Li r o, varapuheenjohta
jaksi dos. 1. V ä 1 i k a n g a s, sihteeriksi prof. U. S a a 1 a s, kirjastonhaitajaksi 
prof. G. Ekman, rahastonhaitajaksi maist. 0. H. P o r k k a, johtokunnan 
muiksi jäseniksi dos. M. J. K: o t i 1 a in e n ja prof. J<.. Li n k o 1 a, eläintiet. 
kokoelmien hoitajaksi maist. P. Suoma 1 aine n, kasvitiet kokoelmien hoita
jaksi maist. V. H e i k i n h e i m o, tilintarkastajiksi kalastusneuvos E. H e 1 1 e
v a a r a ja maist. V. K: o r v en k on t i o sekä varatilintarkastajiksi kalastus
neuvos P. B r o f e 1 d t jat toht. A. J. Ra i n i o. - Seuran jäseniksi valittiin 
yliopp. Anni j a 1 a v a, Paula Paasi v i r ta ja Maiju Terttu Tellervo V ä 1 i
s a 1m i. 

Prof. Gunnar Ekman piti juhlaesitelmän kehitysmekaniikan peruskysy
myksistä, selostaen saksalaisen Spemannin koulukunnan kokeita ns. organi
saattoreista. Organisaattoreilla ymmärretään se llai~ta sikiön osaa, jolla on kyky 
määräävästi va ikuttaa ympäristönsä kehitykseen. Tämä todetaan siten, että 
asianomainen osa leikkauksen avulla siirretään viereiseen paikkaan (ns. trans
plantatio). Huomattavana organisaattorina toimii sammakkoeläimillä jokainen 
malja-asteen selkäpuolelta otettu kappale, jos se siirretään palloasteen vatsa
puolelle. Täällä .se järjestää ympäröivästä solukosta ylimääräisen selkäpuolen, 
joka saattaa käsittää kaikkia selkäpuolisia elimiä kuten silmiä, korvia, keskus
hermostoa ja alkusegmenttejä. Oletetaan, että tä llainen suhteellisen pieni organi
saattori levittämällä ympäristöönsä määrättyjä selkäpuolelle ominaisia aineita 
näin aiheuttaa ensin ns. kenttävaikutuksen (organisatiokentän), ja siten ohjaa 
eri elinten kehitystä. 

Toisen juhlaesitelmän maanhengityksestä piti maist. Osmo H. P o r k k a. 
Tämä esitelmä julkaistaan kokonaisuudessaan Luonnon Ystävässä. 

Maist. Ilmari H i d en näytti seuraavat kesällä 1924 Rovaniemellä ja Ter
volassa (Ob) löytämänsä sekä ruotsal. Salix-erikoistuntijan, toht. B. Floderukscn 
lopullisesti määräämät eri pajulajien vä li set sekasikiöt: 

1. Salix aurita X cinerascens. 
2. S. (aurita x ) cinerascens x Livida. 
3. S. aurita x caprea x cinerea. 
4. S. aurita x (caprea x) Lapponum. 
5. S. aurita x cinerea x myrtilloides. 
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6. S. allrifa x cinerascens x myrtilloides. 
7. S. aurita X Livida x myrtilloides. 
8. S. Livida x myrtilloides. 
9. S. aurita X Lapponum X Livida ( X myrtilloides). 

10. S . aurita X Lapponum - myrtilloides. 
11. S . (cinerea x ) glauca x myrsinites x nigri cans. 
12. S . glau ca x myrsinites x nigri cans. 
13. S . glauca x myrsinites x phylicifolia. 
14. S. glauca x myrsinit es ( x nigri cans) x pllylicifolia . 
Nä istä ovat use immat Suomen kasvistolle uudet. 
Yliopp. P. K, o n t k a n e n näytti harvinaisen kovakuoriaisen N argus velox 

Spence, jota aikaisemmin on löydet ty kaikkiaan vain 3 yksilöä }\arjalan K,an
nakse lta (1 yks. Bo man 1885 ja 2 yks. K,roge rus 192 1). Esittäjä oli saanut lajia 
Pyhäse län Hammaslahdelta (K.b.) kolmen viime kesän aikana yhteensä 7 yks. 
erääs tä lehto korvesta seulalla maasta 30. V 11- 3. VI II väli senä aikpna. 

Yliopp. A a r n o Caj a n d e r selos ti eräitä harvinaisia pohj oisia sa ra
lajeja. 

Prof. U. S a a 1 a s teki se lkoa uudes ta Amerikassa keksitystä tavasta helposti 
eritellä loisittuja lehtipuununnan (Liparis dispar) munia terve istä muni sta siten, 
että annetaan -munien vieriä alas pitkin viettävää pintaa, jonka alapäässä on 
•>kynn ys•> . Tällöin loisitut munat raskaampina lentävät kauemmas kuin muut ja 
erottuvat mekaanisesti näistä. Menete lmästä on suurta hyö tyä taistelussa tuho
-laista vastaan, kun tahdotaan •> tehdasmaisesth> kasvattaa tavattoman suuria 
mää riä loisia, laskea ksensa niitä aika ajoin vapauteen. 

K0kouksen jälkeen oli Laulu-Mi esten huoneistossa illalli se t, joihin. otti osaa 
yli 100 henkeä . Niistä t ehdään selkoa toisessa paikassa Turun Eläin- ja K,asvi 
t ietee lli sen Seuran v i e railu~1atkan yhteydessä . - Tervehdyssähkösanomia oli 
saapunut K.uopion ja Oulun Lu onnonystävä in yhdistyksiltä. 

Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kokouksessa 22. II 1. 30 . yliopp. E. 
K a n e r v o esitelmöi Petsamon alueen kukkaiskärpästen es itntymis- ja levi ä
missuhteita koskevista t utkimuksistaan. Esitelmöitsij ä oli Turun Yliopiston 
Sahlbergin st ipendiaa ttina kes. 1928 tava nnut alueelta 69 lajia, joista tietee lle 
uusin a esitett iin Ortlwneura Linnaniemii , Platycl1irus angustitarsis, N eaascia 
petsamcensis, Eristalomyia Vallei sekä eräs vielä tarkemmin seli t tämätön Pla
tychirus- laji, sitäpaitsi joukko uusia muunn oksia ja rotuja. Es iintymisekologi
sest i kukkaiskärpäset ryhmiteltiin metsien, soiden, ruohorikkaiden niit tyj en, 
tulvamaiden sekä tunturi en ja tundra-a lueiden laj eihin. Kukkaiskärpästen es iin 
tymistä määräävin ä tekijöin ä mainitt iin kasvillisuustyyppien kukkaisrikkaus, 
toukkina aphidifage ille li säksi kasv ien kirva rikkaus, monille muille maaperän 
kosteussuh tee t sekä toukkina ve dessä eläv ille ves ien laatu. Petsa mon kukkais
kärpäsfaun an arvioitiin käs itUivän 21,7 % arktisia, 15,9 1

/ 0 borea li sia ja 62,3 °/o 
eteläisiä lajeja. Esitystä va laisivat heij as tuskoneilla näytetyt levi ämi skartat. -
Yliopp. . L a h t i se los ti limaskalla (Lemna minor) suorittami aan viljelysko
keita . Esittäjä oli , kokeillessaan lukui sten sellaisten ain eiden liuoksilla, joita c i 
pidetä kasvien varsin aisin a rav intoainein a, tullu t siihen tulokseen, etteivä t ne 
yleensä edi stä limaskankaa n kasv ua ja e tt ~i tunn etusti myrkylliset ainee t saavat 
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si in äkin aikaan se lviä myrkkyvaikutuksia. Kivennä isa ineitten myrkkyvaiku
tukset ilmenivät siten, että versot keliastuivat ja erkan ivat toisistaan ja juuret 
erosivat versoista, jonka li säksi mangan-yhdistykset aiheutt ivat tummanruskei
den laikkujen muodostumisen. - Leht. D. A. W i k s t r ö m ja prepar. V. P e k
k o 1 a esitt ivät Yhdysvaltain lintusuojelutyön tuloksia ja kuvitettuja ju lkaisuja. 
- Yliopp. E. Kuusinen näytt i harvinaisen kovakuoriaisen Carcyon impre. 
suksen, saatu rotan raadosta Ruissa losta. - Prof. W. M. Li n n a n i e m i 
esitti harvin aisen Piimrs /ectus-kuoriaisen, jonka apteekk . E. Nyman-Lähdekivi 
oli saan ut Loimaalta. - Yliopp. A. Auer näytti se uraavat harvinaiset satun
naiskasvit: Axyris amarantoides Turusta, kaatopaikalta Puutarhakadun päästä 
ja Collomia Linearis, Turusta, radanvarresta Alfan puuvillatehtaan luota. -
Uudeksi jäseneksi va littiin yli opp. A u v o A u e r. 

Kolwuksessa 12. IV. ao yliopp. Este r L u m m e se losti Turun seudun 
lammikkoves ien kasv illisuu tta ja kasvistoa koskevia tutkimuksiaan ryhmitellen 
vedet suo-, metsä-, savi-, puisto-, hiekka- ja kallionlouhoslamm ikkoih in sekä 
isoihin luonnonvesiin , ja luonneht ien kunkin lammikkotyypin kasvi lli su uden ja 
kasviston erikoispiirteitä. Lammikkokasviston leviämissu hteita se losteltiin huo
mioonottaen sen eri osakkaiden suhteet ympäristötekij öihin , varsinkin veden 
happamuuteen, joka vaihteli , kolorimetrisesti mitattuna, 4.0- 8.0. Tutkimuk
set osoittivat, että eri lammikkokasvit suh ta utui vat veden reaktioon eri tava lla, 
esiintyen joko yksinomaan happamissa tai a ll< aa li sissa vesissä taikka oli vat 
ubikvisteja . Er i-ikäisten Iammikoiden kasvistojen verta ilu se lvi tt i laj ien välistä 
kilpailua sekä niiden suhdetta kulttuuriin. Esitystä va la istiin taulukoin, kartoin 
ja heijastuskuvin. - Yliopp. D. W i k s t r ö m näytti Petsamon ranniko lla tal
vehtivat lintulajit Calidris maritima, Plwlaropus julicarius, Samateria spectabilis, 
Polysticta Stelleri, Plotus alle ja Fuimarus glacialis sekä kertoili niiden pesimis
alueista, muutosta ja muista elintavoista. Leht. D. A. W i k s t r ö m mainitsi 
esityksen johdosta, että Plotus alle saati in talvella 1'922 Liedos ta . - Toht. J<. j. 
V a 1 1 e puhui Petsamon · suorasiipisfaunasta, joka käsittää, kuten l<oko perä
Lapio ainoastaan 6 lajia , joista 2 torakka- ja 4 hei näs irkkalajia, kun jo Ete lä
Lapissa on tavattu meidän 36 vakinaisesta suorasiipi slaj istamme kokonaista 13. 
Petsamon suorasiipi slaj it oli vat nähtävä.nä. - Yli opp. 1 r j a V i e r a näytti 
satunnai skasvin Lepidium densijlorumin, saatu Tyrväästä, ratapenkereeltä v. 
1922. Yliopp. Ra u h a j a a k k o 1 a ilmoitti löytäneensä sa man kasvin radan
va rresta 5 km. Tampereelta pohjoiseen. - Yliopp. A. Auer to i nähtäväks i 
harvinaisen loiskärpäslaj in Craterrhina pallidan, saatu räystäspääskyses tä l(,äl
viän Ruotsalon kylästä, näyttäen samalla muitakin tä ikärpäsi in (Pupipara) 
kuuluvia lajeja. ,_ Toht. K. j. V a 1 1 e es itt i piirtämäinsä käyrien avu lla kasvi
ja eläintiedettä opiskelevien ylioppilaiden luvun va ih te luita Turun Yli opistossa 
sen olemassaolon aikana. - Uusiksi jäseniksi va li ttii n yli opp:t M a t t i La a-
m a n e n ja M a j-0 r et P e r 6 n. . 

Kokouksessa lO.V. 30 (Vanamon vierai lukokous) oli läsnä 11 0 henkeä. Yliopp. 
0. Hu 1 k kone n esitelm öi kimalai sten brykobiologiaa, vars inkin niiden aistin
toimintoja koskevista tutkimuksistaan. (Tutkimustulokse t painetut Turun Ylio
opiston ja Vanamon julkaisuissa.) - Prcparaatt. V. P e k k o 1 a esitti varjoku
.vin lapamatoihin kuuluvien kaloissa loisivien Pserutophyllidien anatoomisia ja 
systemaattisia pääpiirteitä. - Yliopp. Ta i m i M ä k c 1 ~i se loste li tut kimansa 
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}\uloveden seutukunnan lehtokasvistoa. Esittäjä oli todennut alueelta sekä 
Oxalis-, Majanthemum- että saniaislehtoja, vieläpä Vaccinium-Rubus-lehto
jakin, nimittäin etupäässä Nokianvirran rantapenkereistä. Esittäjä selvitteli 
kunkin lehtotyypin ominaisuuksia ja niiden karakteerikasvien esiintymistä. -
Yliopp. P. G r en q u i s t esitteli K.ökarin saaristossa suorittamiensa lintuekolo
gisten tutkimusten nojalla lintujen esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä tul!en 
siihen loppupäätelmään, että esiintymisen määrää ravinto- ja pesimisekologisten 
tekijäin resultantti. - Yliopp. E. l\ a ne r v o demonstroi Pollenia rudis-kär
päsellä tapaamansa deformoituneen pään rakennetta todeten otsasauman kohon
neen ja puristunecn kokoon peittäen tuntosarvet. - Maist. 1. H i d en kertoi 
tavanneensa erään yölepakon, todennäköisesti vesisiipan (Vespertilio Dauben
toni) toukok. 6 p:nä keskellä päivää auringonpaisteessa lentelemässä Seurasaa
ressa erään lammikon pinnan yläpuolella. (Vierailun kaikinpuolinen selostus on 
Luonnon Ystävän 5. n:o:ssa 1 930). 

Uutisia. 

Tvärminnen eläintieteellinen asema. Ensi kesänä tarjotaan tutkijoille, 
luonnonhistorian opettajille ja ylioppilaille tilaisuus työskennellä Tvärminnen 
eläintieteellisellä asemalla. jos riittävä määrä osanottajia ilmoittautuu, pide
tään seuraavat opintokurssit: 1- 20. V 1. Toht. Ernst Häyren, l(asvisosio
logiaa. 26. Vl.- 16. VII. Prof. }\. M. Levander, Vesieläimiä. 20. VII.-8 VIII.. 
Prof. Alex. Luther, Vesieläimiä. 11. VI 11.- 31. VI 1 I. Toht. Widar Brenner, 
Kasvifysiologiaa. 

Lähempiä tietoja kursseista antavat niiden johtajat. Ilmoituksia vastaan
ottaa allekirjoittanut huhtik. 20 p:ään asti. jos enemmän pyrkijöitä ilmoittau
tuu kuin voidaan vastaanottaa, pidättää esimies itselleen oikeuden, neuvotel
tuaan kurssijohtajien kanssa, määrätä ketkä saavat paikan. 

Maksut: Ylioppilaille ja virattomille fil. kandidateille, jotka valmistautu
vat filos. li sensiaatti-tutkintoon: 1) kurssi- ja laboratoriomaksu (työtarpeiden 
hankintaa, kirjojen sitomista varten ym.) Smk. 50:- jokaisesta kurssista 
taikka kuukaudelta; 2) täysihoidosta Smk. 660: - kuukaudelta. - Toisille 
henkilöille ovat vastaavat maksut 1) Smk. 100: - ja 2) 900: - . 

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

Allekirjoittanut tavataan Eläintieteellisessä laboratoriossa, P. Rautatienk. 
13, maanant. ja tiist. klo %1- %2 p. sekä kotona puhelimella 737 20 joka 
pä ivä klo 4.30- 5.00. Postiosoite: Eläintarhan huvila 8, Helsingissä. 

Helsin gissä maalisk. 7. p:nä 193 1. Alex. Luther. 

Vanamo-seuran eläin- ja kasvitieteelliset apurahat ovat haettavissa. Hake
mukset ovat osoitettavat seuralle ja jätettävät puheenjohtajalle, prof. j . 1. 
Lirolle viimeistään 15. IV (osoite: }\asvipatologinen laitos, Ritarik. 6, Helsink.i). 

H elsinki 193 1. Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
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j LI 1 kaisija: Suomalainen Eläin- , ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
T o i m i t LI s : Uunio Saalas (vastaava), K- Linkola ja Marlli Hertz (toimitussihteeri) 

Jalkasara [ Carex pediformis C. A. Mey] Vesilahdella. 
Niilo Söyrinki. 

Carex pedijormis voidaan levinneisyytensä puolesta täydellä 
syyllä lukea kasvistomme arvoituksellisimpiin edustajiin. Sen ha
jallinen esiintyminen alueellamme saattaisi viitata esim. reliktiluon
teeseen, mutta ei ole helppo selittää, mitkä syyt olisivat pakottaneet 
lajin väistymään entisiltä laajemmilta kasvualueiltaan nykyisiin, 
suhte-ellisen ahtaasti rajoitettuihin. On myös vaikeaa käsittää, mitkä 
edut lajin nykyisten esiintymispaikkojen luonteessa olisivat tehneet 
lajin säilymisen juuri näissä kohdin mahdolliseksi. Asia on yhtä rat
kaisematon muuallakin, Fennoskandiassa sekä Keski-Euroopassa, 
jossa lajin esiintyminen on suurin piirtein samantapainen kuin 
meillä. Ruotsissa on kasvia tavattu yhdessä, Norjassa kahdessa pai
kassa, itäisessä Keski-Euroopassa siellä täällä. Päälevenemisalue on 
Koillis-Euroopassa ja Siperiassa, jossa laji etenee aina Transbaikaliin 
asti. 

Meidän maassamme C. pediformis on tavattu P o h j o i s
P i r k k a 1 a s s a, H ä me en 1 i n n a n ympäristössä ja S o a n-
1 a h d e II a sekä (joht. Th. G r ö n b 1 o m'in kirjeessä lähettämän 
näytteen mukaan) T a m p e r e e ,11 a. 

Näiden lisäksi tulevat v. 1928 tekemäni löydöt V e s i 1 a h d en 
pitäjän Ojoisten kylästä. Huomasin pian, ettei ollut kysymys mis
tään enemmän tai vähemmän satunnaisesta esiintymisestä, vaan 
että laji tosiaan kuuluu verraten merkittävänä tekijänä lähiympä
ristön kasvistoon ja vaikuttaa erinäisillä kasvupaikoillaan varsin 
määräävästi kasvillisuuden kokoomukseen ja ulkonäköön. 

Ojoisten kylä sijaitsee kahta Pyhäjärveen liittyvää järvenselkää, 
Laukonselkää ja Alhonselkää yhdistävän kapearuman veden länsi
rannalla. Tässä vedessä on kolme jokseenk~n samansuuntaisina län
nestä itään kulkevaa saarta, joissa C. pedijormis runsaana kasvaa. 
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Kuva 1. Koljon saaren etelä-rantaa. Nuolen alla oleva mänty näkyy kuvan 
n:o 2 yläreunassa. Valokuv. 19 28/R 30 Niilo Söyrinki. 

Saaret ovat kaikki verraten jyrkkärantaisia; toisinaan ranta on pal
jasta kalliota, mutta tavallisesti kallioperusta on irtaimen maaker
roksen peittämä, ja kallio kohoaa vain paikka paikoin näkyviin. 
Saarten luonto on kuitenkin muuten siksi erilainen, että on tarpeen 
tarkastella erikseen kutakin niistä sekä C. pedijormisen osallisuutta 
niiden kasvipeitteessä. 

1. K o 1 j o n s a a r i Laukanselän eteläsivulla on pohjoisin 
näistä kolmesta saaresta. Se on n. 175m pitkä, n. 75 m leveä ja luon
tonsa puolesta hyvin vaihteleva. Eteläranta (kuva 1) kohoaa jyr
kästi n. 8- 10 m korkeuteen saaren laelle, josta alkaa loiva laskeutu
minen alavalle pohjoisrannalle. Lakea peittää n. 7- 8 m korkuinen 
männikkö, joka toisinaan rannoille päin vaihtuu taajaksi lepiköksi. 
Etelärinne on suurimmaksi osaksi ilman puukasvillisuutta; rinteen 
juurta reunustaa paikoitellen männyn ja koivun muodostama vyö. 

jyrkän etelärinteen valtakasvina on C. pedijormis. Se alkaa 
esiintyä jo 0,5 - 1 m korkeudella vesirajasta, mutta vasta rinteen 
puolivälissä se saavuttaa täyden runsautensa, peittäen melkein 
yksinään maanpinnan (kuva 2). Toiset kasvilajit pääsevät vain 
hajallaan tai yksitellen esiintymään tässä saraniityssä. Yhtenäistä 
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sammalpeitettä ei ole, vain hajallisia yksilöitä. Maanpinta on kivik
koista, ja moreenia peittää n. 15 cm vahva, musta ja hi eno hiekan
sekainen multa, jossa C. pedijormisen voimakkaat, haarai set juura
kot risteilevät miltei yhtenäisenä verkkona. Kasvualueen keski
osassa, n. 150 m2:n alalla kasvoivat C. pedijormisen lisäksi seuraavat 
lajit es /s 30): 

harvakseen: 
juniperzzs communis 
Achillea millefolium 
Gali um boreale 
G. mollugo 
0. verum 

niukasti: 
Sorbus aucuparia (reun.) 
Rubus idaeus 
Agrostis vulgaris 
Aira flexuosa 
Calamagrostis sp. (ster.) 
Cirsi um Lanceolatum 
F estuca ovina 
Fragaria vesca 
Geranium silvaticum 
Hieracium spp. 
Lathyrus pratensis 
Pimpinella saxifraga 

Sammalia1
: 

Hypericum quadrang. 
Trifolium medium 
Veronica chamaedrys 
V. olficinalis 

Polystichum spinul. 
Rumex acetosa 
Solidago virgaurea 
Stellaria graminea 
Taraxacum sp. 
Trifolium repens 
Urtica dioica 
Vaccinium myrt. (reun.) 
Verbascum thapsus 
Vicia sepium 
Viola canina. 

Brachythecium salebrosum Pleurozium Scllreberi. 

Mnium alfine 

Myös viereisen kallion raoissa, missä multaa on vahvemmassa, 
C. pedijormis on vallannut tilansa, seuralaisinaan: 

Agrostis vulgaris 

Aira flexuosa 
Clzamaen. angustif. 
Epilobium montanum 

Festuca ovina 
Galium verum 
Poa pratensis 
Potentilla argentea 

Rumex acetosella 

Sclerantlws annuus 
Sedum acre 
S. annuum 

Verbascum thapsus 
Viscaria vulgaris 
Woodsia ilvensis. 

C. pediformis on kiivennyt myös kallion päälle, kasvaen siellä 
laajoina erillisinä mättäinä, joiden välissä kasvaa runsaana Agrostis 

1 Kryptogaamimääräykse t suorittanut toht. V. K u ja 1 a. 
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Kuva 2. Koljon saa ri. C. pedijormis-kasvusto etelä-rinteellä. 

Valokuv. 19 15/G 30 Niilo Söyrin ki. 

vulgaris, Poa pratensis ym. Samaten saraa kasvaa saaren laella siellä 
täällä männikössä, jonka aluskasvillisuuden muodostavat pääas. 
Agrostis vulgaris, Aira flexuosa ja Vaccinium myrtillus. 

Rantakalliolla (kuva 1) menevät jotkut pienet, kasvutavaltaan 
Carex Oederiä muistuttavat C. pediformis-yksilöt kallionrakoja pit
kin aina lähelle vesirajaa. 

Eräässä kohden etelärannalla, missä rinne on loivahko ja män
nikkö tulee lähelle rantaa vaihtuen lepiköksi, jossa C. pediformis
mättäät toisinaan peittävät melkein koko pinnan, huomasin seu
raavat lajit e8/s 30): 

joks. runsaina: 

A lnus incana 
juniperus communis 
Rubus i daeus 
Agrostis vulgaris 

'. Aira · jlexuosa 
Calamagrostis epigejos 
Chrysanthemum leuc. 

Fragaria vesca 
Galium boreale 
Geranium silvaticum 
Hypericum quadrang. 
Vaccinium myrtillus 
Veronica officinalis 
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niukasti: 
Anthriscus silvestris 
Cirsium lanceolatwn 
Geum rivale 
Melica nutans 
Polysticlwm spinul. 
Prunella vulgaris 
Rumex acetosa 
Stellari a grami nea 

Sammaleet: 

Oxalis acetosella 
Paris quadrifolia 
Pimpinella saxifraga 
Poa pratensis 
Taraxacum sp. 
Verbascum thapsus 
Veronica chamaedrys 
Viola canina. 

Cirriphyllum piliferum Mnium afline 
Hylocomium splendens Rhytidiadelplzus triquetrus. 

Kaikkiaan kasvaa C. pediformis saaren eteläsivulla n. 20 - 25 x 
100 m suuruisella alalla. 

Saaren keskiosasta löysin C. pediformista runsaasti hi eman poh
joiseen viettävästä, n. 4- 5 m korkeasta varjoisesta lepiköstä (Alnus 
incanan). Maaperä on kivikkoista ja kuohkea humus n. 20 cm vahva. 
C. pediformis-mättäiden välissä oli yhtenäinen sammalpeite, jossa 
runsaina Rhodobryum ja Plagiocl1ila. Merkitsin seuraavat lajit e8

; 8 30): 
joks. runsaina: 

Antllriscus silv. (stcr.) 
Oxalis acetosella 

niukasti: 
Sorbus aucuparia 
juniperus communis 
Rubus idaeus 
Viburnum opulus 
Acllillea millefoli um 
Agrostis vulgaris 
Aira flexuosa 
Athyrium filix fem. 
Calamagrostis sp. (ster.) 
Epilobium montanum 
Fragaria vesca 
Galium boreale 
Geranium silvaticum 
Hepatica triloba 
Hypericum quadrang. 
Luzula piiosa 

Sammaleet: 
Bracllytlzecium reflexum 
Br. salebrosum 
Dicranum scoparium 
Hylocomium splendens 

Ranunculus repens 

Moellringia trinervia 
Paris quadrifolia 
Poa pratensis 
Polysticlwm spinul. 
Rumex acetosa 
Scroplmlaria nodosa 
Stellaria graminea 
St. media 
Urtica dioica 
Vaccinium myrtillus 
V. vitis idaea 
Valeriana excelsa 
Veronica clwmaedrys 
V. serpyllifolia 
Vicia sepium 
Viola canina. 

Mnium afjine 
Rlwdobryum roseum 
Rlzytidiadelphus triquetrus 

· Plagioclzila asplenioides. 
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Pohjoisrannalta löysin vielä joks. tasaisella maalla 2- 3 m kor
kuisesta lepiköstä, jossa kasvoi taajassa aina 1 ,5 m korkeaa vattu
pensasta, n. 10 x 10 m suuruiselta alalta runsaasti C. pedijormista. 
Maaperä oli tässäkin kivikkoista, ja hienoa savensekaista humusta n. 
20 cm. Sammalpeite yhtenäinen . Seuralaiskasveina e8

/ 8 30): 

joks. runsaasti: 
Alnus i ncana 
Rubus idaeus 

niukasti: 
Sorbus aucuparia 
Rhamnus frangula 
Agrostis vulgaris 
Aira flexuosa 
Cirsium arvense 
C. Lanceolatum 
Fragaria vesca 
Geranium silvaticum 
Hypericum quadrang. 
Oxalis acetosella 
Phegopteris dryopteris 

Sammaleet: 

Antlzriscus silv. (ster.) 

Poa nemoralis 
P. pratensis 
Polystichum spinul. 
Primula veris 
Rumex acetosa 
Stellaria graminea 
Trientalis europaea 
Urtica dioica 
Vaccinium myrtillus 
Viola canina. 

Brachythecium reflexum Mnium affine 
Cirriphyllum piliferum Rhytidiadelplws triquetrus. 

2. K o r p i s a a r i sijaitsee n. 1/2 km Koijosta etelään. Saa
ren pituus lännestä itään on n. 250 m, leveys länsipäässä n. 100 m 
ja korkeus länsip. n. 7 m. Itäpäähän päin saari vähitellen kapenee ja 
käy matalammaksi samaten kuin Koljokin, jota se pinnanrakenteel
taan paljon muistuttaa. Mutta kasvipeitteensä puolesta saaret jo 
kaukaa nähden täysin eroavat. Korpisaari on kokonaan ilman 
metsäpeitettä, vain jokin matala kuusi suojaa sen kaikille tuulille 
altista pintaa. Kivikkoisella etelärannalla ei kasva ainoatakaan 
puuta tai pensasta, mutta muuten siinä on tavanomainen lajirikas 
kivikkorantakasvillisuus, oleellisimpina tekijöinä Alisma, Alopecu
rus fulvus, Baldingera, Bidens cernuus, B. radiatus, Carex acuta, C. 
Goodenowii, C. vesicaria, Cicuta , Equisetum arvense, juncus filiformis, 
Lythrum, Mentha arvensis, Nasturtium palustre, Polygonum amphi
bium, Plantago maior, Potentilla anserina, P. norvegica, Ranunculus 
repens, R. reptans, Rumex crispus, Sagilla procumbens ym. Sitten 
seuraa keskim. 3 m leveä niittyvyöhyke, valtakasveina Agrostis 
vulgaris, Aira caespitosa, A. fl exuosa, Anthoxanthum, Carex .palle
scens, C. leporina, C. Pairaei, Luzula multiflora, Nardus, Poa praten-
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sis ym. Niittyvyön takana alkaa jyrkästi kohoava rinne, jolle ka
taja monessa kohden laskeutuu såaren laelta. Tällä etelärinteellä 
on useita hyvin kehittyneitä C. pediformis-kasvustoja. 

Seuraava muistiinpano (28 
/ 8 30) on eräästä n. 15 X 25 m suu

ruisesta kasvustosta. C. pediformis peittää maan paikoitellen miltei 
yksinään. Sammalpeite on harva. Hiekansekainen multakerros n. 
20 cm paksu. 

Runsaana: 
Aira flexuosa 
Pteris aquilina 

harvakseen: 
Agrostis vulgaris 
Calluna vulgaris 
Campanula persicifolia 
Festuca ovina 
Hypericum quadrang. 
Luzula multiflora 
Nardus stricta 

niukasti: 
juniperus communis 
Acflillea millefolium 
Cerastium triviale 
Epilobium niontanum 
Galium boreale 
G. uliginosum 

Sammalia: 
Hylocomium splendens 
Pleurozium Sclzreberi 

Vacc. vitis idaea 

Pimpinella saxifraga 
Poa pratensis 
Taraxacum sp. 
Vaccinium myrtillus 
Veronica offici nalis 
Vicia cracca 

G. verum 
Hieracium sp. 
Potentilla erecta 
Urtica diolca 
Verbascum tflapsus. 

Polytrichum juniperinum. 

Korpisaaren laelle antaa leimansa 1,5 - 2 m korkea katajapen
saikko (kuva 3), joka välistä harvahkona, toisinaan taas miltei läpi
pääsem~ttömänä jatkuu yli saaren. Aluskasvillisuutena on runsaasti 
Vaccinium vitis idaeaa ja joks. runs. - runsaasti C. pedijormista, 
joka menee yli saarenlaen pohjoisen ranta jyrkänteen harjalle saakka. 
Näiden enemmän tai vähemmän uskollisina seuralaisina esiintyvät 
Aira flexuosa, Festuca ovina, Agrostis vulgaris ja Pteris aquilina. 
Taajassa sammalpeitteessä vallitsevat Pleurozium Sclzreberi ja 
Hylocomium splendens, jäkälistä on eniten Cladonia silvaticaa. Maa
perä kivikkoista. Saaren itäpäässä on n. 50 m mitalta niittyä, jolta 
kataja ja myös C. pediformis puuttuu. Sen kasvualueella saaren 
laella tavataan Callunaa lukuunottamatta kaikki huomattavimmat 



88 Jalkasara [ Carex pediformis C. A. Mey} Vesilahdella. 

Kuva 3. Korpisaaren laki. J(atajikkoa, 111111. C. pediformis. 
Valokuv. 19 28/s 30 Niilo Söyrinki. 

edellisessä muistiinpanossa 
yksitellen e8/s 30): 

lu etellut lajit ja lisäksi harvakseen tai 

Antennaria dioica 
Antlwxanthum odor. 
Athyrium filix fem. 
Brachypodium pinn. 
Campanula rotundijolia 
Carex leporina 
C. pallescens 

Samma1ia: 
Dicranum scoparium 
D. undulatum 

Mnium affine (yks.) 
Polytriclwm commune (yks.) 
P. juniperinum 

Cirsium Lanceolatum 
F estuca rubra 
Polysticflllm spinul. 
Rumex acetosa 
Veronica chamaedrys 
Viola canina. 

Rfzytidiadelplws squarrosus 
Cladonia furcata var. pinnata 
Cl. rangiferina 
Peltigera aplztlwsa. 

Siellä täällä esiin pistävillä kallioilla, joilla C. pediformis toisi
naan muodostaa lähes metrin levyisiä mättäitä (kuva 4), tulevat 
vielä lisäksi: 

Draba verna 
Myosotis arenaria 
Potentilla argentea 
Rumex acetosella 

Sedum annuum 
Stenophragma thalian. 
Woodsia ilvensis. 
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Kuva 4: Korpisaari, kalliokasvillisuutta. Keskellä suuri C. pediformis-mätäs, 

taempana oikealla pienempiä. Lisäksi mm. Festuca ovina-mättäitä. 

Valokuv. 19 28 /s 30 Niilo Söyrinki. 

3. K a t a j a s a a r i on edellisen kokoinen ja muotoinen , sijai
ten kolmisensataa metriä tästä etelään Alhonselän itärajalla. Saa
rella kasvaa harvakseen matalaa mäntyä ja kuusta, mutta yhtenäi
nen metsäpeite puuttuu. Etelärannan kapean niittyvyön yläpuolella 
.a lkaa taaja kanervikko, joka jatkuu läpi suurimman osan saarta, puut
tuen vain itäpäässä n. 60 m pitkältä niityltä (ent. peltoa). Calluna 
peittää maan niin tarkkaan, että se näyttää todelliselta kanerva
kankaalta, jollaisia ei muuten lähiympäristössä ole. C. pediformis 
seuraa kanervikon mukana pohjoisen rantaäyrään niskalle saakka 
jokseenkin säännöllisesti runsaana, versot lähtien yksitellen haarai
sista juurakoista, jotka eivät ole mätäsmäisesti kietoutuneet. Melko 
ru nsaana ovat seurassa vielä Aira flexuosa ja Vaccinium vitis idaea 
sekä hiukan harvemmin yksilöin }uniperus, Potentilla erecta ja Pteris. 
Sammalpeite oh joks. taaja, päälajeina Pleurozium Schreberi ja 
1-/ylocomium splendens. Hiekansekainen multakerros on täälläkin 
paksu ja kuohkea. 

C. pediformis kasvaa kaikkiaan n. 70 X 150 m laajuisella 
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alalla, jolla edellämainittujen 
e8/s 30): 

Ribes alpinum 
Aclzillea millefolium 
Agrostis vulgaris 
Aira caespitosa 
Anthoxanthum odor. 
Athyrium filix fem. 
Campanula persicifolia 
C. rotundifolia 
Carex leporina 
C. pallescens 
Chamaen. angustij. 
Cirsium lanceolatum 
Cystopteris fragili s 
Festuca ovina 
F. rubra 
Fragaria vesca 
Galium boreale 
G. uliginosum 
Geranium silvaticum 
Hypericum quadrang. 
Lathyrus pratensis 
Listera ovata 
Luzula multiflora 

Sammalia ja jäkäliä: 
Ceratodon purpureus 
Climacium dendroides 
Dicranum scopariu.m 
D. undulatum 
Polytriclwm commune 

lisäksi huomasin seuraavat lajit 

L. piiosa 
Nardus stricta 
Oxalis acetosella 
Poa pratensis 
Polysticlzum spi11ul. 
Rumex acetosa . 
R. acetosella 
Sclerantlws annrws 
Sedum annuum 
Sorbus aucuparia 
Stellaria graminea 
Taraxacum sp. 
Trientalis europaea 
Urtica dioica 
Vaccinium myrtillus 
Verbascwn tlzapsus 
Veronica chamaedrys 
V. otficinalis 
V. verna 
Vicia cracca 
V. sepium 
Viola canina 
Woodsia ilvensis. 

P. juniperinum 
Rhytidiadelplws squarrosu 
Ptilidium pulclzerrimum 
Cladonia pyxidata 

C. pediformis-alueen ulkopuolella kasvaa saarella mm. Poa 
compressa. 

4. K u r h i a n n o k k a on kapean salmen Katajasaaren itä
päästä erottama, Korpiniemen kylästä ulkoneva, kymmenkunta 
metriä korkea, sekametsää kasvava kallioinen niemennokka. Sen 
etelärinteellä kasvaa C. pediformis n. 30- 40 X 150 m alalla, paikoin 
runsaasti. Rinteen jyrkimmällä, avoimella kohdalla kasvavat li säksi 
runsaina Calluna, Vaccinium vitis idaea, Agrostis vulgaris ja Aira 
flexuosa. Kallioilla kasvavat mm. Polygonatum officinale, Vicia 
tetrasperma ja Viscaria vulgaris. Siellä täällä on Ribes alpinum-pen
saikkoja. Rinteen alaosassa alkaa Vaccinium myrtillus esiintyä 
runsaana ja lisäksi siellä viihtyvät Hepatica triloba ja Carex digitata 
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sekä jokin Lonicera xylosteum ja Corylus avellana. Sammalista taas 
Rhytidiadelphus triquetrus on tasavertainen Pleurozium Schreberin ja 
Hyloc. splendensin kanssa. Mantereelle päin rinne vähitellen loive
nee ja metsä muuttuu kuusivaltaiseksi, tärkeimpinä aluskasveina 
molemmat Vaccinium-lajit. Täällä kuusikon suojassakin C. pedifor
mis on vielä monin paikoin vallannut sijan itselleen. 

5. H i i d en n o k k a 1. K u p a r i n i e m i on samaten idästä 
länteen kulkeva niemi n. 2 km Kurkiannakasta etelään Alhonselän 
toisella puolen. Sen eteläsivulla on myös melko huomattava C. pedi
formis esiintymä. Hiidennokka on ainakin 10m korkea, lisäksi hyvin 
jyrkkäririteinen. Etelärinteellä kasvaa koivikkoa, mutta laki on 
paljas. C. pediformis tulee täälläkin aina puolen metrin korkeuteen 
vesirajasta ja kasvaa joks. säännöllisesti halki kivikon laelle saakka, 
yhteensä n. 40 - 50 m levyisellä ja 75 m pituisella alalla. Koivikon 
aluskasvillisuudessa ovat heinät päätekijöinä. Esiin pistäväliä kal
lionseinämällä kasvaa melko runsaana Polypodium vulgare useiden 
edellisissä kuvauksissa mainittujen kalliokasvien ohella. - Hiiden
nokka lienee muuten entinen uhripaikka; sen tyveltä on kaivettu 
esiin varhaisemman rautakauden aikainen kalmisto. 

6. l 1 m i ö n n o k k a pistää esiin puolisen km edellisen pohjois
puolella. Se on vastakohtana tälle loivarinteinen, ehkä 5 m korkea, 
ja sen eteläpuoli on rannasta alkaen taajan haapa- ja koivuvaltaisen 
metsän peittämä, joka pohjoispuolella vaihtuu kuusivaltaiseksi. 
Valitettavasti kävin vasta viime joululoman aikana e3/I2 30) pai
kalla toteamassa C. pediformisen esiintymisen siellä, joten voin ku
vata kasvillisuuden vain pääpiirteissään. Heti ensi näkemättä pistää 
silmään aluskasvillisuuden, varsinkin pensaiden ja heinien runsaus 
ja rehevyys; niinpä kataja nousee aina 5 m korkuiseksi. Sammalker
roksessa vallitsee Rhytidiadelphus triquetrus, ja· maanpintaa peittä
vien suurten kivien päällä kasvavat vahvan sammalpeitteen (Ano
modon viticulosus, Hypnum cupressiforme, Rhytidiadelphus triquetrus, 
Tlzuidium abietinum) lisäksi Geranium Robertianum ja Polypodium 
vulgare. Tärkeimmät lajit näyttivät olevan: 

runsaina - joks. rurts.: 

juniperus . communis 
Ribes alpinum 
Viburnum opulus 
Agrostis vulgaris 
Aira f/exuosa 

Calamagrostis amndin . 
Galium boreale 
Hepatica triloba 
Hypericwn quadrang. 
Majanthemum bifol. 
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Melica nutans 
Poa nemoralis 
Pteris aquilina 

harvakseen: 
Rubus idaeus 
Angelica silvestris 
Anthriscus silvestris 
Campanula persicijolia 
Carex digitata 
Chamaen. angustij. 
Geranium silvaticum 

Vaccinium myrtillus 
V. vitis idaea (mättäillä) 

Luzula piiosa 
Melampyrum sp. 
Polysticlzum filix mas 
P. spinulosum 
Solidago· virgaurea 
Succisa pratensis 
Veronica chamaedrys. 

C. pediformis ei luonnollisesti näin runsaan kasvillisuuden kes
kellä voi päästä voimakkaasti esiintymään. Huomasin sitä n. 30 - 40 
X 100 m alalla paikoitellen kivien vierillä ja korkeammilla kohdilla. 

7. H i n s a 1 a n kylässä, Hinsalan salmen Laukanselän puo
leisessa päässä on vielä C. pediformis-esiintymä järvestä kohoavalla 
jyrkällä etelärinteellä, niinkuin useimmat edellisistäkin. Rinne on 
suurimmaksi osaksi lepikön vallassa, ja sen päällä kasvaa männikkö 
samaten kuin Koljossa. C. pediformis näyttää viihtyvän hyvin pai
kalla, muodostaen runsaita kasvustoja. 

8. 0 j o i s t e n kylässä olen tavannut lajia kahdessa paikassa, 
toisessa vain muutamia yksilöitä, toisessa taas, Sarapistonmäen 
eteläsivulla Kauvon talon maalla n. 10 X 40 m alalla joks. runsaasti. 
Kivikkoisella rinteellä on aikaisemmin kasvanut kuusta, nyt on jäl
jellä vain nuoria taimia ja alempana harvassa koivua. Kasvillisuus 
on häiriintynyt puiden kaatamisesta, sammalpeite on epätasainen 
ja Mnium kituvaa. C. pediformis kasvaa enimmäkseen mättäisenä, 
varsinkin kivien juurilla. Paksu multakerros on hienon hiekan 
sekainen. Seuralaisina kasvoivat e0

/ 8 30): 

joks. runsaina: 
Aclzillea millefoli um 
Agrostis vulgaris 
Aira flexuosa 
Cllrysanthemum leucantfl. 
Festuca ovina 
F. rubra 

harvakseen - yksitellen: 
juniperus communis 
Rlzammzs jrangula 
Rubus idaeus 
Antennaria dioeca 

Fragaria vesca 
Pimpinella saxijraga 
Pteris aquilina 
Trifolium repens 
Veronica cl!amaedrys 
Viola canina 

Antlwxantlwm ocfor. 
Campanula persicijolia 
C. rotundijolia 
Carex pallescerz s 
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Carex pilulifera 
C entaurea jacea 
Euphrasia sp. 
Galium boreale 
G. mollugo 
Geranium silvaticum 
Hieracium pilosella 
H. spp. 
Hypericum quadratzg. 
Latllyrus pratensis 
Leontodon autumnalis 
Luzula multiflora 
L. piiosa 
Phlewn pratense 

Sammalia ja jäkäliä: · 
Polytriclwm juniperin11m 
Cetraria islandica 
Cladonia silvatica 
Peltigera canina 

Poterztilla argentea 
P. erecta 
Ranunculus acris 
R. repens 
Rumex acetosa 
R. acetosella 
Solidago virgaurea 
Stellaria graminea 
Trifolium medium 
Vaccinium myrtillus 
V. vitis idaea 
Veronica officinalis 
Viscaria vulgaris. 

Dicrqnum undulatum 
Hylo comium splendens 
Mnium affine 
Pleurozium Schreberi. 

Edellämainitut löytöpaikat sijaitsevat verraten pienellä alueella. 
Äärimmäisten etäisyys N - S suunnassa (Hinsala - Hiidennokka) on 
n. 4 km ja E - W suunnassa n. 1,5 km. Tuntuu kuitenkin todennä
köiseltä , että C. pediformis esiintyisi Tampereen - Hämeenlinn an 
välisen vesistön varrella muuallakin edelläkuvattujen luontoisill a 
kasvu paikoilla. 

Olen kuvannut yksityiskohtaisesti eri löytöpaikkoja, koska laji 
joka tapauksessa on meillä melko harvinainen; toivottavasti havain
toni tuovat jotakin lisävalaistusta sen ekologian tuntemukseen. 
Yhteenvetona eri kasvupaikkojen luonteesta tahtoisin vielä korostaa, 
että laji, harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, esiintyy nykyoloissa 
paikkakunnalla runsaimpana kalliopohjaisilla, ± jyrkillä ja avoimilla 
etelärinteillä ja näiden laella, siis verraten kuivilla kasvupaikoilla, 
jotka kesäisin saavat mahdollisimman runsaasti aurinkoa. C. pedi
formis kykenee, jos multakerros on tarpeeksi vahva, parhaiten tai s
telemaan tilasta ja ravinnosta muiden kasvilajien kanssa. Saattaapa 
se syrjäyttää kilpailijansa ja muodostaa omalaatuisia kasvustoja, 
joiden v'ertaisia ei mikään toinen kuivien paikkojen saralaji näill ä 
seuduin pysty · aikaansaamaan. 

Carex pedijormis sekoitetaan usein läheisen C. digitatan kanssa. 
Nämä lajit ovat kuitenkin - paitsi C. pediformisen hyvin kehitty
neen j4urakon perusteella - muutenkin jo steriileinä helposti ero-
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tettavissa. Niinpä tyvituppien väri on C. pediformisella tummahkon 
ruskea, C. digitalalla kauniin sinipunainen. Lisäksi edellisen lehtien 
leveys on tav. 2,5 - 3,5 mm, jälkimmäisen n. 3,5 - 4,5 mm, ja edelli
sen lehti en pituus vaihtelee havaintojeni mukaan Vesilahdella 20 -
50 cm:iin, jälkimmäisen taas lienee harvoin yli 25 cm. Vielä edellisen 
lehden kärkiosa on loivemmin kapeneva ja lehden reunassa ja keski
suonelia alapinnalla on joks. säännölliset ylöspäin suuntautuvat 
hampaat, joten lehti jo käteen tuntuu karhealta. C. digitatan lehden 
reuna taas on paljon epäsäännöllisemmin hampainen. Kasvin yleis
väri on C. digitalalla yleensä huomattavasti puhtaamman vihreä. 

Ulkomaalaisten puulajien viljelemisestä . . 
Martti H ertz. 

(jatk.) 

4. Dendrologisen harrasteluu puolesta. 

Ulkomaalaisten puulajien viljely soveltuu hyvin yksityisten 
harrastelijoiden askarteluksi. Sillä tulee vain olla oikea pohja ja pyr
kimys. Älköön otettako ohjetta sellaisista puistoista, joissa koti
maiset kauneustekijät usein on vaihdettu ulkomaiseksi rihkamaksi, 
ja joiden puulajivalikoima antaa aiheen epäillä, että puulajin vieras
maalaisuutta sinänsä on pidetty takeena sen sopivaisuudesta puiston 
koristukseksi. Kunnia Oululle, joka paremmin kuin esim. >>Pohjolan 
valkoinen kaupunki>> on ymmärtänyt valkorunkoisen koivumme 
kauneusarvon ja Kauttuan kartanolle, jonka petäjäpuistolla tuskin 
on vertaa Pohjoismaissa. jos siis kauneusnäkökohdat määräävät 
puiston rak~nteen, säilytettäköön kotimainen aines kunniasijalla. 
Harkiten valituilla ja hyvin kasvaneilla vierailiakio puulajeilla on 
silti tehtävänsä puistojemme kokonaiskauneuden toisarvoisina teki
jöinä. 

Dendrologin harrastuspohja on kuitenkin Iaveampi kuin 
puistoarkkitehdin, milloin on kysymys ulkomaisten puulajien viljele
misestä; sitä eivät rajoita kauneusnäkökohdat Oikea dendrologi on 
elävän luonnon tutkija, joka haluaa lisätä puutuntemustaan. Puut 
ovat tärkeä osa luontoa, ja vieraiden puulajien tuntemus tärkeä osa 
niiden edustamien vieraiden luonnonsuhteiden tuntemusta. Puiden 
kasvattaja kiintyy kasvattiinsa joutuessaan vuodesta toiseen seu
raamaan sen kehitystä, ja alituinen >>seurustelU>> tutustutta~ hänet 
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tarko in ei vain kasvattaruaansa yksilöön vaan samalla sen edusta
maan lajiin. Ei ole sattumaksi katsottava, että useat luonnontutki
muksemme eturivin miehet harrastavat dendrologiaa. Dendrolo
gisilla kokeilla, yksilöviljelyksilläkin, on tieteellisen mielenkiintoi 
suutensa ohessa käytännöllinen arvo, kuten ennen olemme mainin
neet. 

Puiden viljely, olkoon kysymys muutaman puuyksilön kasvatta
misesta tai kokonaisen arboretumin hoidosta, vaatii suunnitelman
mukaisuutta. Se ei ole aivan niin yksinkertaista kuin postimerkkien 
kerääminen. Siemeniä käy tosin hankkiminen maapallon eri osista, 
päiväntasaajalta yhtä hyvin kuin Siperiasta, mutta vain pieni osa 
puulajeista voi tulla toimeen meidän ankarassa ilmanalassamme. Ei 
kannata Kalmin tavoin umpimähkäisesti kokeilla, vaan kokeilun 
kohteet on valittava sellaisilta seuduilta, joiden luonto-, lähinnä 
il'!lastosuhteet eivät varsin paljon poikkea meillä vallitsevista. 
Useimpien kauppapuutarhurien luettelot eivät ainakaan nykyisellään 
kelpaa ohjeiksi puulajeja valittaessa, niissä kun suositellaan ulko
viljelyksiin liian eteläisten seutujen puulajeja. Muutama vuosi taka
perin julkaistussa kotimaisen liikkeen siemenluettelossa ilmoitettiin 
myytäväksi mm. eteläeurooppalaisen sypressin (Cupressus sempervi
rens) siemeniä ja tiedoitettiin samalla: >>Sopiva haudoille>> . Pohjolan 
hautuumaille istutettuna etelän sypressi epäilemättä kuvastaisikin 
omalla kohtalollaan varsin havainnollisesti elämän katoavaisuutta! 

Puulajin oikea valinta ei vielä riitä takeeksi viljelyn onnistumi
sesta. On hankittava selvyys myöskin siemenen alkuperästä (prove
nienssista). Siemen on koetettava saada siitä osasta puulajin levin
neisyysaluetta, jonka ilmastoa uuden kylvö- tai istutuspaikan ilmasto 
eniten muistuttaa .. Mikäli siis viljeltävän puun alkuperää ei tunneta, 
on viljelyn onnistumista pidettävä sattumanvaraisena. Tämän 
vuoksi ei yleensä olisi hankittava siementä sen enempää kuin tai
mia sellaisilta kauppiailta, jotka eivät voi antaa tarkkaa tietoa ta
varansa alkuperästä. 

On mielihyvin mainittava, että Suomessa toimii tätä nykyä 
luotettava ulkomaisten metsäpuiden siementen välitysliike, 0 y. 
P r o v e n i e n s (Helsinki), joka pitää kaupan yksinomaan meillä 
menestyvien puulajien siemeniä ja joka lisäksi voi antaa tarkat tie
dot jokaisen siemenerän alkuperästä. Yksityiset harrastelijat kas
vattanevat kuitenkin harvemmin puitaan siemenestä. Varsinkin 
havupuut kehittyvät ensi vuosinaan hitaasti, jonka vuoksi viljelijä 
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aikaa voittaakseen kernaammin istuttaa puut taimina, etenkin kun 
niitä nykyisin on jo kotimaasta saatavana melkoinen valikoima 
varsin huokeisiin hintoihin. Taimia, joiden alkuperästä on varma 
tieto, voivat asianharrastajat ostaa eräistä yksityisistä kotimaisista 
taimitarhoista kuten M u s t i l a n (Koria as.) ja Te i j on (Teijo) 
taimitarhoista sekä Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen P u n k a
h a r j u II a sijaitsevasta taimitarhasta. Punkaharjun taimitar
hasta myydään tänä keväänä mm. seuraavien havupuulajien 2- 4 
vuotisia taimia: Larix europaea, L. sibirica, L. leptolepis, L. kurilen
sis, Picea albertiana, P. mariana, P. pungens, Pinus Murrayana, P. 
cembra, Pseudotsuga Douglasii glauca ja caesia, Thuya gigantea. 
Kaikkien provenienssi tunnetaan. 

Lopuksi mainitsen asianharrastajien varalle muutamia koti
maista dendrologiaa ja sen historiaa valaisevia teoksia ja kirjo ituksia: . 

A. K,. Cajander. 1917. Metsänhoidon perusteet 1 I. Suomen dendrologian 
pääpiirteet. 

Sama. 1923. Der Anbau ausländischer Holzarten als forstliches und pflan
zengeographisches Problem. Acta Forest. Fennica 24. 

Martti Hertz. 1922. Pietari l(almin ja hänen aikalaistensa ulkomaalaisten 
puuvartisten kasvien viljelemiskokeet. Metsätaloud. Aikakauskirja. 

Lauri Ilvessalo. 1920. Ulkomaalaisten puulajien viljelemismahdollisuudet 
Suomen oloja silmälläpitäen. Acta Forest. Fenn. 17. 

Sama. (t) 1930. Ulkomaiset puulajit ja niiden viljelemismahdollisuudet 
Suomessa. Maa ja Metsä IV. 

A. A. Parvela. 1930. Oulun läänin viljelyskasvit. Yleinen osa. Suomalai
sen Eläin- ja Kasvitieteell isen Seuran Vanamon julk. Osa 13, n:o 1. 

A. F. Tigerstedt. 1922. Arboretum Mustila. I Havupuut. Acta Forest. 
Fenn. 24. 

Havaintoja variksesta Joensuussa ja lähistöllä. 
Alpi Pynnönen. 

Talvella näkee variksia kymmenittäin astelevan Joensuun to
rilla ja keväisin myös pihoissa. Ne eivät useinkaan paljoakaan enem
män arastele kuin kesykyyhkynen, vaikkakin ne kaupungin ulko
puolella säilyttävät kaiken varovaisuutensa. Tärkein ruokailu
paikka on variksilla kaupungin laidassa oleva teurastamo. Siellä 
luin viime vuoden helmikuun alussa yli 500 varista. Näytti siltä kuin 
ne leutona viime talvena eivät olisi ollenkaan lähteneet ulkomaamat
koille, sillä pienempi on ennen ollut Joensuun talvenaikainen varis-
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yhdyskunta. Tiedetäänhän rengastamisen kautta joensuolaisten 
varisten matkoista mm., että täällä vähäisen teurastamon lähetty
villä syntynyt varis on lentää lekutellut katsomaan Tukholman teu
rastamoa. 

Sulien aikana variksia näyttää miellyttävän erikoisesti Pyhä
selän leveät hiekkarannat, jotka Höytiäisen kanavan suulla ovat 
laajimmat, ja täällä on lisäksi niittyjä ja lätäköitä. Kanavan suulla 
on variksia melkein aina. Sinne mielellään myös moni petolintu 
suuntaa kulkunsa siepatakseen saaliin levähtävien muuttolintujen 
joukosta, mutta aina valppaat varikset ovat valmiit tekemään hyök
käyksiä pedon kimppuun. 

15. V. 29 tullessani kanavalle oli jään reunalle istuutunut kotka 
katselemaan vilkasta vesilintuelämää edessään olevasta railosta~ 

Mutta kotkan viereen jäälle oli ehtinyt 12 varista, joista toiset röyh
keästi tämän tästä repivät kotkaa pyrstön alta. Kotka koetti kään
tää kaulaansa rangaistakseen nokallaan häiritsijöitä, mutta varikset 
välttivät iskut tarvitsematta nousta edes lentoon. Kun pääsin 
veneellä lähemmäksi, kotka lehahti lentoon ja varikset perässä. 

Usean kerran olen huomannut kalasääsken etsivän ruokaa 
Höytiäisen kanavan suusta ja välistä varisten hyökkäilystä huoli 
matta nostelevan kaloja vedestä. Toisinaan kumminkin varikset 
saavuttavat tarkoituksensa. Niinpä 17. IX. 28 näin kalasääsken 
Pyhäsetäitä tulevan ja istuutuvan >>tukkiukom> päähän. Heti rupesi 
yksitellen variksia lentämään kalasääsken luo. 5:n minuutin kuluttua 
kierteli ilmassa 26 varista istuvan petolinnun ympärillä, jolloin kala-. 
sääski katsoi parhaaksi lähteä rauhallisemmille pyyntivesille. 

Edelleen olen huomannut varisten ahdistelevan varpushaukkaa 
ja hiirihaukkaa. 10. V. 29 näin yksinäisen variksen ajavan korkealla 
ilmassa korppia. Pöllöille eivät varikset tietenkään suo rauhaa. 
Mm. 19. J I 1. 28 näin n. 20 varista tunturipöllön kimpussa Pilkan 
niityllä lähellä Joensuuta. 

Höytiäisen kanavan suulla, jossa muuttoaikoina on paljon vesi
lintuja ja kahlaajia, ei näiden pesiä tapaa ollenkaan. Nähtävästi va
rikset ovat ainakin osaksi tähän syypäitä. Ainoastaan kuovien olen 
nähnyt menestyksellä pitävän puoliaan variksia vastaan, koskapa 
poikasia olen såanut kiinni ja munat ovat siis säilyneet. Viime ke
sänä näin myös töyhtöhyyppien usean kerran ajelevan variksia 
pois pesäpaikoiltaan kånavan suulla. 

9. V J. 28 retkeillessäni Mattisen lahden niityllä Pyhäselän ran-

• 
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nalla pyrähti sorsa jalkajeni juuresta lentoon. Edessäni oli pesä, 
jossa oli 7 poikasta. Tuntui omituiselta, kun pojat eivät olleet jättä
neet pesäänsä, vaikkakin syntymisestä nähtävästi oli kulunut ehkä. 
vuorokausi. j atkoin matkaani, mutta en pitkälle ehtinyt, kun näin 
variksen rohkeasti lentävän pesälle. Samassa sorsaemokin ilmestyi 
heinikösta ilmaan estäen variksen pahan aikeen. Sorsalle ei ollut to
dennäköisesti vielä ilmaantunu t tilaisuutta johdattaa poikasensa 
vesille, jota hetkeä varikset väsymättä odottivat. 

Vielä eräs havainto variksesta. Nokassahan varis tavallisesti 
saa liinsa kantaa. Usein näkee myös sen riiputtavan vaq)aissaan 
ruokapalastaan. 1. X 1. 30 huomasin Joensuun uimarannassa Linnun
lahdell a variksen, joka vaihteli saaliin tai mahdollisesti leikkikalun 
pitämispaikkaa. Varis lensi kohtisuoraan ylös, ojensi kaulansa ja 
nähtävästi pudotti munansa kokoisen kappaleen nokastaan ilmaan. 
Samassa lin tu koppasi kappaleen varpaisiinsa ja niistä taas otti nok
kaansa. Varis toisti temppunsa lyhyessä ajassa n. 10 kertaa, käväis
ten välillä pari kertaa maassa. Illan hämärtyessä ja variksen sekaan
tuessa parveen, en päässyt selville, oliko kysymys leikkikalusta 
vai ruokapalasta. 

Lumihomeesta. 
Eino Tahvonen. 

Laihopelloilla ja nurmikoilla voi usein lumen sulamisen aikana 
huomata tiheän hämähäkinverkon tapaista hametta, joka peittää 
talven yli säilyneitä oraita tahi kuolleita kasvinosia. Lumen alla 
home on väritöntä ja kasvuvoimaista, mutta vapaaksi jouduttuaan 
se ruskettuu nopeasti ja kuivuu likaisen näköiseksi kelmuksi oraiden 
pinnalle. Hameen vaivaamat taimet ovat muuttuneet vaaleanhar
maiksi tahi punertaviksi ja niiden lehdet ovat liimautuneet toisiinsa 
kiin'ni ja painuneet maata vasten. Tämä tauti, jota jo vanhastaan on 
kutsuttu >>lumihomeeks i>>, on pääsyynä syysviljan laihon huonoon 
ta lvehtimiseen. Se leviää sulavan lumen alla taimesta taimeen ja 
tappaa ne laajoilta aloilta tahi harventaa laihon ja vioittaa henkiin 
jääviä oraitakin. Olosuhteet ovat maassamme lumihameen leviämi
selle erikoisen suotuisat, ja sen takia se onkin meillä hyvin yleinen. 
Sen heikon sadon ja turhien toukotöiden muodossa maanviljelijöil
lemme aiheuttamat vuotuiset tappiot nousevat kymmeniin ja pa
hoina tuhovuosina satoihinkin miljooniin markkoihin. 
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Kuva 1. Rukiin oraalle kehittynyttä lumihomesienen rihmastoa. 
Kasvatettu lasikuvun alla; home kehittynyt paljon valtavam

min kuin luonnossa. (Schaffnit). 
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Vaikka lumihome onkin laihon tuhoajana tunnettu jo toista 
sataa vuotta, on sen aiheuttaja, Hypocreaceae-heimoon kuuluva 
kotelosieni Calonectria graminicola (Berk. et Br.) Wr., saatu lopulli
sesti selvitetyksi vasta verraten myöhään (1913). Kuroma-asteen, 
Fusarium nivale Ces., selitti C e s a t i v. 1857. Tämän päälajin 
.ohe11a on lumihomeessa tavattu muutamia muitakin Fusarium lajeja, 
joiden osuus on kumminkin niin vähäinen, ettei niitä oteta huo
mioon, vaan >>lumihomesienellä>> tarkoitetaan tässä yksinomaan C. 
graminicola-lajia. 

Selvimmin on lumihome huomattavissa keväällä laihon tullessa 
näkyviin sulavan lumen alta. Rihmasto aloittaa kasvamisensa heti, 
kun lämpötila on kohonnut sulamispisteeseen, ja jos lunta on pak
sulta ja sulaminen hidasta, muodostuu se saastuneille taimille erikoi
sen voimakkaaksi. Rihmasto on aluksi ohut, oraiden pinnalle kudo
tun hämähäkinverkon kaltainen, mutta paksunee nopeasti, ja oraat 
peittyvät pian paksujen vanumaisten rihmastojoukkioiden alle. 
(Kuva 1 ). Lumen sulamisen loppuaikoina on rihmasto parhaimmil-
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leen kehittynyt, mutta samalla on lo
pussa sen leviäminen vielä saastumatto
mille taimille. jouduttuaan paljaaksi 
lumen alta se ei kestä tuulen kuivaavaa 
vaikutusta, vaan kutistuu punertavaksi, 
likaisen näköiseksi massaksi oraiden 
pinnalle. Lumen alla muodostunut rih
masto on väritöntä, mutta valossa se 

Kuva 2. K.uromaperiä kuro- muuttuu pian punertavaksi. jos sopi
mineen. Suurennus 300. 

(Ihssen) . vaa ravintoa on helposti saatavana, 
kasvaa rihmasto nopeasti ja kehittyy 

pitkäksi ja hennoksi. Niukalla ravinnolla kasvanut rihmasto ·on 
lyhyt ja runsaasti haaraantuva. 

Sienen konidiot syntyvät oraille levinneen rihmaston pinnassa. 
Konidioita muodostavan sienirihman solut ovat tavallista lyhyempiä, 
ja päätesolu, johon konidiot (6 - 8 kpl.) kiinnittyvät, on jonkin ver
ran paisunut. (Kuva 2). Ollessaan vielä kiinni kannattajasolussaan 
ne ovat 1-soluisia ja vain vähän molempiin päihin suippenevia. 
Myöhemmin ne jakautuvat useaksi soluksi ja saavat samalla luon
teenomaisen sukkulatnaisen muotonsa. Tuoreina ovat konidiot ruu
sunpunaisia, mutta tummenevat kuivuessaan. Niiden pituus vaihte
lee 14- 25 /l! ja väliseiniä on tavallisesti vain 3. jos ne joutuvat 
kauemmin olemaan vedessä, paisuvat niiden ketot, ja yksityiset solut 
turpoavat tynnyrinmuotoisiksi. Itäessä soluseinä ei puhkea, vaan 
ketto tulee niin venymiskykyiseksi, että siitä voi pullistua sormimai
nen lisäke. (Kuva 2.). Tällä tavoin muodostunut ituputki haarautuu 
pian. Kun haarat yhtyvät toisiinsa, kehittyy nopeasti sakea rih
mastoverkko, johon tavallisesti muodostuu kätköitiöitä. (Kuva 5) . 

K.uva 3. Puolittain lehden pintaan 
vajonneita, valmiita peritckioita. 

Suurennus 20. (lhssen). 

.. ,. . ~ 

Kuva 4. Peritekio (suurennus 100) 
ja 2 itiökoteloa (suurennus 500) . 
Oikeanpuoleinen kotelo on ollut ve-

dessä ja sen takia paisunut. 
(Schaffn i tt). 
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Peritekiot syntyvät konidioiden muodostuskeskuksissa tahi 
rihmaston sklerotiomaisissa kohdissa .. Aluksi ne ovat täydellisesti 
vapaita ja helposti irtaantuvia, mutta painuvat myöhemmin puolit
tain alustaosa sisään. Kuvassa 3 näkyy palanen rukiin lehteä pin
nalla olevine peritekioineen. Elävinä ja tuoreina ovat peritekiot 
pallonmuotoisia ja väriltään lohen- tahi tii lenpunaisia. (Kuva 4). 
Kuivuessaan ne tummenevat ja litistyvät napinmuotoisiksi. Niiden 
koko vaihtelee suuresti (75 - 300 11). Värittömät koieloitiöt ovat kah
dessa rivissä kotelossaan. Itiössä on 1- 2 epäselvästi näkyvää väli
se.inää. Ne ovat suunni lleen samanmuotoisia kuin konidiotkin, 
mutta pituutta on vain 12- 16 i'. Ennen itämistään ne voivat paisua 
konidioiden kokoisiksi. 

Ulkonaisten tekijäin vaikutus sieneen. Satunnaisinakin Iumiho
meessa esiintyvien Fusarium-lajien rihmaston kasvu on mahdollinen 
samojen lämpötilarajojen välillä kuin päälajinkin. Kaikkien 
S c h af f n i t i n lumihomeesta löytämäin lajien r i h m a s t o n 
kasvu a 1 k a a j o s u 1 a m i s p i s t e e s s ä ja loppuu 28 - 32°:11 
C tienoilla optimin ollessa 20°:n ja 24 °:n välillä. Optimilämpötilas
saan, + 28°:ssa, voi F. nivale kasvattaa rihmastoaan 9 mm. vuoro
kaudessa. Itiöiden itäminen alkaa vasta + 7°:tta korkeammassa 
lämpötilassa ja saavuttaa optiminsa samoilla kohdilla kuin rih
maston kasvukin. Lisääntymiselinten muodostuminen ei ole tarkoin 
sidottu määrättyyn lämpötilaan. Kaikkien lumihomeessa tavatta
vien lajien itiöt kestävät lämpötilan alenemisen jopa 20 astettakin nol
lan alapuolell e. Kasvullinen rihmasto näyttää olevan yhtä kestävä. 

Rihmaston nopeaa häviämistä keväällä on moni tutkija pohti
nut. Vain S c h af f n i t on sitä syventävästi tutkinut. S o r a u e
ri n ja H i 1 t n e r i n selitys, että lumihome katoaa keväällä ilman, 
tuulen ja auringon valon vaikutuksesta, ei tuo esille ilmiön todellisia 
syitä. S c h af f n i t on osoittanut, että sieni on täydellinen aero
biontti, jota ilman happipitoisuus ei millään tavoin vahingoita. 
Anaerobionttisesti sitä ei kokeissa ole saatu kasvamaan. Etteivät 
tuuli ja kirkas valaistus tapa sientä eikä ehkäise sen kehitystä, on 
todettu viljelemällä sitä valoisassa paikassa pidetyssä lasiputkessa, 
jonka läpi on jatkuvasti puhallettu vesihöyryn kyllästämää ilmaa. 
Ilman suhteellinen kosteus on ratkaiseva tekijä. Rihmasto ei voi 
kasvaa, jos ilman kosteus on 70 °10 tahi vähemmän. Optimikosteu
deksi on havaittu 90 °10 • Lumen sulamisen aikoina voimakas aurin
gon säteily kohottaa maan pinnan lähell ä olevan ilman lämpötilaa, ja 
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}\uva 5. Calonectria 
graminico lan saas
tuttam an rukiin jy
vän kuoressa oleva 
rihmasto kätköitiöi
neen. Suurennus 250. 

( lhssen). 

Lumilwmeesta. 

sitä mukaa myös ilman suhteellinen kosteus 
alenee. Tuuli edistää myös kosteuden vähene
mistä sekoittamalla maan pinnan lähellä olevaa 
ilmaa, jossa kosteus on suurin, ylempien ilma
kerrosten kanssa. R i h m a s t o n n o p e a p e
ri k a t ·o j a häviä m i n en 1 a i h o p e-l
loi-Ita a iheutuu s ii s yksinomaan 
ilman s uhteellisen kost e uden 

1 a 1 e n e m i s e s t a. Tuulella ja auringon sätei
lyllä on vain välillinen vaikutus. 

Sienen kehitysvaiheet. Kauan oli erimieli
syyttä siitä, mitä tietä tauti pääsee jyviin ja 
niistä kehittyviin oraisiin. Kokeet ovat osoitta- . 
neet, että sienestä täysin vapaat jyvät saavat 
saastutettuun maahan kylvettyinä taudin it-

seensä. Pellossa on aina jonkin verran sienen itiöitä, mutta 
kumminki·n niin vähän, ettei sieni yksin niiden avulla voi laa
jalle levitä. Paljon tehokkaammin sieni leviää kylvösiemenen 
mul)ana. jyviä mikroskoopilla tarkastettaessa huomataan tämä sel
västi. Saastuneen jyvän kuoreen on kasvanut yhtenäinen rihmasto~ 

jonka runsas haaraantuminen ja aina esiintyvät kätköitiöt osoittavat 

K:uva 7. Terveitä ja hyvin ke
hittyneitä rukiin jyviä. 

1 /t (Schaffnit ). 

Kuva 6. C. graminicolan turme
lemia, kitukasvuisia rukiin jyviä . 

1/1 (Schaffnit). 
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kuuluvan Calonectria graminicola-lajiin. (Kuva 5). Paljain silminkin 
voi erottaa saastuneet jyvät terveistä. (Kuvat 6 ja 7). Kun rilt
masto on tunkeutunut jyvään, ovat sen pintakerrokset tulleet höl
lemmiksi, ja kuori näyttää kurttuiselta. jyvän värikin on tummunut 
ja ·käy.nyt punertavaksi. Rihmasto on levinnyt kaikkialle jyvän 
kuoreen ja alkion juuren luona se on kehittynyt erikoisen voimak
kaaksi. jyvän itäessä kasvaa rihmaston kätköitiöistä esiin uusia 
hyyfejä, ja entisetkin muodostavat uusia haaroja. Koko jyvän pinta 
on pian tiheän rihmaston peitossa, mutta konidioita ei vielä muo
dostu. Haustoriot vain tunkeutuvat jyvän munanvalkuaisaineita 
slsältäviin solukoihin. Sieni ei käy heti alkion ja sen kehittymättö
män juuren kimppuun. Vasta kun juuri on kasvanut esille jyvästä ~ 

leviää sienen i-ihmasto sen hentoihin solukoihin, ja muutaman päivän 
kuluttua on koko juuri sienen vallassa. Nyt on taimen pakko kas
vattaa jälkijuuria pelastuakseen perikadosta. Mutta tämäkin auttaa 
harvoin. Sieni käy heti nuorien ja hentojen juurien kimppuun ja 
tuhoaa ne. Vaikka taimi säilyisikin hengissä, on se kumminkin sienen 
heikontama. Sen versossa ja varsinkin sitä suojaavassa tuppimai
sessa ns. koleoptiilissa on runsaasti sienen rihmastoa. Solut ovat 
vielä koskematta, mutta niiden alkuliman elinkyky on jo tuhottu. 
Normaalisesti kasvavilla taimilla koleoptiili suojaa maan läpi kasva
via ensimmäisiä hentoja lehtiä. Kun sieni on. vioittanut koleoptiilin 
ja pysäyttänyt sen kasvun, ennättävät lehdet edelle ja joutuvat kas
vamaan tuetta maan läpi. Sienen heikontamina ne eivät siihen ky
kene. Kasvaessaan ne silloin kiemurtelevat ja tekevät korkkiruuvin 
tapaisia mutkia. jos ne eivät löydä sopivaa rakoa, josta voisivat 
päästä pinnalle, ovat ne tuhon omat. (Kuva 8). Suurin osa sienen 
saastuttamista oraista sortuukin maan alle, ja pinnalle päässeetkin 
ovat kituvia. jos syksyllä on hyvin kostea ta, ilmestyy. oraiden juu
relle, maan pinnalle, sienen rihmastojoukkoja. Ne ovat kumminkin 
hyvin herkkiä ilman kosteuden ålenemiselle ja kuivuvat helpost i ka
saan, jos sää on tuulista. 

Syksyllä ei rihmasto voi kehittyä oraiden maanpäällisille osille, 
koska silloinkaan ilma ei ole tarpeeksi kauan riittävän kosteata, 
mutta jos lumi tulee routaantumattomaan maahan, on oraiden vä
lissä parhaiksi lämmin ja kostea ilmatila, jossa sieni voi tuhota tai
mien maanpäällisiäkin osia. Tavallisesti maa jäätyy ennen lumen 
tuloa tahi pian senjälkeen, jolloin sieni voi jatkaa kehitystään vasta 
seuraavana keväänä lumen sulaessa. Lumen alla on silloin ilma vesi-
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Kuva 8. C. graminicolan ahdis
tamina maan alle sortuneita ru
kiin taimia. Vähän pienennetty. 

(Schaffnit). 

höyryn kyllästämää, ja lämpötila on sulanlispisteessä. Yökylmillä 
jäätyvä, tiivis lumi pitää oraiden välissä tasaisen kosteuden ja estää 
ilman vaihtumisen. Nyt leviää sieni taimesta taimeen ja muodostaa 
runsaasti konidioita. Kun laihopellolle alkaa ilmestyä päiviä, on 
rihmasto parhaillaan·kehittynyt, mutta samalla on lopussa sen .leviä
minen terveisiin taimiin. Rihmasto ei paljaaksi jouduttuaan kestä 
kuivuutta, vaan kutistuu kasaan ja häviää pian bakteerien vaiku
tuksesta. Henkiin jääneet taimet työntävät voimakkaasti versoja ja 
ovat nyt pelastuneet tuholta. Rihmasto jää kumminkin eloon orai
den alimpiin puoleksi lahonneihin lehtiin. Ennen kuromia muodos
tunut rihmasto tiivistyy lehtien pinnalle valetylppypahkoiksi. Peri
tekiomuodostus on nyt alkamassa. Kun ruis on ehtinyt heilimöidä, 

. ovat peritekiotkin valmiita, ja koteJaitiöt tulevat niistä ulos. (Kuva 
3). Katelaitiät tahi kuromat voivat saastuttaa kehittyvän jyvän 
vain kolmannen viikon aikana kukkimisen jälkeen. jotta rihmasto 
voisi kasvaa jyvään, tulee siinä o11a vettä vähintään 30 °j0 • Saastun
nan tulee siis tapahtua kukkimisen ja keltakypsymisen välisenä 
aikana. Heti kukkimisen jälkeen itiöt eivät voi päästä jyvään, koska 
kaleet ja helpeet sulkevat sen silloin tiiviisti sisäänsä. Nämä suoja
laitteet aukeavat vasta ennen keltakypsyinistä, ja silloin voi tuulen 
tuoma itiö päästä jyvän pinnalle. jos sää on tähän aikaan poutaista, 
ei itiö nyt parhaalla ajallakaan jyvän pinnalle tulleena voi itää ja 
kasvattaa rihmastoa jyvän kuoreen. Mutta jos jyvän pinta on vä
hänkin kostea, voi itäminen tapahtua, ja rihmasto muodostuu jyvän 
kuoreen ja joskus alkion pintaankin. Nämä jyvät, joiden kimppuun 
sieni on käynyt niiden ollessa kypsymättömiä, jäävät kitukasvui
siksi ja niiden pinta käy ryppyiseksi. (Kuva 6). Mutta vaikkapa 
vilja on saanutkin rauhassa kypsyä, ja voipa se olla jo leikattukin, 
on sienellä vielä mahdollisuus päästä jyviin. Sopivan tilaisuuden tuo 
pitkällinen sade. Silloin jyvä kostuu sen verran, että kaikkialla 
läsnä olevat Calonectrian itiöt pääsevät jyvän kimppuun. Edellä 
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sanotusta selviää, että poutakesän vilja on kylvösiemenenä monta 
vertaa arvokkaampaa kuin sateisen. 

Kaikki viljalajit eivät ole samassa ~äärässä alttiita lumiho
meelle. Pahimmin se ahdistaa ruista. Ohrassa ja vehoässä se esiin
tyy harvemmin, ja kauraan sitä on tuskin ollenkaan saatu tarttu
maan. Seuraavat koetulokset (K r a m p e n mukaan) selventävät 
asia ta: 

jyvät saastu
tutettu koni
dioilla ja kyl
vetty sieniva
paaseen·maa
han ... ~ .... 

Saastutet
tuun maahan 
kylvetty sie
nivapaita jy-
viä ....... . 

Terveet jyvät 
sienivapaassa 
maassa .... 

1 jäänyt 1 0 1 1 }\ ·· · t 1 ras Värittömiä a,
1
yer,.t'sa·· y- Terveitä nousematta sairas 

1 1 1 1 

1 1 ' 1 

4 3 13 38 1 5 i 13 5 1 3 II' 40 19 1 ~ ; ~ 34 89 36 
1 1 1 1 1 

', 1 !' 

1 : : 

5 6 1- 30 2 1 - 10 1 3 1 - 24 31 89 -
: 1 

1 

2 4 1 2 - - - - - 1- - 98 96 98 

jyvät itivät: ruis 99 °/0, vehnä 98°/0 ja ohra 99 °j0 • Numerot tarkoit
tavat prosentteja. 

Kokeiden tuloksista käy selville, että vehnä on todella vastus
tuskykyisempi kuin ruis. Lumihome ahdistaisi ohraa yhtä pahasti 
kuin ruistakin, jos sitä viljeltäisiin syysvilj ana. Edelleen näistä ko
keista selviää, että maasta jyviin tahi nuoriin taimiin tuleva tar
tunta on yhtä tehokas kuin jyvissä itsessään oleva, jos peltomaassa 
on tarpeeksi runsaasti sienen itiöitä. Kokeet ovat osoittaneet, että 
niitä on aina, mutta niin vähän, ettei sieni yksinomaan maasta tule
van tartunnan avulla voi kehittyä tuhoisaksi. 

Torjumiskeinoista. Lumihome on kieltämättä rukiinviljelyksen 
pahimpia vihollisia ja sen aiheuttamat taloudelliset vahingot erittäin 
tuntuvia. Otettakoon tässä esimerkiksi vuosi 1925, jolloin sen las
kettiin yksinomaan satotulosta vähentämällä aiheuttaneen maan
viljelijöillemme 287 miljoonan markan tappion. Lumihome onkin 
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seJlaisilla viljelmillä, missä ei tehdä mitään sen torjumiseksi, joka
talvinen tuhooja, ja sadat sen takia heikot. Tutkijat ovat yksimieli
siä siitä, että tartunta kulkee pääasiassa vain jyvien mukana. Tämän 
takia on sienen leviäminen vaikeaa, jos voidaan saada siemenvilja 
sienestä vapaaksi. R i h m a s t o o s a t a a n k i n n y k y ä ä n 
j o t e n s a k i n h e 1 p o s t i t a p p a a u s e i m m i s t a j y
v i s t ä k ä s i t t e 1 e m ä 1 1 ä n i i t ä s e 1 1 a i s i l 1 a a i n e i 11 a, 
jotka riittävät ·tuhoamaan kuoressa olevan 
r i h m a s t o n, m u t t a e i v ä t t a p a a 1 k i o t a e i v ä t k ä 
t u r m e 1 e s e n e v ä s v a r a s t o j a. Tätä käsittelyä kutsutaan 
p e i t t a a m i s e k s i ja siihen käytettäviä aineita peittausaineiksi. 
Elohopeapitoiset, pölymäisessä muodossa käytettävät valmisteet on 
havaittu viljan peittaukseen sopivimmiksi. Kuivapeittausaineet 
eivät ole entisiin vesiliuoksissa käytettyihin aineisiin verraten edulli
se~pia vain sen tähden, että niiden käyttö on paljon mukavampaa, 
vaan myöskin siitä syystä, että kaikkialle jyvän pinnalle levinnyt 
myrkkypöly voi tappamaJla sienen itiöt lähimmistä maahiukkasista 
jossain määrin estää myöskin maasta tulevaa tartuntaa. Peittauksen 
aih~uttama sadon lisäys on kovin erilainen riippuen olosuhteista. 
Usein on saatu 400 - 500 kg:n sadonlisäys hehtaaria kohti, mutta 
toisinaan sen vaikutus on jäänyt aivan vähäiseksi. joka tapauk
sessa kannattaa aina peitata syysvilja ja se on välttämättömästi 
tehtäväkin sellaisilla viljelmillä, missä lumihome on vakinainen vie
ras. Kun nykyään on saatavana hyvää kotimaista >>jyväs>> kuiva
peittausainetta, ei meidän enää tarvitse käyttää ulkomaisia valmis
teita. 

Mutta eräillä v ä 1 i 1 l i s i 1 1 ä k e i n o i 1 1 a on lumihameen 
to~junnassa varmaan yhtä suuri merkitys kuin peittauksella. Viljan 
kunnollinen lajitteleminen on tehokas torjuntakeino. Sellaiset jyvät, 
jo.ihin tauti on tarttunut niiden ollessa kypsymättömiä, jäävät kehi
tyksessä toisista jäljelle. Käyttämällä kylvöön vain painavimpia jy
viä päästään eroon useimmista saastuneista jyvistä. Hyvä lajittelu 
kohottaa itäväisyyttä joskus 20 °/0:kin. ja saman verran se vähentää 
lumihameen tuhoa. Mutta jokaisen kesän ruis ei kelpaa siemeneksi, 
jos halutaan varmasti lumihomevapaata viljaa. Kuten aikaisemmin 
jo on käynyt selville, on Calonectrian pääsy jyviin suuressa määrässä 
riippuvainen kesän sääsuhteista. K u i v a j a a u r i n k o i n en 
k e v ä t r a j o i t t a a s i e n e n k u r o m a-a s t e e 1 l a a n 1 e
v i ~ m i s t ä, j a p o u t a i s e t s ä ä t e n n e n v i l j a n k e l-
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t a k y p s y m i s t ä t e k e v ä t s e n p ä ä s y n j y v i i n j o k
s e e n k i n m a h d o t t o m a k s i. M u t t a v i e 1 ä t a r v i
t a a n p o u t a i s t a t a h i v ä h ä s a t e i s t a s ä ä t ä s i i
hen saakka kunnes rukiit voidaan viedä 
p o i s p e 1 1 o 1 t a, e n n e n k u i n h y v ä n s i e m e n v i 1 j a n 
s a a n t i o n v a r m a a. T ä r k e ä t ä o n, e t t e i h y v i n ä
kään kesinä oteta viljaa siemeneksi lakoi
s i 1 t a k o h d i 1 t a, j o i s s a j y v ä t o v a t a i n a k o s
teammassa kuin pystyillä paikoilla ja joissa 
t a u t i s e n t a k i a o n p a r e m m i n p ä ä s s y t l e v i ä
m ä ä n. jos säästetään hyvän kesän koko sato siemeneksi ja käyte
tään kylvöön jatkuvasti vain sienivapaata viljaa, niin päästään mel
kein kokonaan eroon lumihomeesta. Vaikka siemenvilja olisikin 
·edellä esitettyjä periaatteita noudattaen saatu likipitäen sieniva
paaksi, on peittaus silti aina suoritettava. 

Yleisesti tunnettua on, että lumihome tekee pahimmat tuhonsa 
laihon tiheimmillä paikoilla. Siellä on sille enimmin ja helpoimmin 
ravintoa saatavissa ja siellä se pääsee mukavasti siirtymään tai
mesta taimeen. Tämän takia ei pidä käyttää kovin tiheätä kylvöä. 
Tiheimpiä paikkoja kannattaa keinotekoisesti harventaakin. Ke
väällä on hyvä kylvää tuhkaa sulamisen jouduttamiseksi suurimpiin 
kinoksiin, joiden alla lumihome pahimmin leviää. Eloon jääneiden 
taimien kasvun auttamiseksi on rihmaston ja kuolleiden kasvinosien 
muodostama kauhta kerättävä pellolta ja poltettava, jolloin yksin 
tein saadaan hävitetyksi suunnaton määrä sienen kuromia ja useim
mat niistä lehdistä, joille katelopuilot myöhemmin muodostuisivat. 

T ä r k e i n k ä y t e t t y k i r j a 1 1 i s u ti s : 

A p p e 1, 0. jun. Fusarium als Erreger von }\eimlingskrankhciten am 
Wintergetreide. Arb. d. Biol. Reichsanst. f. La11d- und Forstwirtsch. 13. 1925, 
s. 263-.-303. 

H i 1 t 11 e r, L. Ueber schlechter Auslauf 11 des Roggc11s. Prakt. Blätt. f. 
Pfi.-Bau ·u. Pfl.-Schutz. 1907. 

1 h s se n, G. Fusarium nivale Sorauer, der Erreger der Schneeschimmel
krankheit, und sein Zusammenhang mit Nectria graminicola Berk. et. Br. Cen tralbl. 
f. Bakteorologie. II Abt. Bd. 27, 1910, s. 48-66. 

L i n d f o r s, T h. Studier öve r fusarioser. 1 Snömögel och str fusarios. 
Medd. Nr. 203. Centralanst. f. försöksväsendet p jordbruksomr. Bot. avd . Nr. 
19. Stockholm 1920. 

'K r a m p e, 0 s k a r, Fusarien als Erregcr von Fusskrankheiten dcr 
Getreide. Angew. Botanik. 1926, s. 217- 261. 
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S c h af f n i t, E. Der Schneeschimmel und die i.ibrigen durch Fusarium 
nivale Ces. hervorgerufenen Krankheiterscheinungen des 
Getreidcs. Landw. j ahrb. 43, 1912, s. 521- 668. 
Zu r Systematik von Fusarium nivale bzw. se iner höheren 
Fruchtformen. Mycol. Centralbl. II 1913, s. 253- 258. 
Ober dic geographische Verbreitung von Calonectria gra
minicola (Berk. et Br.) Wr. ( = Fusarium nivale Ces.) und 
die Bedeutung der Beize des Roggens zur Bekämpfung 
des Pilzes . Landw. j ahrb. 54, 1920 s. 533- 538. 

Sora u e r, P. Der Schneeschimmel. Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XI 1901. 
W o II e n w e b e r, H. W. Studies on the Fusarium problem. Phytopatho

Iogy, III , 1913, s. 52. 

· Luonnontieteellisestä luomistyöstä. 

Olavi Hulkkonen. 

jos vain kykenisin, tahtoisin virittää ylistyshymnin luonnon
tieteelliselle luomistyölle, työskentelylle, joka meille kaikille luonnon
ystäville on niin läheistä. Tahtoisin tässä temmata eteemme meille 
monille ehkä elämämme rikkaimmat, sanoisinko jumalaisimmat 
hetket, nuo ajatusenergian ja mielikuvituksen keskittymisen het
ket, jolloin emme tiedä häiritsevästä ympäristöstä mitään, jolloin 
näemme edessämme vain työlampun valaisemat valkeat arkit, ta
juamme kaukaisen kohinan korvissamme ja ohimoissamme veren 
rytmin. Yksi ainoa ajatus valtaa mielemme, se temmeltää edes
sämme ensin sekavana, me pingoitumme, se tulee välähdyksittäin 
yhä selvemmäksi ja selvemmäksi ja saa lopuksi iskevän ja yksin
kertaisen muodon - . Noina hetkinä tunnet olevasi täydelleen 
oman itsesi ulkopuolella, olet aivankuin väkevämpien voimien inkar
nationa. Tuskin ajatus, vielä vähemmän kynä voi tuota salaman
lentoa seurata. Tunnet vain sisäisen pingoituksen, kuulet - et etsi, 
otat - et kysy ken antaa! -

Me tiedämme, että syvälle pyrkivä tieteellinen luoruistyö poh
jautuu suureksi osaksi samoihin lähteisiin kuin mikä tahansa kult
tuuri a kohottava luomistyö. Tämä yhteinen pohjahan on inspira
tiossa ja intuitiivisessä eläytymisessä. Luonnontieteellisenkään luo
ruistyön pohjana ei tarvitse ja tuskin saisikaan olla syvemmälle 
pyrittäessä pelkkä intellektuaalinen puoli, pelkästään logiikka ja 
tilastotiede, niin peräti välttämättömät kuin nämä ovatkin. 

Totuud en etsiminen, luonnon ihmeellisten lakien selvittely, 
sehän on päämäärämme. lnhimillisestikään katsoen ei voine sanoa, 
että työsarkamme olisi >>kuiva >>. jos niin on asianlaita, on vika 
katsojassa itsessään. Ken vain osaa katsoa, näkee luonnossa suu
ren, ihmeellisen näytelmän, näytelmän täynnä elämänrytmiä, 
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täynnä taistelua, ehkäpä tragiikkaakin - tämän huomaaminen ei 
välttämättä estä tutkijaa asiallisuudesta, vaan aiheuttaa mitä an
toisimman pohjan: rakkaudella eläytymisen. Mitäpä tieteellinen 
työ pohjimmaltaan onkaan muuta kuin eräs rakkauden muoto sii
hen todellisuuteen, johon meidät on asetettu elämään! jokainen 
syvällisempi tieteellinen työhän on tavallaan rakkauden tunnustus 
elämälle, aineelliselle ja henkiselle todellisuudelle. 

Kenties- voinee joku ajatella, että tarmo ja kylmä logiikka 
kyllä yksin riittävät. Kenties voidaan epäillä, että tuo intuitiivi
nen eläytyminen luonnon totuuksiin saattaisi antaa mielikuvituk
selle liiaksi valtaa, saattaisi ehkä viedä metafysiikkaan tai johtaisi 
kenties antropomorfisiin selittelyihin. Niin, miksei yhtä oikeute
tusti voida epäillä myös itseänsä liiallista epäilyä ja kritiikkiäkin, 
sillä näillähän on niin usein taipumusta vain hajoittamiseen, mutta 
ei rakentamiseen. Eivätkö juuri pikkumainen kritiikki ja saivar
telu saata viedä siihenkin, ettei tutkija näe puilta metsää. Kyllä 
puhdas intellektikin on ·oikealla totuuteen pyrkijällä aina sentään 
siinä määrin mukana, ettei hän joudu edellämainituille harhateille. 
Oikein suunnattu mielikuvitushan on tieteellisessä työssä vain eduksi. 
Syvä objektiivinen eläytyminen juuri estää antropomorfismin, joka 
on mitä selvimmin pintapuolisuuden tuote. 

Oikealla, syvällisellä tutkijalla ei luomistyössään ole mitään 
subjektia, hän on täydelleen tunkeutunut, eläytynyt objektiinsa. 
Hän huomaa helposti, kuinka innoittuneen eläytymisen hetkenä 
hänen intuitionsa, siis tajuinen, keskitetty vaistonsa yhdellä väläyk
sellä saavuttaa kokonaisuuden, kun sensijaan pelkkä intellekti toisi 
hänelle vain sirpaleita hänen etsimästään totuudesta, niitäkin 
vain hitaasti anniskellen - . 

Onhan pinnallisestikin katsoen mitä tärkeintä kuolettaa tie
toisuus luovasta subjektistaan, niin tärkeätä kuin itseluottamus 
onkin. Kuinka helposti pöyhistyykään etenkin nuoren tutkijan 
mieli jo vähäisestäkin onnistumisesta - ja tuo ainainen tietoisuus, 
että juuri minä tässä luon, jää estämään oikeata objektiivista eläy
tymistä. Ken ei voi unohtaa itseään luomistyössään, se tuskin pää
see koskaan mihinkään syvällisiin tuloksiin. Kuinka oikeassa on
kaan intialainen viisas sanoessaan: K e n t a h t o o n ä h d ä s y
v ä II e t o t u u t e e n, s e n t u 1 e e o II a n ö y r e m p i k u i n 
maan t o m u. 

Turhamaisuus, tieteellisyyden tavoittelu ja jäljittely saatta
vat nekin kyllä luoda tuloksia. Lienee kuitenkin selvää, millä ta
voin tulevat parhaat ja syvällisimmät tulokset. Turhamaisuuden 
ja pintapuolisuuden luomukset aika kyllä pian pyyhkäisee pois. 
Aika on paras tuomari; se jättää vakavan kutsumuksen ja syvän 
luoruistuskan jäljet elämään muita kauemmin. - Eikä se, jossa 
luomisenpakko asuu, kysy >>miksi»! Haltioituneena hän sulkee 
syliinsä sen todellisuuden, joka hänet hurmaa. Hänen henkensä 
suorastaan vaatii häntä . ottamaan kykyjensä mukaan selvyyttä 
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itsestään ja ympäristöstään. Hänet on - ehkäpä hänen tietämät
täänkin - kerta kaikkiaan kutsuttu korottamaan tieteen ja inhi
millisen kulttuurin rakennusta yhä korkeammaksi. 

Käsite >>objektiivinen totuus>> on tosin suhteellinen, semmoise
naan ei inhimillinen intellekti koskaan voine sitä saavuttaa. Me 
tiedämme, että luonnontutkimuksen tuloksia pidetään arvokkaina 
juuri objektiivisuutensa takia, mutta me tiedämme myös, että ne 
ovat muuttumisen alaisia. Meidän työmme muodostuvat vain ikään
kuin asemiksi matkan varrella. jo.ka tapauksessa tulemme yhä 
lähemmäksi päämääräämme. Ei sen tarvitse lannistaa, vaikka tuo 
poistamiemme sumuverhojen takaa ilmaantuva taivas olisikin suu
reksi osaksi vain näennäinen, ehkäpä vain harhakuva. Onhan harha
kuvillakin merkitystä siinä, että ne ovat kannustamassa useinkin 
pingoittunutta elämänvoimaamme. Olkoonpa niinkin, että saavu
tuksemme jäävät kenties vain näyttämään faktoilta, ollen todelli
suudessa vain fiktioita tai hypoteeseja. Pääasiahan on, että kul
jemme hellittämättä kohti totuutta. 

Työn tekijä itse kerran unohtuu, lahoaa - . Hänen tomunsa 
yhtyy luonnon ikuiseen kiertokulkuun, mutta hänen työnsä saat
tavat yhäti elää hänen elämäänsä, hänen ajatuksiaan, säilyvänä 
todisteena siitä selvyyden kaipuusta, joka on kannustanut hänen 
pyrkimyksiään. 

Aatteet vaihtelevat, uudet teoriat ja hypoteesit työntävät tiel
tään vanhentuneita - ainoa, mikä pysyy kautta aikojen, on tut
kijan palava lamppu, ihmissydämissä totuudenjano. Tämä on kuin 
pyhä, leimuava liekki. Tämän liekin vireissä pysyttämiseen ja var
jelemiseen sisältyy mitä suurin inhimillinen tehtävä. Sen alla, jos 
missä, tuntevat eri kansallisuudet olevansa veljiä. Noita yksityisiä 
liekkejä pitäisi varjella, jottei niitä sammuttaisi epätoivo ja arkuus, 
jottei arvostelu saisi niitä lepattamaan eikä liioin turhamaisuus 
niitä keinotekoisesti paisuttaisi. Kunkin liekin tulisi yhtyä kirk
kaana ja rauhallisena totuudenrakkauden ikuiseen tuleen. Nuo 
yksityiset liekit tulevat hehkumaan vain lyhyen aikansa, ne pala
vat loppuun, mutta tuo ikuinen alttarituli jää - . 

Pieniä tietoja. 

SIIli (Erlnaceus europaeus) Alavudella. Toukokuussa 1930 sai Herra T. 
Kivisaari lähellä Alavuden asemaa kiinni sii lin, joka oli pitkähkön aikaa asusta
nut niillä seudui lla. Kun siili oli usein nähty navetassa ja heinäsuojassa, ja kun 
asianomainen henkilö epäili sen syöneen siaP.ruokaa, otettiin se hengiltä ja on nyt 
täytettynä mainitulta T. Kivisaarella. Artturi Railonsala. 

Hirviä Niinimaan seuduilla Alavudella. Syksyllä l 928 oleskeli hirvi Niini
järven ympäristöllä Majaniemessä ym. Si lloin Ulllöin n. 3 kk. ajalla se kuljeskeli 
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aivan pysäkin lähettyvilläkin, jonka jälkeen katosi. - Kevääl lä 1929 näki alle
kirjoittanut Vetämäjärvellä erään lahden yli uimassa 2 hirveä, ja edelleen syk
syllä 1930 Kivenmäen kylän lähettyvillä metsässä jälkiä ja useita makuutiloja. 

Artturi Railonsala. 

Maakotkan (Aquila chrysaetus) näki herra 0. Maaperä keväällä t 929 leijaile-
van Alavuden aseman ja Niinimaan välillä. Artturi Railonscila. 

Elävä vaskikäärme löydetty Herttoniemessä lähellä Helsinkiä 19. 111. 1931. 
Se oli auringonpuoleisella mäenrinteellä kannon vieressä. Eläin vietiin yliopiston 
eläintieteelliseen museoon, mutta kuoli siellä parin päivän kuluttua. Paikalla oli 
toinenkin yksilö, mutta kiinni o~ettaessa katkesi sen häntä, jonka johdosta eläin 
tapettiin. Tiukkaan pakkastalveen nähden tuntuvat nämä kevään enteet perin 
varhaisi lta. Armas Kaipio. 

Rhamnus cathartica Turussa. Toissa kesänä löysin pari pensasta mainittua 
lajia Turun rautatieaseman alueen luoteispuolella olevan mäen asemanpuolei
selta, siis kaakonpuoleiselta rinteeltä. Viime kesänä tarkastelin niitä uudelleen. 
Ne ovat pieniä, pienempi n. 1/2 m, isompi yli t m korkuinen. Isompi kukki kum
paisenakin kesänä runsaasti, ja molemmissa oli runsaasti lehtiä. Esiintymä voi
nee olla todella luonnonvarainen. Tätä otettamusta tukee tämän rinteen muukin 
kasviston laatu. Aivan lähellä kasvaa mm. Cynanchum vincetoxicum ja runsaasti 
laajemmilla a loilla Cotoneaster integerrima ja Spiraea filipendula. K.oillispuolella 
olevassa mäen osassa esiintyvät mm. Corylus, Lonicera, Ribes alpinum, Rhamnus 
frangula sekä muutama yksilö Selimzm carvifoliaa. Täten on Rlwmnus cathartlca 
toistamiseen löydetty mantereelta. Aikaisempi löytö oli Uskelasta (ks. Suomen-
maa 1 II siv. 13). Niilo Kanerva. 

Kirjallisuutta. 

Horn a d a y, W i II i a m T.: V i II i e 1 ä i n te n 1 u on ne, j ä r k i 
ja tavat (The minds and manners of wild animals). Omakohtaisia huomioita. 
Suom. Väinö Nyman. Esipuheen kirjoittanut V. A. K. o r v en k on t i o. 

Paul de K.ruifin >>M ikroobien metsästäjien•> ja Andreen >>I<otkanlennom jäl
keen on 'Kirjan' toimittamana suomennoksena ilmestynyt New-Yorkin eläintar
han pitkäaikaisen esimiehen, kotimaassaan varsin tunnetun Iuonnontuntijan ja 
-ystävän W. T. Hornadayn melko laaja ja myös kiintoisa kirja, johon on syytä 
kiinnittää kotimaisten biologipiiriemme huomiota. . 

Yksinomaan esitykselliseltäkin kannalta. Se ei ole >> kirja, joka on tehty 
toisista kirjoista >>, vaan täysin omakohtainen, omiin kokemuksiin ja havaintoi
hin perustuva. Samalla kyllä huomaa, ja paikoitellen tekijä itsekin antaa tietää~ 
että tätä aineistoa on käytetty ja käsitelty laajan kirjallisuustuntemisen poh
jalla. Esitys on näin ollen perin kriitillistä, ja kun sille ominaista vielä on 
laaja kokemusvarasto, terve loogi llisuus, eloisa ja naseva sanonta, kouliintunut 
ja joustava tyyli, niin kaikki nämä ominaisuudet saavat kirjan varsin nautitta
vaksi. 

Olkoonpa, että tuossa >> Noakin arkissa•>, johon kerätään eläimiä maailman 
eri kulmilta jonkin verran, on meikäläisille vähemmänkin tuttuja eläimiä, mutta 
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onpa tuttuja ja tunnettavia siksi paljon, että voimme pitää kirjaa välttä
mättömänä opettajien valmlstekirjana ja koululaiskirjastoihin itsestään kuu
luvana. l\irjassa esitetään eläinten tapoja ja sielunelämän ilmauksia uudella 
tavalla, uudessa vala istuksessa, se tuo ne meille lähe isiksi, ihmistämättä niifä 
liiaksi ja - last but not !east - kautta esityksen tuntuu niin se lvänä rakkaus 
luontoon, luonnon suojelun päämäärien toteuttaminen kulttuuri-ihmistöön 
vetoamalla, että kirja siltäkin kannalta on aivan erikoislaatuinen. · 

l\äännös on erikoisen hyvää työtä. }\ansikuva älköön pelottaka ketään 
ostamasta tätä kirjaa. Muu kuvitus oli si voinut olla huolitellumpaa ja teks-
tiin liittyvämpää. T. j. H. 

Uutisia. 

Täytettyjä virkoja. Nurmeksen ke kikoulu n luonnonhistorian ja maan
tieteen nuoremman lehtorin virkaan on huhtikuun 1. p :stä 2 koevuodeksi 
määrätty fil. kand. E 1 i n a Suutarinen. 

Seinäjoen yhteislyscon luonnonhistorian ja maantieteen nuoremman 
lehtorin virkaan on syyskuun 1. p :stä 2 koevuodeksi määrätty fil. kand. 
Ann Liisa Paunonen. 

Sortavalan tyttökoulun luonnonhistorian ja maantieteen nuorempi leh
tori Maija Bo c k s t r ö m on saanut va ltakirjan Sortavalan seminaarin, 
ja Jyväskylän tyttölyseon l :n ja m :n nuorempi lehtori S. P o r s s Jyväs
kylän seminaarin luonnonhistori an ja maantieteen lehtorin virkaan. 

Virkoja haettavina'. Kemin y lt te i s 1 y e on luonnonhistorian ja 
maantieteen apulaislehtorin virka rinn akkaisluokkia varten on haettavana 
ennen toukok. 27. päivää. 

Lappeenrannan yhteis l yseon l:n ja m:n vanhemman leh
torin virka 011 haettavana ennen syysk. 30. päivää. 

S a 1m i n keski k o u 1 u n 1 :n ja m :n nuoremman lehtorin virka on 
!Jaettavana ennen syy k. 30. päivää. 

Jyväskylän tyttökoulun l:n ja m:n IIUoremman lel1torin vir
ka on haettavana viimeistään kesäk. 4. p :nä. Virkaan on astuttava syysk. 
1. p :nä 1932. 

Koululaisille suosittelemme Ben j . Stå hlber gin kirjasta Lintu
s uo j e 1 u s. Kirjasta on saatavana Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdis
tykseltä, os. Kuopio, jonne yhteiset til auk et olisi lähetettävä. liinta on 
po tikuluineen ~ mk. 

Helsinki 1931 . Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
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j u 1 k a i s. i j a : Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
T o i m i t u s: Uunio Saalas (vastaava), K. Linkola ja Martti Hertz (toimitussihteeri) 

Kasvifenologialle laajempi ohjelma. 
K. Linkola. 

Kasvifenologia on tieteenala, joka havainnoi ja tutkii kas
vien vuosijaksottaisia ilmiöitä niiden tapahtuma-aikoihin nähden. 
Se rekisteröi sellaisia ·~ehitystapahtumia kuin puitten lehtien 
keväistä puhkeamista ja syksyistä varisemista, kasvien kuk
kimisen alkua ja päättymistä, sie·menten kypsy,mistä ja kari
semista yms. Näiden havaintojen ja ilmatieteellisten tietojen 
pohjalla s.e pohtii syitä ilmiöiden havaittuihin ajankohtiin, var
sinkin näiden seuduittaisiin ja vuosittaisiin erilaisuuksiin ja laa
tii taulukkoja ja karttoja fenologisten tapahtumien kulusta eri 
maissa ja maanosissa. Tutki·musalal,taan kasvifenologia koet
taa tarjota hyödyllisiä tietoja ja viitteitä ei ainoastaan teoreet
tiselle tietä,mykselle vaan myöskin sovelletuille tieteille ja käy
tännölliselle elämälle. 

Kasvifenologisia havaintoja on maassamme tehty jo v :sta 
1750. Silloin nimittäin prof. J. Lech e Turusta pani Li n n e n 
kehoituksesta alulle haNaintojenteot, joita sittemmin on joka 
ainoa vuosi jatkettu. Samana vuonna, 1750, alkoi l<asvifeno
logisten tapahtumien katkeamaton muistiinmerkintä m1yös Ruot
sissa. Muut maat aloittivat säännölliset havaintosarjansa vasta 
myöhemmin. 

Meikäläiset kasvifenologiset havainnot, joiden jatkuvaisuu
desta Suomen Tiedeseura v :sta 1846 lähtien on huolehtinut ja 
joiden pääosa vv:lta 1750- 1895 ja 1903- 1926 on julkaistu, 
käsittävät huomioita sa1moista il.miöistä k in fenologiset havain
not muissakin maissa. :Ennenkaikkea on huomioita kukki;mi
sesta, varsinkin sen alkamisesta, niinikään eräiden lehtipuiden 
Iehteenpuhkea·misesta ja lehtisadosta; paljon on myös m·er
kintöjä vHjakas.vien ja perunan kylvön ja korjuun ajoista; 
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muutamien luonnonkasvienkin hedelrmi·en tul eentumisajoista on 
melko paljon havaintoja tehtynä. Muita havaintoja on sangen 
vähän, enimmät j a parhaat · v :1ta 1883, jolloin Societas pro 
fauna et Flora Fennica järjesti laajaperäiset havainnonteot, 
j iden tu lokset Kaira m o julkaisi. 

Riippuen sjitä, että havainnontek ijäkunta on taitonsa ja 
tarkkuutensa puolesta ollut hyvin kirjava ja ennenkaikkea siitä, 
ettei ohjailu ole ollut riittävä eivätkä paikalliset havaintosarj at 
y leensä pitkäaikaisia, ei kasvifenologinen tietoaineistomme jo
ka suhteessa täytä kaikkia y leisiä vaatimuksia. Mutta puut
te istaan huolimatta se on tarjonnut j a tarjoaa edelleen paljon 
hyvin arvokasta perustietoa määrättyjen ilmiöiden meikäläi
sistä ajankohdista. On mitä toivottavinta. että t äJhänastisia ha
vaintoja jatketaan. Tärkeää olisi saada havaitsijakunta ny
kyistään huomattavasti suure,mmaksi. 

Kun ryhty)ll tt kertyneestä kasvifenologisesta ha~va in toai
neistosta etsimään tietoja, jotka valaisisivat yksityisten kasvi
lajien tai kasviyhdyskuntien ekologiaa kaikkiin vuos ijaksot
tais iin ilmiöihin nähden, huomaa pian, että aineisto on vars in 
niukka ja va in osaa jaksollisista Hmiöistä koskeva. Havaintoja 
on melkeinpä vain y llä mainituista kukkimis-, lehdi ttym is- ym. 
tapCithtum ista, jotka ovat hyvin silmiinpistävät ja maallikoillekin 
helpot havaita. Tiedot puuttuvat . kokonaan tai melkein koko
naan esim. sellaisista vuodenaikaiskehi tykseen kuuluvista sei
koista kuin itämistapahtumista j a taimien ensi kehityksestä, 
ruohokasvien kasrvu llisten ta,pahtum ien päävaihe:sta, ta l v i s i ~ 

mujen keh it tymisestä jne. Tähän tu lee li säksi, että hedel
mien kypsymi tä ja vars ink in var isem ista koskevat ha·vainnot 
ovat it e asiassa hyvin niukat ja puuttuvat tyystin useimmista 
kasvilajeista. 

Pyrkiessämme saa~maan y hä täydellise~mpää tietoa koti
maan kasvikunnan elämästä on ka v ifenologian alaan kuuluvia 
havaintoja ryhdyttävä, entisten jatkamisen ohella, monipuolis
tamaan ja syiVentämään. Ne olisi ulotettava koskemaan kaik
kia vuo ijak ollisia ilmiöitä, - joihin makroskooppisin havainnoin 
pääse käsiksi; myöhemmin seuraavat jopa mikroskooppiset
kin havainnoimiset. 

L aajennetun j a syvennetyn kasvifenologian tutkimuskoh
teina tu lisi o11 a vars inkin seuraavat vuodenaikaisilmiöt: 
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1. Keväisten kasvu lli sten kehity tapah
t u m i en. a 1 k u : a) siemen ien itäminen ynnä siementaim ien 
ensi kasvaminen; b) talvehtineiden kasvullisten diaspoorien (li
sääntym isyksilöiden) kasvuun herääminen; c) ruohovartisten 
kasvien talven alle jääneiden, elossa pysyneiden le.htien elä
män jatkuminen tai kuoleminen ja uusien versoj n ja lehtien 
ensi kehittyminen; d) puutuneisvartisten kasvien lehtisilmujen 
paisuminen ja puhkeatminen. 

2. J u u rd e n p i t u u s k a s v u n alkaminen keväisin, 
päättyminen syksy llä. 

3. A n t o k y a a 11 i v ä r i t y s t e n e s i i n t y 111 i n en ke
väisin ja syksyisin kasvilajeilla, joilla nii tä vuodenaikojen 
mukaan vaihdellen tavataan. 

4. Y 1 e i s e n k a s v u l 1 i s e n k e s ä a s u n s a a v u t t a -
m i· n en . Tälmän voin ee katsoa tapahtuneeksi silloin kuin kas
v in vers oston kehitys on niin pitkällä, että on, mahdollista teh
dä täysin pätevä peittäväisyysarviointi y leisessä kasvustoana
lyysissa. 

5. S e u r a a v a a k a s v u k a u t t a v a r t e n s y n t y -
v i e n s i 11m u j e n a 1 u 1 l e p a n o y n n ä v a 1 m i s t u m i -
n e n . Näitä silmu:ja ovat puuvartisten talvisjlrmut, ruohokas
vien talviset uudisfumis ilmut, kukkasilmut, jotka kehittyvät 
kukkaan vasta seuraavana kasvukautena, vesikasvien ta lvehti
missilmut (hibernaakkelit) ym. 

6. K ukkimi ne n : a) sen varhaisin alku; b) y leinen 
kukalle tulo; c) kukkimisen enemmän ta i vähemmän täydel
lin en päättyminen; d) kukkimistoistot ym. myöhäiskukinnat. 

7. S i e ·m en te n (ja hedelmien) kypsy m d1n'ed1 j a v a
ni- s e. m i n en : a) varhaisin ja b) pääasiallisin tapahtuminen 
sekä c) päättyminen (useinkin vaikeaa tai mahdotonta mää
rätä). Tähän voinee luk·ea myös itusilmuja ynnä talvehtimi -
silmuj n irtaantu.mista koske,vat havainnot. 

8. S i e m e n te n , y y s - (ja k sä-) i t ä m i n en ja syn
tyne iden taimien syksyinen kehitys. 

9. S y k s y i n e n 1 e h t i s a t o kesävihannilla puuvartis
kasveilla, y 1 e i n en s y y s k u i h t u m i n en (täydellinen tai 
osittainen) ruohokasveilla. Nämä havainnot yhdessä kevät
havaintojen kans a antavat tiedon yhteyttämisajan pituude ta. 

10. Ta 1 v e h t i m i s s u h t e et : a) kasvien y leisasu j" 
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yleinen tila niiden jäädessä talven käsiin, silmällä pitäen ei 
ainoastaan niiden kasvullisia osia vaan myöskin kukanaiheiden 
kehitystilaa; b) kasvien tila tal!Ven päättyessä (tutkitaan lu
men sulaessa tai lumen alta näytteitä paljastaen); c) mah
dollisesti sattuvat kehitystapahtumat talven kuluessa (esim. 
sipulikasveilla) · ;J, 

Viittausten tapaan mainittakoon lisäksi Hmiöitä, jotka kuu
luvat kasvifenologisiin tapahtumiin fenologian laajim,massa 
merkityksessä ja jotka aikaa myöten on nekin otettava ajan
kohtiensa puolesta määrättäviksi. Tällaisia ovat esim. jällen 
toim,innan alkaminen talven jälkeen, päättyminen syyspuolella, 
riittävän puutuneisuusasteen saavuttaminen syksyllä ja vara-

. ravinnon kasaantumisen päättyminen varastopaikoissa syk
syllä, sen mobili&qi,misen alku keväällä, monia muita suhteita 
mainitsematta. 

KasvifenologJsja havaintoja voidaan tehdä ja olisi tehtävä 
ei ainoastaan kukkakasveista vaan myöskin kryptogaameista. 
Varsinkin sanikkaisiin , ja sa,mmaliin nähden voidaan sovellut
taa eräitä yllä lueteltuja tutkimustehtäviä, erinäisiä myöskin 
sieniin ja leviin nähden. Luonnollisesti kasvifenologia voi koh
distaa huomionsa myöskin jäkäliin, jopa bakteerienkin elämään. 

Havaintoja olisi tehtävä ko. ilmiöiden ajankohdista ei 
vain yksit y i s i 11 ä k a s v i 1 a j e i 11 a erilaisilla kasvupai
koilla, vaan myöskin samaisten ilmiöiden tapahtumisesta yleen
sä e r i k a s v i y h d y s kun n i s s a, joiden kesken on paljon 
kasvifenologi~ta eroavaisuutta (ajateltakoon vain esim. etelä
kallioiden ja vesien kasviHisuuden kevätkehityksen eroja). 
fiavaintoj ,Jyaivataan maan ·eri ~ulmilta, lähinnä nmastollisesti 
eroavista seuduista, samoin eri vuosilta, niin hyvin normaali
kuin erilaisilta poikkeusvuosilta. On kuitenkin huo·mattava, että 
jo yhdenkin vuosikauden täydelliset havainnot on katsottava 
mitä suuriarvoisimmiksi. 

Samoin on nimenomaan korostettava sitä, että jo yhden 
yksityisen kasvilajin tai ·yksityisen kasvuston vuodenaikaisil
miöiden tarkka havainnoi,minen ja kirjoihin merkintä on ansio
kasta tieteellistä työtä. Toistaiseksi on tuskinpa ainoakaan 
kasvilajim·me näissä suhteissa tarkoin tutkittu, puhumattakaan 
kasviyhdyskunni,starmme. Yksityisistä kasvilajeista olisi var
maan käytännölli-sintä ·ottaa huomioHaviksi lähinnä lajeja, jotka 
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ovat käytännössä kasvifenologian kansainvälisinä hav·ainto
kasveina· ja joita esim. Suomen Tiedeseura havaintokasveiksi 
suosittelee. 

Havaintoaineistoa olisi luonnollis~sti pyrittävä käsittele
mään yleisten · meteorologisten tietojen anta1massa valaistuk
sessa. On kuitenkin selvää, etteivät nämä riitä. Yleensä tar
vitaan lisäksi ~mikroklilmaattisia tietoja kultakin havaintopai
kalta. Mahdollisuuden ·muka~an olisi sentähden samanaikaisesti 
kasvifenologisten merkintöjen kanssa t·ehtävä, pätevällä väli
neistöllä, havaintoja eri kasvupaikkojen mikroilmastosta. 

Lopullisena päämääränä, johon puheena olevilla kasvife
nologisilla havainnoiUa pyritään, on: 1. maamme j o k a i s e n 
k a s v i 1 a j i n elä·mänjuoksun vuodenail<aisrytmin ja sen 
mahdollisen seuduittaisen vaihtelun tunteminen; 2. ma1amme 
e r i k1 a s v i y h d y s k u n tien vuotuisen kehitysjaksollisuu
den tunteminen; 3 . . molempien näiden s y ~ip e r ä i syy d en 
ymmärtäminen. 

On itsestään selvää, että puheena olevaa laajaa työohjel-
. maa ei voi suositella koko sille havainnontekijäkun nalle, joka 
eri tahoilla maata huolehtii kukkimis- yms. yleisten kas.vi
fenologisten i.Jmiöiden ·muistiin ·merkitsemisestä. Melkoinen osa 
yllä kosketelluista tehtä~vistä edellyttää, jotta tuloksilla olisi 
tarkoitettu arvonsa, riittävää kasvitieteellistä yleiskouluutusta. 
Sen saaneita on meillä kuiten'kin onneksi sadoiUain. 

Edellä lyhyesti hahmoiteltu tutki·musohjelma tarjoaa pal
jon kiitollisia tutkimusaH1eita. Erikoisesti se pyytää maaseu
dun luonnonystävien suopeaa huomiota. Esitetty ohjelma sisäl
tää nimittäin melkein pelkästään sellaista tutkittnlstyötä, jota 
~oid' an tehdä kaukanakin museoista ja laboratorioista ja jopa 
melko pitkälle ilman kirjastojenkin apua. Tarvitaan vain ha.tua 
ja rakkautta tieteelliseen työhön, uutteruutta sekä luonteen tai 
tieteellisen peruskouluutuksen antamaa huolellisuutta ja krii
tillisyyttä. 
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Viimeaikainen mutaatiotutkimus ja 
kehityskysymys. 

P. Kontkanen. 

Kehitysproblemin pohdinta on viimeaikoina ollut eräänlaisessa 
umpikujassa biologisten tieteiden uusimpien tutkimushaarojen -
lähinnä perinnöllisyystieteen - tuloksillaan osoitettua, etteivät ne 
todisteet, joille kehitysopillisen tutkimuksen edustajat aikaisemmin 
olivat tulkintansa rakentaneet, suinkaan riitä nykyisiä vaatimuk
sia tyydyttäväksi pohjaksi kehitystapahtuman mekanismin .s.elvit
telyssä. Olivatpa eräät perinnöllisyystieteen edustajat ( esim. N. 
H e r i b e r t N i 1 s s o n) genotyypin stabiliteettia liioitellen koros
taen valmiit vaatimaan deduktiivisen evolutioteorian todistuksia 
kokonaan hyljättäviksi. Kun geneetikotkaan eivät kykene itse 
kehitystä kieltämään, vaan riidanalainen on vain kysymys siitä 
m i te n tämä prose~si on tapahtunut, on heidän morfologisen tutki
muksen tuloksille perustuvien kehitystull}intojen ankara kritiikkinsä 
vain saanut vertailevan anatomian ja paleontologian edustajat 
toteamaan, etteivät ne toiveet, joita perinnöllisyystieteeseen fylo
geneettisten problemien selvittäjänä on kiinnitetty, ole toteutuneet. 
Lisäksi ovat useat tästä vetäneet sen johtopäätöksen, että evolutio
nistisen tutkimuksen vastedeskin on kuljettava morfologian mer
keissä. Kukaan ei tätä määrätyssä mielessä - esim. paleontologiaan 
nähden - kiellä, mutta väärin on väittää (B o c k in tai B e h m in 
tavoin), ettei perinnöllisyystiede ole kyennyt antamaan mitään posi
tiivista apua kehitysteoreettisille pohdinnoille. Genetiikan arvok
kain lahja evolutionistisellekin tutkimukselle on peruasun (genotyy
pin) ja i 'rm ia~un (fenotyypin) jyrkkä käsitteellinen erottaminen. 
juuri tältä pohjalta lähtee sen tähänastisiin evolutiotapahfuma'~ 
selitysyrityksiin kohdistuva oikeutettu kritiikki. Edelleen ovat pe
rinnöllisyystieteen ja soluopin yhteistyön tulokset tehneet mahdol
liseksi perinnöllisen muuntelun tuloksellisen tutkimisen, tekemällä 
selviksi erot pelkkien fenotyyppisten modifikatioiden, risteytyksissä 
syntyvien entisten tekijöiden uusien yhdistelmien, heteroploidisuus
tapauksien, lajiristeytysilmiöiden ja faktorimuuttumien (geenimu
taatioiden) välillä. Näiden eri ryhmien välisten eroavaisuuksien sel
vittelyn pohjalta lähtien on voitu evolutioproblemin pohdinnan kes
keisimmäksi tehtäväksi asettaa kysymys geenimuuttumien synnystä 
ja luonteesta. 
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Näin saadulle pohjalle rakentuvan kehitysproblemin geneet
tisen tarka.stelun on ensiksi ollut määrättävä kantansa aikaisempiin 
selitysyrityksi in. Yksilön elinaikana hankittujen ominaisuuksien pe
riytymisen otettavalta lamarckismilta on perinnöllisyystieteellinen 
tutkimus täydellisesti vienyt kokeellisen perustan. Peruasun riip
pumattomuus ilmiasusta, se tosiseikka, että väistyyät (resessiiviset) 
tekijät (ge~nit) ovat pysyneet muuttumattomina oltuaan sangen 
monenkin sukupolven ajan vallitsevan (dominantin) tyypin yksilöi
den ruumiissa, . .on jyrkässä ristiriidassa lamarckismin olettaman han
kittujen ominaisuuksien periytyväisyyden kanssa. Osoittaahan mai
nittu seikka selvästi, miten vähän resessiiviselle tekijälle . merkitsee 
vallitsevan tekijän aihe1:1ttama vieras somaattinen ärsytys. Pian 
myöskin havaittiin, että niissä tutkimuksissa, joissa tällaista han
kittujen ominaisuuksien . periytyväisyyttä oltiif1 ,huomaavinaan, oli 
jätetty useita virhemahdollisuuksia huomioonotfamatta, joten ko-

. keet toisten tutkijain uudelleen suorittamina antoivat päinvastaisia 
tuloksia (esim. Se monin kokeet akasioiden j~ mimosien päivä
periodisuuden vaioteluista ja P a w 1 o w in hiirikokeet). Kauneim
min hankittujen ominaisuuksien periytyväisyyden puolesta puhu
vissa tutkimuksissa (K a m m e r e r) havaittiin lisäksi suoranaisia 
tieteellisiä väärennyksiä. Toisaalta taas eräät tutkimukset, joita 
lamarckistit olivat koettaneet selittää omaa käsitystään tukeviksi, 
eivät jo asianomaisten tutkijain (esim. Tower, H a r r i s on ja 
G a r r e t t) omien lausuntojen mukaan suinkaan puhu lamarckismin 
puolesta, vaan ovat selvästi selitettävissä perinnöllisyystieteen tar
joaman tulkinnan mukaan. 

Myöskin D a r w i n in valintaoppia kohtaan asettui genetiikka 
aluksi hyvin kriitilliselle kannalle, koska valintaopP,~ edellytti kon .. 
tinuoivan perinnöllisen muuntelun olemassa oloa ja kokeellinen tut
kimus osoitti havaitsemansa mutaatiot diskontinuoiviksi muuttu
miksi. Sitäpaitsi havaittiin monet darwinistien kantansa todistuk
seksi esittämät kontinuoivista variatioryhmistä valinnan avulla saa
tavat tyyppierikoistumat joko pelkiksi fenotyyppisiksi varianteiksi 
tai genotyyppisesti epäpuhtaasta sekaeliöstöstä (populatiosta) vali
koiduiksi entuudestaan perinnöllisesti erilaisiksi linjoiksi. Myöhem
min totesi kuitenkin tarkempi tutkimus, että vaikeasti havaittavat 
pikkumutaåtiot olivat sangen lukuisia tarkemmin tutkituissa objek.: 
teissa ja perinnöllinen muuntelu siten yleisempää kuin aluksi suu
resti kantamuodosta eroavia mutaatioita silmällä pitäen oli otak-
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suttu. Täten siis havaittiin selektioteorian perinnöllisyystieteellisen 
perusedellytyksen tosiasiallisesti olevan olemassa. Nyt sai genetiikka 
vastattavakseen sen jo 1870 valintaoppia vastaan esitetyn väitteen, 
että tuollaisilla pikkumuutoksilla tuskin voi olla ratkaisevaa merki
tystä kysymyksessä olevan muodon säi lymiselle tai häviämiselle. 
Tuskinpa ·niillä sellaisenaan on mitään valinta-arvoa. Kysymys on 
siis, miten nämä sattumalta ja eri suuntiin syntyneet muutokset 
voivat kumuloitua valinta-arvoisiksi ja miten morfologisen tutki
muksen osoittamat ns .. artogeneettiset kehityssarjat voidaan selit
tää tällaisten sattumalta eri suuntiin tapahtun.eiden muuttumien 
avulla. Muutakaan kokeellisesti todettua selitysmahdollisuutta ge
netiikka ei näet ole voinut osoittaa. juuri tämä seikka on saanut 
enimmät paleontologit ja vertailevat anatoomit kehitysteoreetti
sista syistä kaikesta huolimatta pitämään ki inni lamarckistisista kat
somuksista. Olihan lamarckismi itse asiassa ainoa tähänastinen ai
nakin näennäisesti todennäköinen mekanistinen evolution selittä
misyritys, sillä valintaoppi edellyttää jo a priori perinnöllisen muun
teluo olemassa olon ryhtymättä tarkemmin sen luonnetta selvittele
mään. Tällainen on geneetikkojen ja paleontologian ja vertailevan 
anatomian tutkijoiden mielipiteiden välille muodostunut juopa, joka 
monesta näyttää sovittamattomalta. Ainakaan ei yhteisymmärryk
seen päästy 1929 Tiibingenissä pidetyillä saksalaisten paleontolo
gien ja perinnöllisyystieteilijöiden yhteisillä päivillä. Paleontolo
gien ja vertailevien anatoomien puolesta esiintyi siell ä prof. F r. 
W e i d e n r e i c h ja geneetikkojen edustajana Helsingin Yliopis
ton genetiikan prof. H. F e d e r 1 e y. Prof. W ei d en r ei c h in 
esitykseen tarkemmin tutustuessaan huomaa kuitenkin helposti, että 
hän koettaa l'flmarckistisesti tulkita sellaisiakin tosias ioita, jotka 
ovat jo selitetyt puhtaasti perinnöllisyystieteen tuloksien mukai
sesti. Viime asteessa katsoo prof. W e i d e n r e i c h näiden kah
den suunnan vastakohtien supistuvan kysymykseen, onko mahdol
lista määrättyjen ulkoisten ärsykkeiden avu lla aiheuttaa määrä
suuntaisesti kumuloituvia mutaatioita. Lopuksi huomauttaa hän 
lamarckisteille riittävän ymmärtämyksen saavuttamiseksi heidän 
ja geneetikkojen välille jo senkin, että perinnöllisyystieteilijät vain 
myöntäisivät ulkoisten vaikutteiden yleensä kykenevän saamaan 
aikaan geenimuuttumia. Tähän prof. F e d e r 1 e y vastasi, ettei 
sitä seikkaa kukaan geneetikko kiellä, mutta tätä ilmiötä ei suin
kaan voi selittää lamarckistisesti. On näet periaatteessa jyrkästi 
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erotettava toisistaan toisaalta yksilön puhtaasti fenotyyppinen 
kyky r·eageida jossain määrin tarkoituksenmukaisesti ulkomaailman 
vaikutuksille ja toisaalta sukusolujen genotyyppinen, mutaation 
syntyyn johtava reaktio. Genotyyppiset muutokset eivät suinkaan 
tarvitse olla tarkoituksenmukaisia. Usein ne ovat suorastaan vahin
gollisia. ·Lamarckistien edellä mainittu väite osoittaa vain, etteivät 
he ole oik~in ymmärtäneet genotyyppioppia. 

Lamarckistisen asenteen puolustukseksi jäi näinollen vain se 
seikka, että koska sattumalta ja eri suuntiin syntyneet mutaatiot 
ovat riittämättömiä selittämään artogeneettisesta kehityksestä to
dettuja monia esimerkkejä, on vertailevan anatomian lamarckisti
sella selityksellä tällaisissa tapauksissa täysi teoreettinen oikeutuk
sensa. Kysymys määräsuuntaisesta muteeraamisesta olisi siis tä
män mukaan tulkittava · lamarckistisesti. 

juuri tämän problemin käsittelyyn ovat nyt prof. j o 1 1 o s in 
- ansioituneen alkueläinten perinnöllisyyssuhteiden tutkijan -
Berlin-Dahlemin Kaiser Wilhelm- Instituutissa suorittamat kokeet 
tuoneet lisävalaistusta, joten lyhyt selostus hänen tutkimuksistaan 
puolustanee paikkaansa Luonnon Ystävän palstoilla. j o 11 o s ryh
tyi kokeellisesti ratkaisemaan kysymystä, syntyvätkö mutaatiot 
todellakin aina aivan sattumalta eri suuntiin vai eikö ehkä mutaa
tioita aikaan saavien ulkoisten tekijöiden jatkuvasti vaikuttaessa 
muteeranneiden muotojen jälkeläisiin voisi saada ensiksi syntyneitä 
primäärisiä perinnöllisiä muuttumia samaan suuntaan käyvästi vah
vistetuksi. Koe-eläimeksi valitsi hän banaanikärpäsen Drosophila 
inelanogaster, koska sillä aikaisempien tutkimuksien mukaan mutaa
tioiden aikaansaantimahdoJlisuus oli suhteellisen suuri ja toisaalta 
niiden luonteen tarkka määrittely - kiitos kärpäsen genotyyppisen 
konstitution tarkan tuntemisen - oli tällä objektilla mahdollinen.1 

Mutaatioita aiheuttavana ulkoisena ärsykkeenä J o II o s käytti 
korkean lämpötilan vaikutusta kärpäsen määrättyihin toukka
asteisiin. G o 1 d s c h m i d t oli juuri vähää aikaisemmin (1929) 
todennut saatavan syntymään tavallista paljon enemmän muuttu
mia pitämällä Drosophila-toukkia 10- 12 tuntia 37° C lämmössä 
lämpökaapissa muun kehityksen tapahtuessa >>normaalissa>> 25° C 
lämpötilassa. j o II o s otti tämän metoodin kokeissaan käytäntöön, 
vaikkakaan laajempia siten suoritettuja tutkimuksia mutaatioiden 

1 Vrt. Vilho A. Pesola: Banaanikärpänen (Drosophila melanogaster) perin
nöllisyystieteen palveluksessa. - Luonnon Ystävä 1929, s. 73. 
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lukuisuudesta ja laadusta ei ollut 
olemassa, koska se M u 1 1 e r in tun
nettuun radium- ja röntgensädeme
netelmään nähden oli paitsi huomat
tavasti huokeampi myöskin enem
män luonnossa tavattavia olosuh
teita vastaava. 

Hieman modifioiden G o 1 d-
s c h m i d t i n metodiq,J o II o s käytti 
tutkimuksissaan seuraavaa koemene
telmää. Noin 12- 20 Drosophila
parin annetaan 2~o C lämmössä las
kea 48 tunnin ajan muniaan tar
peellisella siirappi-maissijauho-agar
sekoituksella ja hiivasienimäärällä 
varustettuihin kasvatuspulloihin. 
Kahden vuorokauden kuluttua siir
retään kärpäset toisiin laseihin jne., 
joten saadaan rinnakkaiskasvatuksia 
samojen vanhempien jälkeläisistä. 
Näistä käytetään osa kontrollikas
vatuksiksi. Viiden vuorokauden ku
luttua kärpästen poistamisesta ase
tetaan kokeisiin käytettävät kasva
tukset n. 12- 24 tunnin ajaksi 35 
- 36° C lämpökaappiin ja siirretään 
tämän jälkeen takaisin 25° C lämpö

~;--~~~~ tilaan, jossa· ne saavat suorittaa ke
hityksensä loppuun. V~ikkakin ky
symyksessä oleva lämpötilaero on 
mahdollinen luonnollisissakin olosuh
teissa Drosophilan levintäalueella, on 
se näille kuitenkin melkein tappava 
Toukkien kuolevaisuusprosentti on 
suuri ja kuoriutuvista kärpäsistäkin 
ovat monet pysyvästi tai ainakin 
jonkin aikaa sterilejä~ jos tahtoo 
menestyksellisesti työskennellä, täy
tyy kokeet siksi suorittaa · runsaalla 

K.uva 1. Banaanikärpänen ( Drosopl7i
ta melanogaster). Kolme tyyppiä ebo
nysarjan alletien värivaikutuksesta: 
a. norma4Iivärinen, b. sooty , c. ebo
ny. (Bridgesin ja Morganin mukaan.) 
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materialilla. Myöskin sukusolu-muuttumien lukuisuus (fenotyyp
pisiin erilaisuuksiin ja somaattisiin mutaatioihin en kirjoitelmassa 
kajoa) vaihteli suuresti. Useissa kbkeissa ei muuttumia saatu ol
lenkaan. Metoodi ei siis ole aivan varma, eivätkä kaikki tuloksiin 
vaikuttavat tekijät kokeilijan hallittavissa. Ratkaisematta on 
myöskin, vaikuttaako lämpötilan koroitus sellaisepaan mutaatioita 
aiheuttavarti vai ovatko ehkä sen aiheuttamat ·kosteussuhteiden 
vaihtelut tai ravintosekoituksen kemiallisten ominaisuuksien muu
tokset siihen syynä. Joka tapauksessa on edellä kuvatun koemene
telmän avulla saatu syntymään runsaasti mutaatioita, kuten J o I
I o s in esittämästä luettelosta (taulukko 1), joka koskee marras
kuusta 1929 lokakuuhun 1930 mennessä kokeissa havaittuja muut
tumia, voi havaita. 

Taulukko 1 Kokeissa saadut mutaatiot. 
Lähtökanta 

eosin Tarkkailu-
Mutaatio . Florida spineles Stern eo ra 1 ryhmät 

eosin 10 2 
1 a white 3 
2 eosinin modifi-

katiotekijä yli 20 1 6 
3 sooty 7 4 
4 black 5 2 
5 black joskus 

myös sooty yli 20 4 ~ 2 

6 bobbed 5 
7 aristaless 2 
8 yellow 
9 abn. takar. 1 yli 20 9 6 2 

Koska käsitellyn materialin suuruuden takia (n. 50,000 tarkas
tettua koe-eläintä ja vähintään 250,000 tarkastettua kontrollieläintä) 
on voitu kiinnittää huomiota vain helposti havaittaviin muuttu
miin, ei taulukko tietystikään osoita mutaatioiden yleisrunsautta 
käytetyissä koeolosuhteissa, vaan on se ilmeisesti paljon suurempi 
taulukossa esiintyvää määrää. Toisissa kärpäskannoissa Florida
kantaan verrattuna ilmenevä muuttumien vähemmyys johtuu vain 

1 Todennäköisesti ei sama kuin amer. tutk. abnormal. 
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siitä, että niillä on suoritettu vastaavassa määrässä vähemmän 
kokeita. Saadut genotyyppiset muuttumat ovat risteytyksillä ge

. neettiseltä konstitutioltaan tunnettujen viljelyksien kanssa tarkoin 
identifioidut. Edelleen erikseen kasvatettuina ovat ne jo yli 10- 20 
sukupolven ajan osoittautuneet konstanteiksi. 

Määräsuuntaista muteeraamista onnistui j o II o s in kokeis
saan erikoisen selvästi osoittaa kahdessa multipliallelomorfisessa 
geenisarjassa. Silmien väriin vaikuttavassa white·sarjassa ja ruu
miin väriin vaikuttavassa ebony-sarjassa. Geeni white sijaitsee 

. ensimmäisessä eli X-kromosoomissa paikassa 1 .5 (kuva 2). Se ai
heuttaa valkeat silmät ja on ensimmäinen M o r g a n in - jo Dro
sophila-tutkimuksiensa alussa (toukok. 1910) -- keksimä sukupuo
leen sidottu mutaatio. Siitä tunnetaan nykyään (M o r g a n 1928) 
11 allelomorfia. Taulukko I 1 esittää sukupolvesta sukupolveen 
jatkuvan toukkien korkeassa lämpötilassa pitämisen vaikutusta 
white-geenin normaalin, punaiset silmät aiheuttavan allelomorfin 
muteeraamiseen. 

Taulukko 1 I White-sarjan muteeraaminen. 

Lähtömateriali: Florida-villikanta (homotsygootti) 
Käsittelyaika ja -tapa: 12 t. 37° C 

1 

Tulos: punasilmäinen 
1 

12 t. 35° c 
1 

eosin (tumma) 
1 

12 t. 35° c 
1 

eosin 
1 

12 t. 36° c 
1 

"keltainen" (modifikatiotekijä) 
1 

14 t. 36° c 
1 

"keltainen" 
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1 

20 t. 35° c 
l n 

"keltainen" 
1 

24 t. 35° c 
1 

"keltainen" 
1 

18 t. 35° c 
1 

ivory 
1 

24 t. 36° c 
1 

ivory 
1 

20 t. 35° c 
1 

white 

'l 1 

'1(1 

Kokeen kontrolloimistyötä lisäsivät white-sarjassa eosin-geeniin 
vaikuttavat genotyyppiset modifioimistekijät, jotka eivät itse kuulu 
tähän sarjaan. Taulukosta käy myös selville, että jatkuvaan mutee
raamiseen toisinaan tarvitaan ärsytystä useiden sukupolvien aikana. 
Yhdeksässä muussakin koesarjassa onnistui j o 1 1 o s in jatkuvalla 
lämpökäsittelyllä samaa määräsuuntaisen muteerauksen tietä saada 
normaalista kannasta valkeasilmäisiä kasvatuksia. Takaisin mutee
raamista vaaleammasta tummempaan tyyppiin ei sitävastoin ko
keissa kertaakaan tapahtunut. Ei liioin sattunut muuttumia nor
maalista silmästä suoraan vaaleampaan allelomorfiin kuin eosin. 

Geeni ebony (ruumis ebenholtsin värinen) sijaitsee kolmannessa 
kromosoomissa paikassa 70.7. Sen keksi S t u r te v a n t 1913. Siitä 
tunnetaan (Morgan 1928) 5 allelomorfia (vrt. kuva 1 ). Aivan saman
laisen ruumiinvärin aiheuttavat myöskin ensimri1äisessä kromosoo
missa paikassa 43.0 <;>1eva sable-geeni ja toisessa kromosoomissa pai
kassa 48.5 oleva black-geeni, joten varmasti voidaan vain sopivan 
risteytysanalyysin avulla tietää, onko kysymyksessä black vai ebony. 
Taulukko II I esittää j o 1 1 o s in kokeiden tulosta eräässä ebony-
koesarjassa. • 1 .. ,} 
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Taulukko I 1 I Ebony-geenin määräsuuntainen muteeraaminen. 

Lähtömateriali: Florida-vill ikanta (homotsygootti) 
f\äsittelyaika jk -tapa: 14 t. 35° C 

eosin (M), sooty 1 -r> edell. sooty 1 
,,r S 

1 . (ei black) 
12 t. 37° c 

edell. kasv. on jatkuvasti 
1 

j· 

sooty 1 (ei black) <J- sooty 1 
1 

14 t. 35° c 
' 1 

' Jf" sooty 2 -::> edell. s 2 (ei black) 
· 1 

15 t. 35° c lfr, 

1 

edell. s 2 (ei black) <J- sooty 2 
1 

18 t. 36° c 
1 

edell. s 2 (ei black) <J- sooty 2 

·. 

1 

22 t. 36° c 
'1 

sooty 3 -e> edell. s 3 (ei black) 
1 

20 t. 36° c 
1 . 

edell. s 3 (ei black) <J- sooty 3 
1 

24 t. 36° c 
1 

edell. s 3 (ei black) <J- sooty 3 
1 

22 t. 35° c 
1 

edell. s 3 (ei black) <J- sooty 3 

\) 
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1 

22 t. 35° c 
1 

ebony (ei black). 

jokaisesta sukupolvesta on risteytyksien avulla todettu, ettei 
kysymyksessä ole black-geenin muuttuma.· Edelleen on jokaista 
sooty-aste~ta (ruumis noenharmaa) jatkuvasti erillään kasvatta
malla todettu, ettei kysymyksessä ole >>vahvemman>> allelomorfin 
heterotsygoottinen muoto. Neljässä eri koesarjassa on j o II o s 
seurannut ebony-sarjan määräsuuntaista muteeraamista. Näissä 
kokeissa on 35 - 36° C lämpökäsittelyllä normaalinvärisestä sooty
vapaasta alkumaterialista joskus saatu suoraan myöskin soqty 2 
muuttumia, mutta ei s 3 tai ebony. Kokeiltaessa 37° C lämpötilalla 
on eräissä sarjoissa tavattu muuttumina suoraan normaalivärisistä 
kärpäsistä s 1 ja s 2 muotojen joukossa myös joku s 3, ei kuiten
kaan koskaan ebony. Muteerausta vahvemmasta allelomorfiasteesta 
heikompaan ei tässäkään geenisarjassa ole tapahtunut kertaakaan 
vaikka muuttumia vahvempaan suuntaan on jo voitu osoittaa yli 
50 tapauksessa. Samanlaista määräsuuntaista muteeraamista j o I
I o s ilmoittaa havainneensa myöskin tekijöissä black ja abnormi 

· takaruumis, vaikka hän ei ole näistä vielä julkaissut tarkempia 
tietoja. 

Kaikki edellä kuvatuissa kokeissa usein esiintyneet, selvästi 
havaittavat ja siten tarkkailtavissa olevat perinnölliset muuttumat 
ovat siis koeolosuhteiden jatkuvasti vaikuttaessa lukuisiin peräk
käisiin sukupolviin kohonneet primäärisistä, heikosti muuttuneista 
muodoista kysymyksessä olevan geenisarjan äärimmäisiin asteihin. 
Toisin sanoen j o II o s on kokeellisesti todistanut, että jonkin mu
taatioita aiheuttavan ulkoisen ärsykkeen vaikuttaessa jatkuvasti 
lukuisiin sukupolviin tulee tavallisesti havaitun säännöttämän mu
teerauksen tilalle >>määräsuuntainen muteeraus>>. Tämä ei kuiten
kaan ole määräsuuntainen mukautuma muuttumia aiheuttavaan 
ulkoiseen ärsykkeeseen, vaan määräsuuntainen sikäli, että erillisissä 
geenisarjoissa vaikutukseltaan toisiaan samansuuntaisesti vahvista
vat mutaatioasteet seuraavat peräkkäin vahvuusjärjestyksessä. 

Tämä määräsuuntaisen muteeraamisen toteaminen merkitsee 
epäilemättä paljon kehitystapahtuman yleiselle teoreettiselle tul
kinnalle. Monet artogeneettiset kehitysilmiöt tulevat täten perin-
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nöllisyystieteellisesti ymmärrettäviksi. Myös käy näiden kokeiden 
perusteella mahdolliseksi lamarckistisen ja geneettisen katsanto ..: 
kannan välinen lopullinen ratkaisu artogeneettisen kehityksen ylei -= 
sessä teoreettisessa tulkinnassa, juuri siinä kysymyksessä, jonka 
W e i d e n r e i c h osoitti näiden kahden suunnan välisien eroavai
suuksien keskeiseksi koetuskiveksi. Perinnöllisyystieteellisesti orien
toitunut evolutiotapahtuman tutkimus on nyt kyennyt osoittamaan 
määräsuu11taisten mutaatioiden esiintymisen mahdolliseksi puh
taasti genotyyppisellä pohjalla. Se on osoitta ut toisaalta, ettei mää
rätyn morfologisen seikan artogeneettinen kumulatio tapahtuakseen 
tarvitse pitkäaikaista somaattista käytön vaikutusta ja toisaaltar 
ettei tapahtunut kumulatiivinen genotyyppinen reaktio ole mikään 
aikojen kuluessa · fikseerautunut sopiva mukautuma vaikuttaviin 
olosuhteisiin. Sillä ei ~ukaan väittäne kärpästoukan soman väli
tyksellä tarkoituksenmukaisesti reagoineen 35 - 36 C kuumuutta 

· vastaan, kun seuraavassa sukupolvessa aikuisille on tullut muuttu
mana abnormi takaruumis ja tämä abnormisuus samojen koeolo
suhteiden jatkuvasti vaikuttaessa sukupolyesta sukupolv~en on 
peruasun määräämissä rajoissa tullut yhä s·uuremJl?~!<si ja suurem
maksi. Tapahtunut artogeneettinen reaktio on ollut kokonaan riip
puvainen genotyypin omista sisäisistä lakiperäisyyksistä. Täten 
saa lamarckistinen soman vaikutukseen perustuva tulkinta määrä
suuntaisen muteerauksen selityksenä - kuten jo aikaisemmin yksin
kertaisten muuttumien tulkintana - väistyä ilmiön genotyyppisen 
ratkaisun tieltä. Mielenkiintoista j o 1 1 o s in kokeissa on myöskin 
se; että ne osoittavat, ettei määräsuuntainen muteeraaminen johdu 
mistään sukusolujen _ituplasman tuntemattomista sisäisistä edelly-· 
tyksistä, vaan että sen voi tunnetun kromosoomimekanismin mää
räämissä puitteissa saada aikaan yleisten ulkoisten tekijäin muu
toksien pitkäaikainen jatkuva vaikutus, muutoksien, joita varmasti 
maapallollamme eri geologisina ajanjaksoina on runsaasti tapah-· 
tunut ja edelleenkin tapahtuu. 

Tuskin tarvitsee erikoisesti huomautt'!a, etteivät edellä kuvatut 
tutkimukset suinkaan pysty selvittämään kaikkia kehityksen arvoi
tuksia ja artogeneettisten sarjojen yksityiskohtia. Tämän on niiden 
suorittajakin kaiken var~lta selvästi sanonut. Se ei kuitenkaan mi
tenkään m uutå sitä tosiasiaa, että j o II o s in tutkimukset ovat 
aloittaneet uuden vaiheen evolutiokysymyksen käsittelyssä. Luul
tavasti jatkuvat samansuuntaiset kokeet, joihin varmaan pian osa!-
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listuu tiedemiehiä maailman kaikilta eri puolilta, tuovat koeteknii
kan parantuessa vielä monta arvokasta lisää kehitystapahtuman 
vaikeiden ongelmien selvittelyyn. 
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Viljo Hornborg. 

Toissa kesänä oli minulla vai·moni kanssa tilaisuus tehdä 
viisi viikkoa kestävä opintomatka Englantiin, Ranskaan ja Sak
saan. Tästä ajasta oleskelimme noin kaksi ·viikkoa Lontoossa 
tehden sieltä retkeilyjä y:mpäristöihinkin. Sen ohessa että 
ahkerasti tutkistelin Lontoon museoita sekä eläin- ja kasvitie
teellisiä :tarrnoja, saatoin useaan kerta(:lp tehdä huomioita Eng
lannin luonnonvaraisista linnuista, osaksi Lontoon suurissa puis
toissa, osaksi tekemiUämme retkillä. Seuraavassa esitän eri
näisiä pikahuomioita matkan varrelta, erittäinkin juuri linnus
toa koskevia havaintoja. 

Matka alkoi Helsingistä kesäkuun 4 p :nä Oberon laivassa. 
Sää oli tuulinen ja sateinen. Sydänyöllä tultiin Hankoon, ja 
·sielläpä ei enää nukkumisesta tahtonut tulla mitään, .kun heti 
.alkavan lastauksen jyrinä kuului selvästi hytteihin. Pitkiä jo
noja voidritteleitä vyöryi yhtä mittaa kahdesta kohden laivan 
sisuksiin - joku asiantuntija tiesi niitä olleen kaikkiaan 5000 
){p}. 
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Aamukahvin jälkeen .menti :n kaupunkia katsomaan ja kä
veltiin läpi kaupungin sekä huvila-alueen kylpylaitoksen ui·ma
rannalle ·saakka. Viimeisinä lintuhavaintoina Suomen mante
relta merkitsen . tähän kävelyltämme seuraavaa: pajulintu 
{Phylloscopus .t. trochilus), 3 laulavaa JJ ; peippo (Fringilla c. 
coelebs), useita s :n; kottarainen (Sturnus v. vulgaris), 3 yksilöä; 
pikkukäpylintu ( Loxia c. curvirostra), kuului ääntä; harmaa
kerttu (Sylvia c. communis), 1 laula va J ; talitiainen ( Parus 
major ), 1 laulava J ; s: a, 1 yksilö; harmaasieppo ( Muscicapa 
s. striata), 1 yksilö; pajulintu, 2 laulavaa JJ . Palatessa vielä 
uusia: kultarinta ( Hippolais icterina), 1 laulava ei ; Iehtokerttu 
(Sylvia b. borin), s :n. . · 

Kun palasi,mme sata1maan, oli tuuli yhä kiihtynyt ja meri 
näytti pahalta. Se oli. muuttanut muotonsa mustaksi ja · irvis
teli uhkaavasti. Mutta sa tatman laineill~a keli ui rauhallisina sel
kälokkeja ( Larus f. fuscus) noin 50 yksilöä, kaikilla nokka 
tuulta vasten. KauempHna näkyi myös muuta1mia kalalokkeja 
. ( Larus c. canus) lennossa. 

Kun laiva heilui aika lujasti, menimme he ' t- lounaan jäl
keen hyttiin ja paneuduim,me vuoteeseen lueskele-maan. Sääs
tyimme sillä ke'inoin kokonaan ·meritaudilta, joka seuraavan 
yön aikana oli pahasti tnatkustajia ahdistellut. 

Torstai-aamuna kahvilLe noustessam,me oli myrsky jo 
asettunut. Laivwmme lipui juur·i Gotlannin ohi. Kauniisti nä
kyi laivaan, varsinkin kiikarilla katsoen, Gotlannin omituinen 
·rakenne, tasainen, etelä·osassaan aivan metsätön päällys ja 
jyrkät rantatörmät. Komealta näytti varsinkin saaren eteläi
sin nokka, kuulu Iioborgs Udde. Tun.tikauden ·meitä näillä 
tienoma seuraili viisi selkälokkia. 

Kööpenhaminaan tultiin varhaisena aamuhetkenä. Muuta
mia kalalokkeja ja yksi naurulokki ( Larus r. ridibundus) näkyi 
satamassa lentele1vän. Sataman liikenteestä mainitsen vain 
sen, että laitureilla näkyi näin autojen aikana häm.mästyttävän · 
runsaasti .kuormahevosia, aina kaksi komeaa hevosta suurten 

. vankkurien edessä, laput silmillä: 
Samana iltana myöhällä oltiin jo Skagenin kohdalla. Siel

lä iltahämärissä kHsi laivan ohi vinhaa vauhtia kaksi räiskää 
(Stercorarius spec.). Ne näyttivät ahdi·stavan paria lokkia, 
kuului jokunen kvmakka kirkaisu - ja sinne hävisivät linnut 
sadeusviin. 
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Seuråavana päivänä Pohjanmeri osoittautui varsin suosi
olliseksi. Meren autiutta vilkastuttivat muutamat Jystikkäät 
kalastaja-alukset, joilla kaikilla ·oli kovasti säksähtävä moot
tori, mutta takaosassa lisäksi punainen purje. 

Sunnuntaina aamupäivällä saavuttiin littlliin ja enn,&tettiin 
nipin napin satama-altaan portista sisälle, ennenkuin pako1vesi 
kerkisi estää. Täällä erottiin Oberonista, joka jo oli kerinnyt 
käydä tutuksi. Eipä kukaan osannut aavistaa, että uljas lai
vamme myöhemmin joutuisi tuhoisan onnettomuuden uhriksi. 

Alkoi junamatka halki Itä-Englannin vihannaivien lakeuk
sien. Koko maa on ruutuihin jaettu, rajoina pensasaidat ja nii-· 
den sisässä usein matala säleaita. Enimmät ruudut olivat vih
reinä laidunmaina, toisilla lehmiä ja joku hevonen, toisilla 
runsaasti lampaita, kerran myös sikoja. Muuta,missa ruuduissa 
oli kasvava laiho, muutamat kynnöksellä. Yksinäisiä puita ja 
puuryhmiä oli taa.jassa var,sinkin pitkin pensasaitoja, ja tavat
toman runsaasti oli parhaillaan kukkivia puita ja pensaita (ar
vatenkin Crataegus, Pyrus, Prunus, Syringa, Cytisus ym.). 
Paikoin pieniä•tmetsiköitä, ~mutta havupuita vähän. Muutamalla 
soiselta näyttäiVällä kohdalla oli koivikkoa. Sieltä täältä au
rinkoisilta· kedoilta kohosi siivilleen »sky-lark», kiuru ( Alauda 
a. arvensis), aivan kuin Suomessakin. Selbyn asemalla rähi
sivät varpuset ( Passer d. domesticus). Muutamia kottaraisia 
(Sturnus v. vulgaris) ja kesykyyhkyjä (Columba livia domes
tica) näin myös. liuo•mattavirm,pana »lintutekijänä» maisemassa 
olivat kuitenkin peltovariks,et (Corvus frugilegus), joita paikoin 
oli suurissa parvissa. TavaHin·en var·is pesii vain Skotlannissa 
ja Irlannissa.J! Mainitsin Itä-Englannin lakeuksista, mutta kyllä 
siellä sentään jonkinlaisia vuoriharjanteitakin oli - laski . 
matkalla kaikkiaan 11 tunnelia. 

Kesäkuun . 12 pnä kävimme katsomassa Lontoon länsilai
dassa olevaa Kew Gardens'in kasvitieteellistä puutarhaa. Mo
nenväriset loistavan komeat Rhododendronit olivat täydessä 
kukassa, mutta »blue-bell », sinikukkainen metsähyasintti oli 
kerinnyt lakastua. Koko puisto helisi mustarastaiden (Turdus · . 
m. merula) sointuvaa laulua, ja niitä näki vähän väliä, usein 
aivan lä1heltäkin. Tutkiskellessani puiston alpinumia hypähti 
läheiselle kivi-muurille pieni lintu, selkäpuole·lta ·ruskea, edestä 
tummanhannaa, · joka kajahutti kirkkaan viserryksen. ·Se oli . 
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minulle uusi ilmestys, mutta kiikarin avulla tunsin sen rauti
aiseksi (Prunella modularis occidentalis tlart.). Aivan jalois
sani juoK:senteli erinomais·en kesy punarinta, näköjään ehkä 
hiukan ruskeampi kuin meikäläiset ( Erithacus rubeaulus me
lophilus tlart.) . Punarintasatakieli, englanniksi »robin », on 
kaikkialla Brittein saarilla hyvin yleinen, kaikkialla perin kesy 
ja asukasten hyvin tuntema ja rakastama. Muita lintuhava·in
toja Kew'sta: tervapääsrky ( Apus a. apus), 4 ex. lennossa; 
peippo (Fringilla coelebs)~ useita laulavia crd' ; kottarainen ( Stur
nus v. vulgaris), poikueita; varpunen, useita ex.; peltovaris 
2 ex.; Iehtokerttu (Sylvia b. borin), 1 laulava d' ; kesykyyhky, 
muutamia; räy~täspä~sky ( Delichon u. urbica), 1 ex. lennos
sa; punarinta, 3 ex.; pajulintu e.Ji uunilintu ( Phylloscopus 
trochilus), 2 laulavaa d'd' . 

Kew'n monissa kauniissa lum·melammeissa oli runsaasti 
kesyjä vesilintuja; näistä erikoista huomiota~ .. herätti »tanssiva 
hanhi», joka maalla livkkuessaan vähän väliä . pysähtyi omi
tuisesti paikoillaan tepastelemaan. 

Seuraavana päivänä t·eimme matkan Richmondiin, joka on 
suosittu week-end-paikka Thamesin varrella. Richmond Iiill'in 
rinteiltä on kaunis näköala Thames.in lehteville rannoille. Tääl
läkin olivat mustarastaat kovasti äänessä. Rantaviidakosta 
kuului laulua, joka mielestäni muistutti kultarinnan viserrystä. 
Mutta kun tätä laulajaa ei pitäisi ole,man Englannissa, lienee 
kuulemani lintu ollut oikea »nightinga.le » eli satakielen länti-

. nen muoto ( Luscinia m. megarhynchos Iiart.; Erithacus Poeta 
megarhynchos Koi.). Toista kertaa en satakieltä kuullut, mut
ta lieneekin sen va·rsinainen Iaulua~ka jo oHut . lopuillaan. 
Muita Richmondista: ter.vapääsky, useita; varpunen, samoin; 
räytäspääsky, muutamia; peippo, 2 laulavaa d'd'. 

Kesäkuun 14 pnä sonnustausin ·jo varhain liikkeelle tar
kastellakseni kaikessa rauha·ssa Iiyde-Par,kin lintuelämää; 
saavuin puistoon jo klo 6,30. Aamu oli kuitenkin tuulinen ja 
kolea eikä siis oikein otollinen. Mummot takasivat käytäviä, 
ja lintuja en aluksi huo.mannut muita kuin kaikkiatla terhen
televiä varpusia ja muutamia kesykyyhkyjä. Pian tervehti 
minua kuitenkin mustarastaan laulu. Seuraava · havaintoni oli 
korkeasta, hyvin tuuhe.asta lehtipuusta kuuluva kyyhkysen 
kuherrus. Se oli aivan se:västi •meidän tuttu sepelkyyhkymme 
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(Columba TJ. palumbus). Laji onkin tällä vuosisadalla kotiu
tunut Lontoon kaikkiin suuriin puistoihin. Muita muistiinpa
noja järjestyksessä: uunilintu, laulava J ; mustarastas, 2 lau
lavaa C!&r; sepelkyybky, jälleen kuherrusta; uunilintu, lau
lava J ; kottarainen, 2 ex.; peippo, laulava J ; mustarastas, 
samoin; uunilintu, samoin; mustarastas, 2 laulavaa Jö . 

Serpentinen suuressa lammikossa oli runsaasti vesilintujat 
varsinkin sinisorsia ( Anas boschas), monella parilla aivan pie
net poikaset. Parin jouhisotkia (Fuligula cristata) panin myös 
merkille ja jonkun nokikanan (Fulica atra). Sorsat lentelivät 
usein ympäri lampea. 

Seuraavana päivänä tehtiin retki liampton Courtin ku
ninkaalliseen linnaan ja puistoon, mutta siltä matkalta ei näy 

· tulleen · lintuhavaintoja 'muistiin. Puisto on laaja ja ihm~een 
kaunis nurmikkoineen, lehtokujineen, kukka-istutuksineen, suih
kulähteineen, laXJJ:tn ikkoineen. Yleisöltä suljettu pieni osa puis
toa on vanhaa Tudor-mallia: täysin säännölliset muodot, lei
katut ~uut ja pensa~t, kuvapatsaita jne. Yleisölle erikoista 
huvia tuottaa rtiheistä ja korkeista pensasaidoista muodostettu 
sokkelokäytävä, »maze », jossa mekin tietysti kävimme sokke
loimassa. 

Kesäkuun 20 pnä olimme taas kaupungin ulkopuolella, 
tällä kertaa vanhassa Windsorissa asti. Menomatkalla kauniina 
aurinkoisena päivänä ·kuului autoon silloin tällöin kiurun, mus
tarastaan, peipon ja uunilinnun viserryksiä. Linnan sisä:huo
neisiin ei päässyt, s illä kuningas oli kotosalla, mutta monilla 
pihoilla ja puistoissa sai vapaasti liikkua. Mustarastaiden 
laulu täälläJ~jn . ylinnä soi puistoista ja linnavuoren rinteiden 
tuuheista lehviköistä. Pieni punarinta istui pelotonna keskellä 
isoa vallihautaa kasvavan puun latvassa viritellen he l~meileviä 
juoksutuksiaan. Naakkoja (Coloeus mone.dula) oli tietysti hy
vin runsaasti, sillä niillähän on täällä mainioita pesäpaikkoja 
lukuisissa vanhoissa torn eissa. Lisäksi havaittu: peltovaris, 
useita ex.; tervapä.äsky, samoin; . räystäspääsky, samoin; 
peippo, 2 laulavaa JJ. 

Palatessa kierräthteli ajajamme meitä ympäri laajojen 
kuninkaallisten puutarhain ja metsästysmaiden. Kukkivia Rho
dodendron-pensaita oli pitkin metsiä. Ja kymmenittäin, ehkäpä 
sadoittain näimme puolikesyjä saksanhirviä ja metsäkauriita. 



Havaintoja Englannin-matkalta. 135· 
-------------------- ------------

Seuraavana päivänä tei,rnme pisimmän retkemme Lon
toosta käsin, nyt vuorostaan etelään päin »Kanaalin » rannoille. 
Putneyn ·siltaa ajettiin Thamesin yli ja sitten etelään ohi ten
niskilpailuistaan kuuluisan Wimbledonin. Raigaten lu'ona saa-· 
vutettiin tuo omituinen jynkästi laskeutuva liitutör·männe, joka 
North Downs nimisenä kulkee lännestä Salisburyn ylätasan
gosta itään Kentin rannoille saakka. Tie laskeutuu lyhyellä 
matkalla \n iin paljon ja niin jyrkästi, että korvissaan tunsi oi
kein lupsahduksia ilmanpaineen äkillisen t lisäänty•misen takia. 
Jyrkänteen juurella leviää kaunis, taajaan asuttu Weald, joka 
on saanut nimensä muinoisista laajoista metsistään (Weald
saksan Wald) . . Vähän syrjem,mällä kulkemastamme tiestä 
kuulimme säilyneen vielä näihin asti m.elkoisen metsäalueen. 
Tämän tien varrella vaihtelivat hauskasti pienet tuuheat m·et
siköt, yksinäiset komeat tammet ja pyökit, pellot, niityt ja lai
tumet, idylliset maalaiskylät ja pikkukaupm~git tai punatiili
kattoiset yksinäistalot. Tie oli kauttaaltaan asfaltilla laskettua,. 
joten sitä aivan nautinnokseen ajeli. Heinänteko oli aloitettu, 
ja panin .merkille, että oli vain yhden hevoseh niittokoneita 
käytännössä. Jotkut rinneniityt näyttivät varsin laihoilta kas-· 
vaen pääasiassa suolaheinää ja päivänkakkaraa, aivan kuin 
pihakedot kaukana Savossa. 
W~ealdin eteläreunassa kohosivat vastaan South Downsin 

Iiitujyrkänteet. Molempien · Downsien välinen painanne lienee· 
syntynyt eroosion vaikutuksesta alunperin yhtenäisestä liitu
·selänteestä. 

Tultiin matkamme päämäärään, Brightonin meri- ja kylpy
kaupunkiin. Autoja, busseja, raitioteitä, suuri ihmisvllinä. Tum
mansinisenä, vasta lähempää katsoen vihertävänä, levisi ran
naton kanaaliulappa eteemme. Kylpyrannalla, joka näytti koko 
lailla kiviseltä, loikoili runsaasti väkeä päivää paistattamassa, 
toiset kahlailivat matalassa rantavedessä, mutta uimaan asti 
harvat uskaltautuivat. 

Palatessa kuljimme läntisempää tietä, Cowfoldin, Iiorsha
min ja Dorkingin kautta. orkingin lähell ä poikke imme eräälle· 
North Downsin korkeimmista kukkuloista, Box Iiill'ille, jonka 
huipulle kiertelee autotie. Omituista oli nousta vuorelle, joka on 
pelkkää Iiitua. Jyrkänteiden juurilla oli runsaasti liidun si
sästä ·esillehuuhtoutuneita limsiökappaleita. liuipulta oli laaja 
näköala yli Wealdin kesäisen ltwnnon. 
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Lähellä Lontoota jouduimme suureen liikenneruuhkaan 
.»traffic-jam » (liikennehillo), sanoivat leikillisesti englantilaiset. 
Tullessamme muutamalle kummulle huomasimme, että edessä 
oleva maantie niin pitkäl!e kuin näkyi oli täynnä pysä'hty
neitä Lontooseen päin pyrkiviä autoja. Takim·maiset yksi 
-erältään peruuttelivat ja kääntelivät autojaan taaksepäin. Me
kin pyörsimme ympäri ja ajoimme toista tietä Lontooseen. 

Nopeasti olivat päivät Lontoossa kulune_et, ja_ puuhaa 
ja tutkimista oli riittänyt aamusta iltaan. Ja hyvä oli koko 
ajan ollaksemme, kun saimme asua ystävällisessä suku!aisko
dissa. 

Kesäkuun 22 päivänä suuntasimme vihdoin matkamme 
mannermaalle, mutta Ranskan ja Saksan muistelukset eivät 
enää kuulu tämän kirjoitelman puitteisiin. 

Koulujemme luonnontieteelliset yhdistykset. 
Luonnon Ystävän tämän vuoden 1. numerossa kehoitettiin kouluissamme 

toimivia luonnontietee lli siä yhdistyksiä antamaan tietoja olemassaolostaan ja 
toiminnastaan. Määräpäivään mennessä saati in vastaukset 9 yhdistykseltä, 
1 O:nnen tiedoitus saapui sattuneesta syystä hieman myöhästyneenä. Saadut 
tiedot ovat lyhennettyinä seuraavat: 

Yhdistyksen nimi 1 Perustamis- 1 jäsenmäärä 1 I<okouksia 1 Retkeilyjä 
vuosi 1. 11 I. 31. v. 1930 

1 
1 Vuokko ..... .. ........ · 1 1899 t 15 11 2 

Linnaea ............... 1904 1 45 8 2 
Kuopion nuoret luonnon 

1 

1 

ystävät .. ... ......... , 1905 21 14 2 
Kielo .... . . . .......... · 1 1906 

1 

152 8 1 
Rusokki ............... 1908 85 1 1 
Luonto ................ j 1913 31 (1. IV) 16 3 
Amici Naturae ....... .. J 1924 30 11 -

1 

1 Luonnon Ystävät ...... 1928 28 25 8 
Luontoseura ..... . .... · J 1928 17 9 3 
Verso ...... .. .. . ... .... 1928 40 9 8 

V u o k k o, Tampereen lyseo. Kuraattori: leht. P. Suhonen. Puheenjohtaja: 
Jaakko Lehmus. Sihteeri: Hugo Salonen. j äseneksi pääsee jokainen koulun 
oppilas 1 I:lta luokalta lähtien . Toiminta-ala käsittää eläin-, kasvi- ja maantie
t een. Yhdistyksellä on hyönteis- ja linnunmunakokoelmat, arkisto ja 165 
nidosta käsittävä kirjasto. Yhdistys )>nukkui>) 10 vuotta ja heräsi jälleen v. 1927. 
Yhdistyksellä on oma merkki. 

j o e n s u u n 1 y s e o n L i n n a e a s e u r a. Puheenjohtaja: }\auko 
Pirinen . Sihteeri: }\auko }\onttinen. j äseneksi pääsee jokainen koulun oppilas 
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f f:lta luokalta lähtien. Toiminta-ala käsittää eläin- ja kasvitieteen. }\okoelmia 
ei ole, arkisto ja kirjasto on. Yhdistys '>nukkui'> vv. 191 8- 24. }\oulussa on var-· 
hemmin, vv. 1897- 98, toiminut Sylvia-piiri niminen luonnonsuojeluyhdistys. 

}\ u opi on n u o r et 1 u on no n ystävä t, }\uopion luonnon ystä
väin yhdistyksen nuorten osasto. Puheenjohtaja: Hulda Tossavainen. Sihteeri: 
Erkki Uotinen. jäseneksi pääsee jokainen l(uopion oppikoulujen IV- IX:n luo
kan oppilas, joka esittää johtokunnan hyväksymän harrastusnäytteen. Toi
minta-ala käsittää eläin- ja kasvitieteen; ajoittain on harrastettu myös kemiaa ~ 

Yhdistykseqä on n. 750 lajia käsittävä kasvikokoelma, arkisto, johon kuuluu mm. 
joka kokoukseen ilmestyvä '>}\iuru,>-lehti sekä 85 teosta sisältävä kirjasto. 

Tampereen kJ. ly seon luonn ontieteellinen seura 
}\ i e 1 o. }\uraattori: leht. A. 1. Hiekkanen. Puheenjohtaja: Olavi Leskinen ~ 

Sihteeri: Jouko Sjöstedt. Jäseneksi pääsee jokainen koulun oppilas suoritettuaan 
lukuvuodelta jäsenmaksuna 2 mk. Toiminta-ala käsittää kaikki luonnontieteen 
haarat. Yhdistyksellä on kasvi- ja hyönteiskokoelmat, arkisto ja kirjasto. 

R u s o k k i, Hämeenlinnan Suomalainen Yhteiskoulu. Puheenjohtaja: 
Hannu Nieminen. Sihteeri: Ilta Salmi. j äseneksi pääsee jokainen koulun 11 f- · 
Vlll:n luokan oppilas. Toiminta-ala käsittää luonnonhistorian ja maantieteen _ 
Yhdistyksellä on arkisto. 1 

Luo n t o, Suomalainen Normaalilyseo. Puheenjohtaja: Heikki Suomalai-· 
nen. Sihteeri: Hannu }\ruskopf. Varsinaisiksi jäsenikseen seura hyväksyy jon
kun jäsenensä ehdotuksesta koulun oppilaita; ehdokkaan hyväksymiseen tarvi
taan 3/4 kaikkien seuran varsinaisten jäsenten äänimäärästä. Toiminta-ala 
käsittää nykyään eläin-, kasvi- ja kivennäistieteen sekä kemian. Seuralla on 
kasvi- ja kovakuoriaiskokoelmat, 59 seuran jäsenten valmistamaa julkaisua 
käsittävä arkisto, havaintokirja sekä 103 teosta sisältävä kirjasto. Toiminta 
oli lamassa vuodesta 191 6 vuoden 1922 alkuun. }\Oulussa on varhemmin toimi-· 
nut ainakin ,>Papilio'> ja '>Natura'> nimiset yhdistykset. 

A m i c i N a t u rae, Suomalainen Yhteiskoulu, Helsinki. }\uraattori: 
maist. Heiiin Leikola. Puheenjohtaja: Tytti }\annisto. Sihteeri: Lahja Liukko
nen. j äseneks i pääsee jokainen V- IX:n luokan oppilas maksettuaan jäsenmak
sun. Toiminta-ala käsittää eläin-, kasvi- ja maantieteen, fysiikan, kemian, geolo
gian ja astronomian. Yhdistyksellä on kasvi-, hyönteis-, lin 'j\yn ,~;ma- ja kivi
k.okoelmat, arkisto ja kirjasto. '>Amici Naturae'> niminen yhdistys toimi jo viime 
vuosis~dalla; ))Anemone)) oli erään V. l 909 toimintansa lopettaneen ja senjälkeen 
vielä vuoden ajaksi (1916) eloon heränneen yhdistyksen nimi. 

L u o n n o n Y s t ä v ä t, Suomalainen Normaalilyseo. }\uraattori: toht. 
V. Krohn. Puheenjohtaja: A. Halme. Sihteeri: E. Aro. jäseneksi pääsevät etu
päässä koulun alaluokkien oppilaat. Tämä yhdistys valmistaa jäseniään ennen 
mainittuun '>Luonto'> seuraan, jo~a on lähinnä yläluokkalaisten välinen. Toi- · 
minta-ala käsittää eläin-, kasvi- ja kivennäistieteen. Yhdistyksellä on hyöntcis
ja kivennäiskokoelmat, kirjastoa hankitaan. 

L u o n t o se u r a, Pieksämä, Yhteiskoulu. }\uraattori: Jussi Seppä. 
Puheenjohtaja: Lauri Siivoneh. Sihteeri Hilkka Tamminen. Seuran jäseniksi 
otetaan 1 I:lta luokalta lähtien kaikki luonnontieteitä harrastavat oppilaat, myös 
koulusta eronneet. Toiminta-ala käsittää ·pääasiallisesti eläin- ja kasvitieteen _ 
Yhdistyksen kokoelmat sisältävät 200 kasvia 1 635 hy~nteistä, 25 merieläintä_.. 
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13 pulloa kaloja, imettäväisiä ym., jonkin verran linnunpesiä ym. Kirjasto on 
vielä alulla: 14 nidosta. 

H e 1 s i n g i n S u o m a 1 a i s e n 1 y s e o n 1 u o n n o n t i e. t e e II i
n e n se u r. a V e r s o. Kuraattori: leht. K. 0. Reinilä. Puheenjohtaja: A. L. 

ri. Sih teeri: 8. Valasmo. jäsenikseen seura hyväksyy 111- V III:n ·luokan 
oppilaita, joita kaksi seuran jäsentä on jäseniksi ehdottanut. Toiminta-ala käsit
tää etupäässä eläin- ja kasvitieteen. Yhdistyksellä on linnunpesäkokoelma, 
arkisto ja kirjasto. 

Suomen maassa on pari sataa oppikoulua ja jokaisessa innostuneita luonnon
ystäviä. Miksi ei yhdistyksiä ole kymmentä enempää? Vaikuttakoon näiden 
kymmenen esi merkki sen, että ensi keväänä julkaistava uusi tilasto on nyt esi-
tettyä laveampi. Martti Hertz. 

Pieniä tietoja. 
Lajiluvun kasvua Pieksämäen linnustossa vuosina 1928- 1930. Niinä muu

tamina vuosina, jolloin minulla on ollut tilaisuus tarkastella Pieksämäen pitäjän 
linnustoa, on siinä saattanut panna merkille ilmeistä laji luvun lisäystä. Pitäjän 
alueelle on nimittäin ilmestynyt uusia, siellä ennen tuntemattomia lintulajeja ja 
ennen satunnaisena tavatut ovat tulleet säännöllisiksi kesäasukkaiksi. Olen 
useista kyllä jo ensitapaamisen jälkeen L. Y:lle tiedoittanut, mutta kun ne ovat 
osoittautuneet tulleen vakinaisiksi, lienee syytä vielä lyhyesti niistä mainita. 
Levenemistä on tapahtunut idästä, etelästä ja lännestä. Sitäpaitsi ovat eräät 
pohjoiset lajit jääneet muuttomatkoillaan tänne pesimään. Kun myöhemmin 
mainittavia lintuja ei ennen ole täällä havaittu ja kun leveneminen on tapahtunut 
vain 3-4 vuoden kuluessa, tekee mieli nähdä tässä jonkinlainen rytmi-ilmiö, 
levenemisaallon nousu. Ainakin linnuista puhuttaessa on tällainer rytmillinen 
leveneminen hyvin ymmärrettävissäkin, sill ä koko niiden elämä on vahvasti ryt
millistä. Todennäköisesti ovat lähivuodet jostakin syystä olleet oto llisia taikka 
pakottavia lajien levenemiselle, mistä sitte on johtunut tuo havaittava levenemis
aallon nousu. 

Ensimmäisenä mainittakoon Emberiza rustica, joka ilmestyi tänne touko
kuun 16 pnä . 1 _92~, Uuhilammen soistuvalle rantar;tiitylle. Vuosina 1929 ja 1930 
on se ede lleen ollut kesäkausin tavattavissa monin paikoin sille mieluisissa pai
koissa ja esiintymispaikoista päätellen leviää se verraten nopeasti pitäjään·. 
Emberiza schoeniclus on täällä havaittu vuodesta 1926 saakka. Se on pesinyt 
määrätyissä paikoissa, ei kuitenkaan varsin yleisenä. Lauri Si ivonen löysi pesän 
ja 4 poikasta kesäk. 18 pnä 1926 Säälammilta. sa·malla paikalla oli pesä ja 5 
munaa toukok. 27 pnä 1928. Nopeammin näyttää yleistyvän Emberiza hortulana, 
jota saa kuulla paikoin useita Iaulavia samassa aukeassakin. Pesä ja 3 munaa 
kirkonkylässä toitkok. 31 pnä 1928. 

Viimeisinä vuosina on myöskin C!zloris chloris ilmestynyt tänne kesäasuk
kaaksi. Olen kuullut sen laulua kesinä 1929 ja 1930. Lauri Siivonen ilmoittaa 
sen pesineen Siilin hautausmaalla 1930. Vain kerran, kesällä 1928 esittäytyi 
Parus ater. Lintu näyttää olevan pitäjässä hyvin harvinainen. Mutta Aegithalos 
caudatus on asettunut pysyvästi mm. Pöyhölän pappilan läheisyyteen. Touko
kuun 20 pnä 1929 löysi Lauri Siivonen sen pesän koivun haarukasta 10 m·maasta. 
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Pesässä oli 13 munaa. Vuonna 1930 oli samalla paikalla 2 pesää. Nyt näyttää 
paikalla pesivän vielä useampi pari, sillä linnut elävät jo parittain. Epäsään
nöllinen esiintymisessään on Troglodytes troglodytes, joka ajoittain on täällä ha
vaittavis~a, mutta toisin ajoin miltei kateissa. Viime vuosina lintu on kyllä oles-
kellut kesäkausin täällä. .. · 

Verraten harvinainen lintu pitäjässä on Lanius collurio. Kesällä 1929 oli 
pesä kirkonkylässä ja 1930 löysi Lauri Siivonen pesän, jossa oli 4 munaa, Sää
lammin läheltä. 

Kerttusi ~ta mainittakoon ensinnä Plzylloscopus sibilatrix, joka on täällä 
havaittu vuodesta 1926 saakka. Tämä lintu on löytänyt sopivan l ehtom~tsä

pisteen Pöyhölän pappilan mäkirinteessä. Siellä on sen pesiä ollut joka vuosi 
2-3. Hippolais icterina näyttäytyi ensi kerran kirkonkylässä kesäkuun 6 pnä 
1928. Vuonna 1929 tapasin niitä 4 paria pesimässä Porsaskoskella. Hyvin har
vinainen on Turdus viscivorus. Sen . ilmoittaa Lauri Siivonen pesineen eräällä 
Pieksäjärven saarella. Muscicapa parva asusti pitäjässä ainakin kesinä 1928 ja 
1929. LuUula arborea lauloi hetkisen Pieksämäen kauppalan alueella kesäk. 
puolivälissä 1930. Tiettävästi pesi pitäjässä ensi kerran 1930 Picus canus. Lin
tuja nähtiin saman vuoden syksyllä useita kappaleita eri paikoissa. Porzana 
porzana havaittiin ensi kerran kesäkuun 2 pnä 1930 kirkonkylässä. Toukokuun 
alkupäivinä 1928 näin pienimmän pöllöistäml)le, Glaucidium passerinum, pel
muavan tiaista puun oksalla kirkonkylän laitamalla. Myöskin Vanellus vanellus 
pari esittäytyi 1928 kesäkuun alussa suoniityllä Kirkonkylässä. Heinäkuussa 
1929 tapasi Lauri Siivonen laulavan Coturnix coturnix yksilön ' Meijerhovin pel
lolla. Kesäkuun alkupäivinä 1929 nähtiin Luscinia svecican hyppivän pensaikossa 
Pieksäjärven rannalla. Ei ole havaittu oliko lintu matkalainen, vai jäikö seu
dulle pesimään. 

Pohjoisista lintumuodoista ovat vuosina 1928 ja 1930 pesineet pitäjän alueella 
Fringilla montifringilla, jonka poikueita on näkynyt useissa paikoissa, sekä 
Pinicola enucleator, jonka laulua on kuulunut metsässä keskellä kesää. 

Jussi Seppä. 

Muutamia havaintoja elätteinä pidetyistä tuulihaukoista ja lokeista. Olen 
useina kesinä ottanut eläteiksi eri lintuj en poikasia, tutkinut niiden kehitystä ja 
elintap9ja. Hauskimpia elättejä ovat haukat. Ne ovat ote~tavat pesästä jo 

r• l• 
aivan pieninä. Kesällä 1928 otin elätiksi kaksi tuulihaukkaa. Elokuun alussa 
ne olivat lentokykyisiä. Päivisin ne kävivät metsästysretkillä läheis illä niityillä 
ja metsässä, mutta yöksi asettuivat pihassa kasvavan petäjän oksille, syksym
mällä asuntoni ikkunalaudalle. Ne oppivat tuntemaan nimensä ja huudettaessa 
niitä nimeltä lensivät käsivarrelle. Aina lokakuun puoliväliin asti oleskelivat 
ne pihalla. 

Erittäin hauskoja elättejä ovat lokit. f\ävin viime kesänä lähellä Oulua 
samalla suo lla; josta edellisenä kesänä olin löytänyt muuttohaukan pesän. Sen 
pesässä oli nyt 4 poikasta. Noin kilom!!trin päässä pesästä löysin harvinaisen 
lokkiyhdyskunnan, si ll ä suo lta on noin peninkulma merelle. Suolla oli pesiä vieri
vieressä. Otin elätiksi kolme poikasta, kunkin eri pesästä. Niistä kehittyi kah
'desta harmaalokki (Larus argentatus) ja yhdestä merilokki (Larus marinus). Suolla 
näin useita pienempiäkin lokkeja, joten siellä pesi ainakin 4 eri lokkilajia . Har-
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maalokit kehittyivät lentokykyisiksi jo heinäkuun lopulla, jolloin niillä alkoi 
säännöllinen vaellus pihan ja noin 2 km päässä olevan merenrannan välillä. Suu
rimman osan päivästä ne oleskelivat vielä nytkin pihalla, mutta illan tultua lähti
vät merelle, jossa yöpyivät ja palasivat aamulla varhain takaisin pihalle. 

Meri!O"kki kehittyi lentokykyiseksi kuukautta myöhemmin. Nämä kaksi 
lokkilajia eroavat luonteensa perusteella suuresti toisistaan. Harmaalokit ovat 
siroja, nopealiikkeisiä ja leikkisiä, voisipa vielä lisätä viisaita. Merilokki sitävas
toin on kömpelö, aina )>pahalla tuulella •> ja vihainen varsinkin pikkupojille ja 
hametta kantaville. Pää alaspainettuna, höyhenet pörröllään se kulki pihalla ja 
oli valmis käymään jokaisery kimppuun, joka sitä vähänkin pelkäsi. Tämä lokki 
on lisäksi tavattoman tyhmä. Sen osoittivat ne kokeet, jotka näillä kolmella 
lokilla suoritettiin. Ruokahalu kasvavilla lokeilla on tavaton. Syöminen tapah
tuu niin perusteellisest i, että viimeinen pala näkyy suusta. }\aula ei taivu mut
kalle, kun syönnin päälle yrittävät nukkua. Ruoka sai olla jokseenkin mitä vain, 
kun se vain oli tuoretta, kalaa, lihaa, perunasosetta, puuroja, hiiriä, rottia, sam
makoita, käärmeitä, varpusia, mansikoita jne. Merilokki nieli kerran lasten 
raakakumisen leikkipallonkin, mutta oksensi ulos kun ei saanut sitä sulamaan. 
Heitin kerran rotan niiden eteen. Merilokki oli niellyt sen jo suurimmaksi osaksi 
sisäänsä, kun harmafi(o kit tarttuivat rotanhännästä kiinni ja .vetivät rotan 
takaisin sulatuskoneesta. Lokkien ruuansulatuskyky on paljon parempi kuin 
haukkojen. Niiden sisukset sulattavat lintujen höyhenetkin. Pihalle lentäneet 
varpuset ammuin. armotta saadakseni laululinnut pesimään pihassa. }\erran am
puessani varpusta oli lokki puun alla ja varpunen putosi suoraan Jokin kitaan ja 
katosi kuin hohtimet kaivoon. Vasta täysikasvuisena niiden ruokahalu vähän 
väheni. 

Piha, jossa lokit saivat kehittyä, on tavallinen kaupunkilaispiha käsittäen 
pienen puistikon, jossa on säilynyt petäjä niiltä ajoilta, jolloin kaupunki ei ulot
tunut vielä näin laajalle. Lokkien lentely kaupunginosamme yläpuolella oli 
hauska ja sa malla myöskin harvinainen näky, sillä monesti eivät lokit eksyneet 
näille maille. Palattuaan mereltä toivat elättimme toisinaan vieraitakin lokkeja 
mukanaan, jotka ihmetellen lensivät korkealla talojen yläpuolella, kun elättimme 
laskeutuivat pihalle. Syyskuun alussa, samana päivänä, katosivat toinen harmaa 
lokki ja merilp_kki. Molemmat olivat rengastettuja. Olisi mielenkiintoista tietää, 
ovatko ne tufle'e ammutuiksi ja missä . }\olmas lokeista oli vielä marraskuun 
alussa, Oulusta saamani kirjeen mukaan käynyt säännöllisesti kahdesti päiväs.sä 
pihalla aterioimassa. 

Allekirjoittaneelle ovat elättinä pidetyt linnut tarjonneet monenlaista 
hauskuutta ja antaneet tilaisuuden monenlaisiin havaintoihin. Sen rinnalla ei se 
pieni vaiva, mikä niiden ruokkimisesta aiheutuu, merkitse mitään. Eräs seikka 
on ehdottomasti otettava huomioon, jos haluaa saada elätit viihtymään uudessa 
ympäristössään: niiden vapautta ei saa millään tavalla rajoittaa. Y. E. Suonperä. 

Muuttohaukan pesällä. }\esällä 1929 löysin eräältä suurelta moita Oulun 
ympäristössä muuttohaukan (Falco peregrinus) pesän. Pesässä oli jäljellä enää 
yksi melkein lentokykyinen poika. Pesän ympäristö todisti tämän petolinnun 
rajua luonnetta. Mättäällä, jossa pesä sijaitsi, oli tavattomasti linnunjätteitä. 
Varsinkin varikset olivat olleet use in sen ruokalistalla. Pieneltä alalta laskin 
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parikymmentä variksen kalloa. jätteitä oli myös teeristä, metsäkanoista ja sor
sista. Poikasen edessä oli revitty pyy. Noin 20 pesästä oli saman kohtalon alai
seksi joutunut kurki. Höyhenpeite si ivissä näytti täydelliseltä, mutta si itä oliko 
se täysikasvuinen en ole varma, kun en tullut mitanneeksi sen jalkaluita. Eräs 
seudun metsästäjistä kertoi edelli senä syksynä nähneensä noin variksen suuru i
sen haukan iskevän jäniksen niskaan. Todennäköisesti se on ollut muutto-
haukka, sillä se ei näy välittävän saaliinsa suuruudesta. Y. E. Suollperä. 

Tunturikirvisiä (Antlws cervina (Pall.)) syysmuuttomatkaJia Helsingissä. 
Ollessani 23 p,:nä syyskuuta 1930 iltapäivällä tarkkaitemassa lintuja Töölönlah
den rannoilla lahden ja ratapihan välisellä peltoalueella, tapasin mainitulla pai
kalla joitakin kirvisiä kymmenisen yksilöä. Koska en kiikarilla saanut lajia 
määrättyä, ammuin yhden niistä läheltä rautatiesiltaa sekä toisen peltoalueen 
Hakasalmenpuiston puoleisesta päästä. Molemmat yksilöt osoittautuivat tun
turikirvisiksi (Anthus cervina (Pall.)). Laji muistuttaa syyspuvussaan suuresti 
niittykirvistä; ainoastaan pieniä eroavaisuuksia on huomattavissa. Mainitut 
yksilöt, joiden paino oli 21 gr ja 20,5 gr sekä siiven pituus 88 mm, ja 86 mm, ovat 
Yliopiston kokoelmissa. Sy.yskuun 27 p:n ja lokakuun 11 p:n välisenä aikana 
es iintyi mainitulla paikalla kirvisiä runsaammin, monesti useita kymmeniä. On 
hyvin luultavaa, että niidenkin joukossa oli tunturikirviS a. - Tunturikirvinen 
on Etelä-Suomessa hyvin harvinainen. Hortlingin Ornitologisk handbok'in 
mukaan on sitä kevätmuuton aikana tavattu Etelä- ja Keski-Suomessa va in viisi 
kertaa. Syysmuuttomatkoilla ei sitä aiemmin ote maassamme• tavattu. 

Heikki Suomalainen. 

Achlllea ptarmica f. tubullflora; lisätietoja. Luonnon Ystävässä 1930, siv. 142 
julkaisi allekirjoittanut pikkutietona eräitä huomioita tavallisen ojakärsämömme 
esiintymisestä muotona, jolla on selvästi torvimaiset laitakukat. Nyt on minulla 
tilaisuus lisätä tähän ilmoitukseen muutamia täydennyksiä ja uusia löytöjäkin. 
Mitä ensinnäkin tulee esi intymään Tuusulan alueella, on sieltä löytöjä nyt jo 
kaikkiaan kolme. Ilmoituksen tekijä, ylioppilas Veijo Vartiovaara, on kertonut 
niistä seuraavaa: Ensimmäinen löytö, joka tehtiin kesällä 1929, ja josta jo 
pikkutiedossa on mainittu, sijaitsee Tuusulan kirkonkylän alueella, jokin km 
Tuusulan jokea alaspäin kirkqlta laskettuna. Kasvusto oli sanJ~~~,,~\Juri, mutta 
vnj n yrydellä ainoalla yksilöllä~olivat laitakukat torvimaiset. K.esällä 1930 saat
toi todeta sen huomattavasti voimistuneen. Seuraavat kaksi löytää tehtiin 
viime kesänä, jolloin yliopp. Vartiovaara havaitsi kaksi n. 20 m päässä toisistaan 
sijaitsevaa kasvustoa muutama km Ruotsinkylästä jokivartta alaspäi n, joki
rantaluhdalla pajukkoalueella. Kolmas esi intymä sijaitsee pari km Tuusulan 
Kunnantalolta NNE, lähellä suota. Hajallaan esiintyvistä, muodoltaan pyö
reistä, laikkumaisista kasvustoista on vain yksi torvikukkainen. - Näistä tie
doista päättäen näyttää siltä kuin muoto olisi sangen yleinen Tuusulassa, mutta 
kuitenkin jollain tavoin sidottu päämuotoon. 

Viime kesän elokuussa oli allekirjoittaneella ilo todeta muodon esiintyminen 
entisellä löytöpaikalla Lauttasaarella Helsingin saaristossa. Havaitsemani yksi
löt, jotka jokseenkin tasasuhtaisesti olivat siroitetut päämuodon määräämään 
'kasvustoon, kasvoivat kosteaan savipeltoon kaivetussa ojassa hyvin matalan, 
pohjoiseen päin avautuvan lahdenpoukaman perällä ja olivat järjestään aika pie-
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niä ja verraten heikkoja. Si lmiinpistävää näissä yksiJäissä oli, että laitakukat 
olivat heikosti sinipunertavia. Torvimaisuus ei ollut läheskään niin täydellinen 
kuin esim. Kangasalan löydössä (L. V. 1930), mutta saattoi todeta, että torven 
liuskoja oli neljä, mikä viittaisi siihen, että kaksi reunimmaista on kasvanut täy
dellisesti yhteen. Poikkeaako Kangasalan muoto tässä suhteessa lauttasaarelai
sesta, en nyt .voi varmuudella sanoa, mutta muistelen, e.ttä sillä liuskoja on viisi,. 
joka tapauksessa olisi tähän seikkaan kiinnitettävä huomiota, koska juuri tor
ven neliliuskaisuus Lauttasaaren yksiJäissä aivan heti kiinnitti huomiotani ja olin 
ikäänkuin vaistomaisesti tajuavinani, että tässä on eroavaisuus. 

Aivan- äsken on tullut ilmoitus kahdesta aivan uudesta kasvupaikasta. 
Ensimmäinen ilmoitus on Tvärminnen lähettyviltä, jossa muodon on todennut 
ylioppilas Lauri Renfors, ja toinen, jonka on tehnyt ylioppilas Tor G. Karling, 
käsittää kaksikin löytöpaikkaa Ahvenanmaalla. Löydöt ovat seuraavat: 17. 7. 30 
Östra Saltvik, Tengsödan kylä, pari yksilöä ruohottuneella pihamaalla; 27. 7. 30 
Saltvik, Åsgårdan kylä, yksi yksilö äsken laidunnetulla maalla .lähellä ulkohuone- -
rakennuksia. Herbert Edelmann. 

Prolifioiva Salix-norkko. Ohellisen kuvan esittämän 
,, -.pa junoksan sain viime helmikuussa pankkivirkailija 

R a i n e r R o u t a m o 1 t a. Hän oli ostanut sen hel
sinkiläise ltä >> palmw>-kauppiaalta, mistä päättäen oksa 
on kotoisin pääkaupungin lähettyviltä. Vesilasiin sijoi
tettuna oksa kehittyi kuvasta näkyvä llä tavalla: hede
norkko, jonka tyviosasta ~ Ii puhjennut 6 säännöllistä, 
2-heteistä kukkaa, muuttui latvastaan monilehtiseksi 
vihreäksi Jehtiversoks i. 0. P e n z i g mainitsee kasvi
teratologian käsikirjassaan (Pflanzen-Teratologie 1922) 
useita paJUJen kukinnoissa havaittuja teratologisia 
ilmiöitä. Verraten tavallinen ja monilla pajulajeilla var
sinkin toiskertaisessa kukkimisessa havaittu tapaus on 
norkon tummien suojussuomujen muuttuminen vih
reiksi. Usein on myös löydetty eminorkkoja, joiden 
yksityisten kukkien tilalle on kehittynyt pienet leht i
versot; tämän väitetään aiheutuvan jonkun hyönteisen 
pistoksesta (Wilms). Yleensä emikukinnot ovat osoittau
tuneet paljon altfiimmiksi tämänkaltaisille muutoksille. 
- Kuvamme esittämä tapaus ei lii ty nyt mainittuihin 
ilmiöihin. Sii nä olivat norkon kaikki suojussuomuf 
säi lyttäneet alkuperäisen tumman värinsä ja kolme 
ylintä si jaitsi vuorottaisesti lehtiverson varsiosassa, 

mikä viittaa siihen, ettei tässä ole kysymys yksityisten kukkien modifioimisesta 
vaan todellisesta prolifikatsiosta. Analoginen tapaus on lehtikuusella usein huo
mattu >>oksan kasvaminen kävyn ·läpi.>> Prolifikatsio-tapauksen on aiemmin A. 
T o e p f f e r (Teratologisches und Cecidiologisches von den Weiden. Allg. Bot. 
Zeitschrift 1905) todennut Salix Scllraderianasta Willd. Kuvamme es ittämä 
oksa on S. allritan tai ainakin sitä lähel lä olevan muodon (oksaharjut kuoren 
alla selvät) . - Lukijat, pitäkää silmällä . parhaillaan kukkivia pajuja! 

Martti Hertz. 
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K okousselostuksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 28. 111.. 
1931. Maist. Valio K o r v en k on t i o piti esite lmän amerikblaises ta vi llirii
sistä (Zi zania aquatica L.) ja si llä suorittamistaan viljelyskokeista. Esitys valais-· 
tiin varjokuvin ja kartoin. - Dos. Ilmari V ä 1 i k a n g a s kertoi matkahavain
tojaan ja esitti varjokuvia Wienin ·ja Berlinin eläintietee llisistä museoista sekä 
Berlinin eläintarhasta.- Yliopp. Herbert Ed e 1 m a n n esitti li sätietoja Achil-· 
Lea ptarmicaf tubuliflorasta sekä teki selkoa Ranunculus repens-yksilöstä, jonka 
heteet olivat muuttuneet terälehdiksi ja Oeum rivale /zybridasta. - Yliopp. Eino 
Ta h v o ne n jätti st ipend iaattikertomuksen kuusenkävyissä eläviä hyönteisiä 
koskevista tutkimuksistaan Jyväskylän pitäjässä ja Helsingin ympäristöllä 
v. 1930. 

Kokous 25. IV. 1931.. Puheenjohtaja prof. j. 1. Li r o lausui muutamia 
alkajaissanoja, joissa hän mm. ensin kiitti vanamolaisia vuos ijuhlasta saamas
taan tervehdyksestä sekä sitten kiinnitti huomiota seuran ti etee lliseen työhön 
ja niihin vaikeuksiin, joita nykyinen pulakausi aiheuttaa tä lläkin alalla. -
Senjälkeen johtaja Heikki R o i v a i n e n kertoi retkeilyi stään kasvitieteilijånä 
Tulimaassa esittäen samalla joukon oivallisia varjokuyia seudun yleisimmistä 
tai muuten mielenkiintoisimmista kasveista ja· kasviyhdyskunnista niinhyvin 
pampa-alueilla kuin Kordillieerien rinteillä, varsinkin tuuheissa Notophagus
ym. metsissä. - Toisen ~si.telmän pienoiskameran käytöstä ti etee llisessä valo
kuvauksessa piti maist. Vilho S e t ä 1 ä, havainno llistuttaen esitystään lukuisin 
näyte-esinein ja kuvin. 

Maist. Ilmari H i d en näytti seuraavat vv. 191 9- 24 eri tahoilta Etelä-· 
Suomessa löytämänsä sekä ruotsalaisen Salix-erikoistuntijan, toht. B. Floderuk-· 
sen lopullisesti määräämät eri pa'julajien välise t harvinaise t sekamuodot: 

1. Salix aurita x cinerea x plzylicifolia - N, Ik. 
2. S. cinerea x nigricans x phylicifolia - N, }\a, Ik, }\1. 
3. S. aurita x cinerea x nigricans x phylicifolia - N, }\a. 
4. S. aurita x cinerea x nigricans - N, l\a, Ik. 
5. S. aurita x caprea x cinerea x nigricans - Ka, lk. 
6. S. caprea x cinerea x nigricans - Ka, Ik. 
7. S. aurita x caprea x cinerea- N, }\a, Ik. 
8. S. aurita ( x cinerea) x Livida - lk. 
9. S. (aurita x ) cinerascens x Livida - Ik. 

10. S. aurita ( x lapponum) x myrtillo(des - Ik. 
11. S. repens x rosmarinifolia - N. 

Yliopp. Esko Suoma 1 a i ne n näytti Lapista äskettäin selitetyn yökkö-· 
lajin Rhyacia (Agrotis) jennoscandia Clayhills, jota toistaiseksi tunnetaan 9 yks. 
Suomen ja 1 yks. Ruotsin Lapista. Näytetty yks. oli saatu 2. V 1 II. 1929 Vaito
lahdes ta. Samalla näytti hän Suomen faunall e uuden pikkuperhosen Argy
roploce demissana }\enn., jota hän kesällä 1929 yhdessä toht. }\. j. Vallen kanssa 
oli saanut muutamia yks. Pummangista, }\ervannosta ja Vaitolahdes ta }\alas
tajasaarennolta. 

j ätettiin seuraavat st ipendiaattikertomukset kesä llä 1930 suoritetui sta 



144 Uutisia. 

tutkimuksista: yliopp. Olavi Caj a n d e r: lintutieteellisistä tutkimuksista 
Pohjois-Satakunnassa; yliopp. Olavi H y t ö n en: lintutieteellisistä tutkimuk

·sista Helsingin seuduilla; yliopp. Laini P a n t s a r: kasvitieteellisistä tutkimuk
sista Äyräpäänjärvellä; yliopp. A. Se i n ä j o k e 1 a i n en: . vesibiologisista 
tutkimuksista Lapissa ja Petsamossa; maist. P. S u o m a 1 a i n e n: fysiologi
·sista tuhatjalkaistutkimuksista. Seuran arkistoon olivat seuraavat henkilöt 
jättäneet kokoelman suomalaisia kasvinnimiä: Arvi Huuskonen (Piela
veden ja Kiteen rajaseuduilta), Verner K e m p p a i n en (Sodankylästä), Saku 
K o s k i m i e s (Vähästä-Kyröstä), K. Li n k o 1 a (Ruokolahdelta), Jaakko 
S a r v e 1 a (Kurikasta), Visa V i r k k u 1 a ( Iistä) ja Paavo Y 1 i-V a k k u r i 
·(Kauhajoelta). 

Myönnettiin seuraavat stipendit: yliopp. T. }\on t u n i e me II e 1000 mk 
kasviekologisia tutkimuksia varten Ahvenanmaalla, yliopp. }\. 1. Lahti v i r
r a II e 1000 mk biocoenotisia kovakuoriaistutkimuksia varten Kemijoen ylä
juoksun varrella, yliopp. Laini Pan t s a r i II e 1000 mk kasvitieteellisiä tutki
muksia varten Äyräpäänjärvellä, yliopp. A. Seinä jo k e 1 a i se II e 900 mk 
·copepodien tutkimista varten Satakunnassa ja yliopp. E. Ta h v o se 1 1 e 1000 
mk biocoenotisia pistiäistutkimuksia varten Kemijoen yläjuoksun varrella. -
Ilmoitettiin että seuran alulle panema faunistinen sarja >>S uomen Eläimet» 
(>>Animalia Fennica>>) alkaa piakkoin ilmestyä. Ensimmäinen 1eht. Asko P u 1 k
k i se n kirjoittama osa >>Petopistiäiseh (>>Sphegidae>>) on jo painossa. - Seuran 
jäseniksi valittiin prof. Väinö David Lassi 1 a sekä ylioppilaat Martta Emilia 
H on k a n e n, Helli Elisabet T oppi 1 a ja Aili V a 1 t on en. 

Uutisia. 

Täytetty virka. Helsingin y'\iopiston kasv itieteellisen museon amanu
·enssiksi on nimitetty fil. maisteri I. H i d en. 

Suomen Yleisradio järjestää kesä- ja heinäkuun aikana (alk. l. VI) 
·9 esitelmää käsittävän )) metsäkurssin » aloitteleville nuorille luonnontutki
joille. Esitelmät, jotka pitää L. Y :n toimitussih teeri, käs ittävät seuraavia 
aiheita: kasvien keräily j.a tunteminen, metsäkasvien elämä, kotimaiset pu -
lajit, merkillisiä puita, jalot lehtipuut ja niiden suojeleminen, lintujen tunte
minen, metsän pieneläinten maailma, Suomen metsien histori a. 

Oikaisuksi lehtemme viime numerossa olleeseen l!aettavia virkoja kos
kevaan uutiseen ilmoitamme, että La P 'P e e n r a n n a n y h te i s 1 y s e o n 
ja S a 1m i n keski k o u 1 u n luonnonhis t. ja maantieteen lehtorin virkojen 
varsinainen hakuaika on jo päättynyt. Syysk. 30. päivänä päättyy myön
IJctty respiittiaika. 

Helsinki 1931, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
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J u 1 k a i s i j a : Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toi m i t u s: Uunio Saalas (vastaava), K. Linkola ja Martti Hertz (toimitussihteeri) 

Maanhengityksestä. 

Osmo H. Porkka. 

johdanto. Luonnon taloudelle antaa leiman aineen alinomainen 
kiertokulku. Toiset eliöt, etenkin mikro-organismit, hajoittavat 
vilkkaasti ·kuolleitten eläin- ja kasviruumiitten orgaanisia yhdis
tyksiä yksinkertaisiksi, · elottomiksi aineiksi ja samanaikaisesti toi
set eliöt muodostavat jatkuvasti epäorgaanisista aineista moni
mutkaisia orgaanisia yhdistyksiä. Viimeksimainituista eliöistä vih
reät kasvit muodostavat pääosan, ja voidaankin liioittelematta sa
noa, että kaikki organismit, jotka tarvitsevat orgaanista ravintoa, 
siis koko eläinkunta ja suurin osa lehtivihreättömistä kasveista, 
ovat välittömästi tai välillisesti riippuvat vihreistä kasveista ja niit
ten muodostamasta orgaanisesta aineesta. Vihreitten kasvien hiili
dioksidin yhteyttäminen, fotosynteesi, on näinollen . maapallon 
orgaanisen aineen tuotannon perusilmiö. Fotosynteesi ja sen vilk
kaus taas ovat riippuvat useista ulkonaisista tekijöistä, joista valon 
intensiteetti, lämpötila ja kasveja ympäröivän ilman hiilidioksidi
pitoisuus ovat tärkeimmät, ne kun suoranaisesti vaikuttavat hiili
hapan yhteyttämiseen. Näistä kolmesta tekijästä hiilidioksidikon
sentraat io on n.s. minimitekijä, s.o. tekijä, jonka kohoaminen lähem
mäksi optimia vilkastuttaa totosynteesiä enemmän, kuin molempien 
muitten totosynteesiin vaikuttavien tekijäin, valon intensiteetin ja 
lämpötilan, vastaava kohoaminen optimia kohti. Molemmat vii
meksimainitut tekijät ovat sitäpaitsi normaalin kasvukauden aikana 
lähempänä optimia kuin ensinmainittu milloinkaan luonnossa. Hiili
dioksidipitoisuuden merkitys totosynteesin intensiteetille ja välilli
sesti maapallon orgaanisen aineen tuotannolle on siis vallan ilmeinen. 

Maapalloa ympäröivän ilmakehän hiilidioksidipitoisuus pysytte
!ee suurin piirtein katsoen verraten muuttumattomana. Ilman mai
nitaan tavallisesti sisältävän noin 0.03 tilavuusprosenttia hiilidioksi-
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dia; tämä määrä saattaa kuitenkin jossakin määrin vaihdella monista 
tekijöistä riippuen. 

Tietyn kasvupaikan hiilidioksidi on peräisin osaksi vapaan ilma
kehän hiilihappovarastosta, osaksi tämän kasvupaikan eläinten ja 
kasvien maanpäällisten osien hengityksestä, mutta pääasiassa kuiten
kin siitä hiilidioksidista, jota kasvukauden aikana jatkuvasti syntyy 
maassa sekä sen mikro-organismien orgaanisia aineita hajoittavan 
toiminnan että korkeampien kasvien maanalaisten osien hengityk
sen vaikutuksesta, ja jota jatkuvasti diffundoi maasta ilmaan. Vii
meksimainitulle ilmiölle L u n d e g å r d h on antanut saksankielisen 
nimen >>Bodenatmung>>, joka on vastaavassa muodossa omaksuttu 
muihinkin sivistyskieliin, ja jonka parhaiten suomennamme sanalla 
maanhengitys. Tällainen maanhengitys on paikallisesti ilman hiili
dioksidin tärkein lähde. 

Muistaessamme ilman hiilidioksidipitoisuuden merkityksen foto
synteesille ja välillisesti orgaanisen aineen tuotannolle, käsitämme 
välittömästi, mikä merkitys maanhengityksellä on luonnon talou
dessa. Maanhengityksen yksityiskohtainen tunteminen tuo run
saasti valaistusta tietyn kasvupaikan hiilitalouden tuntemiseen, 
mutta se on myös käytännön kannalta arvosteltuna tärkeää. Käy
tännöllisessä kasvihuone- ja puutarhakasvien viljelyksessä, maan
viljelyksessä, jopa metsänhoidossakin on näet viimeisimpinä aikoina 
pyritty keinollisesti vilkastuttamaan kasvien totosynteesiä ja välilli
sesti niitten kasvua ja satoa lisäämällä kasveja ympäröivän ilman 
hiilidioksidipitoisuutta. Tämä n.s. hiilihappolannoitus (ks. A. C a
j a n d e r, 1930) suoritetaan joko suoranaisesti tavalla tai toisella 
valmistetun hiilidioksidin avulla >>kaasuttamalla>> tai välillisesti 
muokkaamalla ja käsittelemällä maaperää siten, että sen hiilidioksidi
tuotanto, siis maanhengitys, saadaan vilkastumaan. - Maanhengi
tys ansaitsee siis melkoisen huomion. 

1. Metodeista. Haluttaessa tutkia maanhengitystä ja sen 
vaihteluita on ensin kehitettävä tarkoituksenmukainen metodi. 
S t o k 1 a s a ja E r n e s t (1905) suorittivat ensimmäisinä maan
hengityksen kvantitatiivisia määräyksiä, mutta heidän metodinsa 
oli laboratoriometodi, jonka avulla ei voida saada luotettavia tulok
sia maanhengityksestä luonnollisissa olosuhteissa. Maanhengitys on 
näet riippuva sekä maaperän fysikaalisista ja kemiallisista ominai
suuksista että monista ulkonaisista tekijöistä, joten sitä on tutkittava 
luonnossa, jos mieli saada todellisuutta vastaavia arvoja. 
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Ensimmäisenä suoritti Lund e g å r d h (1921) maanhengitys
määräyksiä luonnossa. Hänen metodinsa oli varsin yksinkertainen. 
Hän asetti maanpinnalle laakean lasirasian, jossa oli 25 cm3 

~\,-nont~aalista bariumhydroksidiliuosta, ja kumosi tämän yli laa
jahkon lasikellon, jonka reunat hän vielä työnsi jonkin matkaa maa
han. Laite sai jäädä paikoilleen sopivaksi ajaksi, joka merkittiin 
muistiin. Tällä aikaa bariumhydroksidi absorboi lasikelloon maan
hengityksen vaikutuksesta kerääntyvän hiilidioksidin. Kokeen 
lopussa lasikello poistettiin, lasirasia suljettiin kannella ja barium
hydroksidiliuos titrattiin laboratoriossa. Titraustuloksen perusteella 
oli helppo laskea maanhengityksen intensiteetti (gr C02/m2 .t), kun 
tunnettiin koeaika, lasikellon tilavuus ja pohjan pinta-ala. 

Voimme yhtyä R o me II in (1922) käsitykseen, jonka mukaan 
tämä metodi on oikea, mikäli on kysymys kellon käytöstä, sillä 
hänen omista tutkimuksistaan ilmenee selvästi, että maaperän hiili
dioksidin virtaaminen ilmaan on melkein yksinomaan diffuusioilmiö. 
Kaikki tutkijat, jotka ovat myöhemmin kehittäneet uusia meto
deja maanhengityksen määräämiseksi, ovatkin käyttäneet >>maan
hengityskelloa>>, jonka muoto ja rakenne tosin vaihtelevat suuresti. 
Sensijaan ei voida pitää oikeana Lundegårdhin metodissaan käyttä
mää hiilidioksidin absorbointia, joka tapahtuu samanaikaisesti kuin 
hiilidioksidin kerääntyminen kelloon. Tämä metodi saattaa näet 
olla epätarkka osaksi siitä syystä, että bariumhydroksidiliuoksen 
pinnalle helposti muodostuu bariumkarbonaattikalvo, joka estää 
jatkuvan hiilihapan absorboinnin tai ainakin vaikeuttaa sitä, osaksi 
s.envuoksi, että absorption ollessa täydellinen, kuten on laita käy
tettäessä bariumhydroksidiliuoksen asemesta KOH-liuosta, hiili
dioksidipitoisuus kellossa alenee pienemmäksi kuin kellon ulkopuo
lella, mistä seuraa hiilidioksidin osapaineen aleneminen kellossa ja 
siitä johtuva maanhengityksen keinollinen vilkastuminen. Useim
mat tutkijat ovatkin senvuoksi järjestäneet metodinsa sellaiseksi, 
että maanhengityksessä syntyneen hiilidioksidin kerääminen maan
hengityskelloon ja kellon kokeen lopussa sisältämän ilman hiili
dioksidipitoisuuden määrääminen tapahtuvat perättäisest i ja toisis
taan riippumatta. 

Kaikissa varhemmin käytetyissä metodeissa hiilidioksidi on 
saanut kerääntyä tietyn ajan maanhengityskelloon, jonka sisältämän 

.ilman hiilidioksidipitoisuus on senjälkeen määrätty. Kirjoittaja on 
äskettäin kehittänyt oman metodin, joka eroaa edullisesti edelli-
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sistä ennenkaikkea siinä, että maanhengitysrasian läpi kulkee tasai
nen ilmavirta, joten maanhengitysrasian ilman hiilidioksidipitoisuus 
pysyy konstanttina eikä vähitellen kohoa, kuten aikaisemmissa me
todeissa. Tätä metodiaan, jonka lähempi selitys ei sisälly tämän 
kirjoituksen puitteisiin, kirjoittaja käytti maanhengitysmääräyksis
sään kesällä 1930 ja 1931, jolloin se osoittautui käteväksi ja riit
tävän tarkaksi. 

2. Maanhengityksen riippuvaisuudesta ulkonaisista tekijöistä. 
jo edellä viitattiin siihen, että maanhengityksen intensiteetti on 
riippuva sekä maaperän fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuk
sista että myös monista meteorologisista tekijöistä. Näitten suh
teitten selvittäminen koko laajuudessaan on kuitenkin varsin vaikea 
tehtävä. On näet pidettävä mielessä, että maanhengitykseen vaikut
tavat ulkonaiset tekijät vaikuttavat siihen kahdella eri tavalla. Ne 
voivat suoranaisesti vilkastuttaa tai hidastuttaa maassa elävien 
mikro-organismien orgaanisia aineita hajoittavaa toimintaa ja kor
keampien kasvien maanalaisten osien hengitystä ja näin si is joko 
kohottaa tai alentaa maassa syntyvän hiilidioksidin määrää. Toi
saalta ne aiheuttavat muutoksia maaperän fysikaalisissa ja kemialli
sissa ominaisuuksissa, jotka taas joko suoranaisesti tai välillisesti 
vaikuttavat äskenmainittujen organismien hiilidioksidituotantoon, 
ja jotka lisäksi saattavat suoranaisesti vaikuttaa kaasunvaihtoon 
maassa sekä maan ja ilman välillä. 

Ottakaamme esimerkiksi sade. Kuivan kauden jälkeen sattunut 
sade lisää maaperän kosteutta ja parantaa siten maassa elävien or
ganismien elinmahdollisuuksia. Kosteuden suoranainen edullinen 
vaikutus organismien toimintaan lisää niitten hiilidioksidituotantoa · 
ja siis myös vilkastuttaa maanhengitystä. jos kuitenkin sade on 
pitkäaikainen tai äkkinäinen, tukkeutuvat maassa olevat ilmahuoko
set vedellä, kaasunvaihto maassa ja maan ja ilman välillä vaikeutuu, 
organismit joutuvat kärsimään hapen puutetta, niitten toiminta hi
dastuu ja maanhengitys vähenee. Sade siis edistää maanhengitystä 
määrättyyn rajaan saakka, minkä jälkeen se vaikuttaa päinvastai
sesti. Tuo rajakohta on riippuva sekä sateen voimakkuudesta että 
ajasta, minkä sadetta kestää, mutta se on lisäksi riippuva maaperän 
ominaisuuksista, ennenkaikkea luonnollisesti maaperän kosteudesta 
ja veden läpäiseväisyydestä. Sateen vaikutuksen edullisuus maan
hengitykselle on siis läheisessä syysuhteessa mitä moninaisimpiin seik
koihin, mikä tietenkin vaikeuttaa sen merkityksen selvittämistä. 
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Kun vielä otetaan huomioon, että muittenkin ulkonaisten tekijäin 
vaikutus maanhengitykseen on vastaavasti varsin moninainen, ym
märrämme, kuinka vaikeata on selvittää yksityiskohtaisesti maan
hengityksen riippuvaisuutta ulkonaisista tekijöistä luonnollisilla 
kasvupaikoilla, missä on mä~rättävä yhtäaikaisesti kaikkien saman
aikaisesti eri tavoilla vaihtelevien tekijäin vaikutus maanhengityk
seen. Tässä ei voidakaan lähemmin selvittää tätä kysymystä, jota 
lisäksi on vielä riittämättömästi tutkittu. Sopinee kuitenkin mai
nita se huomionarvoinen seikka, että eri kasvupaikkojen maanhengi
tys on varsin läheisesti riippuva maaperän happamuusasteesta. 
F e h e r (1929) on näet osoittanut, että maanhengityksen intensi
teetti laskee pH-arvon aletessa, mikä onkin varsin luonnollista, kun 
muistamme, että bakteeritoiminta on yleensä happamessa maape
~ässä heikompaa kuin neutraalissa tai heikosti happamessa. 

3. Maanhengityksen vuotuisesta vaihtelusta. Kirjallisuudessa ei 
tavata mitään tietoja tutkimuksista, joitten tarkoituksena olisi sel
vittää maanhengityksen vaihtelua tietyllä kasvupaikalla vuoden tai 
edes koko kasvukauden aikana. Sensijaan on kyllä melkoisestikin 
tutkimuksia, jotka ansiokkaasti selvittelevät maanhengityksen vaih
telua lyhyempinä aikoina. Näistä tutkimuksista käy selville, että 
maanhengityksen vaihtelu on ennenkaikkea riippuva lämpötilasta ja 
kosteudesta, lähinnä sateesta. Niistä voi päätellä, että maanhengitys 
on talvella pysähtynyt; keväällä lämpötilan kohotessa niin korkeaksi, 
että maaperän mikro-organismielämä herää, maanhengitys alkaa, se 
vilkastuu lämpötilan lisääntyessä aletakseen jälleen syksyllä lämpö
tilan laskiessa. joittenkin tietojen mukaan maanhengitys hidastuisi 
keskikesällä lämpimimpään aikaan. Tuntuu kuitenkin siltä, kuin 
tämä mahdollisesti todettava ilmiö olisi paremminkin riippuva 
lämpimimpänä vuoden aikana yleensä vallitsevasta kuivuudesta. 
Äkilliset sateet muuttavat suhteet ohimenevästi vaihteleviksi ja 
monet muut tekijät aiheuttavat osaltaan vaihteluita. Mutta suurin 
piirtein katsoen lämpöfila ja kosteus ovat maanhengityksen vuoden 
ja kasvukauden aikan~ tapahtuvan vaihtelun tärkeimmät aiheutta
jat. Diagrammoista 1 ja 2 saamme käsityksen näistä seikoista. 

Esitetyistä piirroksista selviää kuitenkin, etteivät mainitut 
suhteet ole aivan selvät. Tämä johtuu osaksi muista samanaikaisesti 
vaikuttavista tekijöistä, mutta melkoiselta osalta myös siitä, että 
tähänastiset kokeet, joitten tarkoituksena on selvittää maanhengi
tyksen vaihtelua lyhyempinä tai pitempinä aikoina, eivät ole suori-
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Diagrarnma 1. Ilman hiilidioksidipitoisuuden, maanhengityksen ja eräitten 
ulkonaisten ·tekijäin päivittäiset vaihtelut Hallands-Vederön (Ruotsissa) 

pyökkirnetsässä. F e he r in (1929) julkaisusta. 

tetut riittävän perusteellisesti. Niinpä F e h e r, joka on näitä seik
koja tutkinut sekä Ruotsissa että Unkarissa, on määrännyt maan
hengityksen intensiteetin päivittäin klo 8- 9, 12 - 13 ja 17 - 18 sekä 
piirtänyt näitten määräysten keskiarvojen perusteella maanhengi
tyksen kulkua osoittavan käyrän. Hän ei ole tällöin riittävästi otta
nut huomioon sitä, että maanhengityksen intensiteetissä saattaa, 
monestakin syystä, tiettynä ajankohtana päivässä esiintyä vaihte-
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12. !3. 111. 15 70. 11 18. 79. zo 21. 22. 21 211 25. 26. 
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Diagramma 2. Maanhengityksen sekä maan ja ilman lämpötilan päivittäiset 
vaihtelut kuusimetsässä Giessen issä heinäkuussa 1922. Abskissalle on mer

kitty ylhäälle päivämäärät, alhaalle päivittäiset sademäärät (mm). 
M e i n e c ken teoksesta. 

luita, joten mainittuina mielivaltaisesti valittuina aikoina päivässä 
määrättyjen arvojen keskiarvon ei tarvitse olla puheenaolevan 
vuorokauden todellinen keskiarvo. Siten todettu maanhengityksen 
vaihtelu ei siis myöskään tule todellisuutta vastaava siinäkään 
tapauksessa, että meteorologiset tekijät ilmoitetaan samalta ajan
kohdalta. Tässä suhteessa Me i ne c ken määräykset ovat oikeam
mat. Hän on näet määrännyt maanhengityksen intensiteetin kerää
mällä koko vuorokauden ajan syntyneen maanhengityksen tuotta
man hiilidioksidin, joten hän on saanut vuorokauden todellisen 
maanhengitysintensiteetin. Valitettavasti nämä määräykset kuiten
kin ovat koeteknillisesti epävarmat. 

Maanhengityksen vuoden tai kasvukauden aikana tapahtuvan 
vaihtelun selvittämiseksi on välttämätöntä ensin tutkia sen vuoro
kautista vaihtelua, jonka tuntemiseen vuoden ja kasvukauden ku
luessa tapahtuvan vaihtelun kokeellisen tutkimuksen tulee perustua. 

4. Maanhengityksen Vuorokautisesta vaihtelusta. Kirjallisuudessa 
ei ole mitään tietoja järjestelmällisistä tutkimuksista maanhengityk
sen vuorokautisen vaihtelun selvittämiseksi. Muutamat tutkijat, 
kuten Dönhoff (1927), Meinecke (1927), Johansson 
(1929) ja G u t (1929) ovat kuitenkin todenneet, että maanhengi
tyksen intensiteetti vaihtelee vuorokauden kuluessa, ja kahden 
ensinmainitun tutkijan julkaisuista selviää, että tämä vaihtelu on 
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todennäköisesti lähinnä riippuva lämpötilan Vuorokautisesta vaih
telusta. 

Lisäselvitysten saamiseksi tähän kysymykseen, mikä maanhen
gityksen tuntemisen kannalta on tärkeä, kirjoittaja suoritti kesällä 
1930 Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen Ruotsinkylän kokeilu
alueella Tuusulan pitäjässä kokeita, joitten avulla oli tarkoitus 
tutkia maanhengityksen vuorokautista vaihtelua ja sen riippuvai
suutta ulkonaisista tekijÖistä Oxalis-Myrtillus-tyypin metsässä. 

Kokeet suoritettiin siten, että määrättiin maanhengityksen 
intensiteetti kirjoittajan konstruoimalla laitteella vuorokauden ku
luessa tunnittain. Samanaikaisesti rekisteröitiin kaikki tärkeimmät 
maanhengityksen intensiteettiin vaikuttavat tekijät tai havainnoi
tiin ne jokaisen kokeen alussa ja lopussa. Syystä, että nämä tutki
mukset suoritettiin sivutöinä kirjoittajan muitten, varsinaisten tut
kimusten ohella, ne vielä jäivät vaillinaisiksi ja laadultaan orientoi
viksi. Silti niitten tulokset ovat omiaan valaisemaan puheena olevia 
kysymyksiä. 

Diagrammoissa 3 ja 4 esitetään mainitulla kasvupaikalla maan
hengityksen vuorokautinen vaihtelu 31. V. - 1. VI. ja 3. - 4. VII. 
Näissä diagrammoissa on merkitty maanhengityksen intensiteetti 
(gr C02jm2 • t) mustilla pisteillä, joitten perusteella on piirretty maan
hengityksen vuorokautista vaihtelua esittävät käyrät. Samoihin 
diagrammoihin on vielä merkitty erilaisilla viivoilla piirretyt käyrät, 
jotka ilmaisevat ilman ja maan (5 cm maanpinnan alla) lämpötilan 
sekä ilman suhteellisen kosteuden vuorokautisen vaihtelun. Ilman 
lämpötila on määrätty termograafilla, ilman suhteellinen kosteus 
hygrograafilla ja maan lämpötila normaalilämpömittarilla, joka 
luettiin jokaisen kokeen alussa ja lopussa. 

Diagrammoja tarkastettaessa huomataan, että maanhengityksen 
vuorokautinen vaihtelu ilmeisesti on riippuva ilman lämpötilan 
vuorokautisesta kulusta. Maanhengitys on yöllä laimeaa, päivällä 
taas vilkkaampaa, se kohoaa ilman lämpötilan noustessa ja laskee 
ilman lämpötilan aletessa. Maan lämpötilan vuorokautinen vaihtelu 
on siksi vähäinen, ettei sen vaikutus maanhengityksen Vuorokauti
seen kulkuun ole mainittava. Mutta diagrammoista huomataan 
edelleen, että maanhengityksen intensiteetti laskee ohimenevästi 
päivällä ja että tämä lasku sattuu korkeimman lämpötilan aikaan. 
Lämpötilaa ei kuitenkaan voitane pitää suoranaisena syynä maan
hengityksen alenemiseen tuohon aikaan, sillä lämpötila ei kohoa 
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31. V.- 1. VI. 1930. 

12. 

Diagramma 3. Maanhengityksen, ilman ja maan (5 cm maanpinnan alla) 
lämpötilan sekä ilman suhtee llisen kosteuden vuorokautinen vaihtelu Oxa

lis-Myrtillus-ty ypin metsässä Ruotsinkylän kokeilualueella 
31. V. - 1. VI. 1930. 

Diagramma 4. Maanhengityksen, ilman ja maan (5 cm maanpinnan alla) 
lämpötilan sekä ilman suhteellisen kosteuden : Vuorokautinen vaihtelu Oxa

.lis-Myrtillus-tyypin metsässä Ruotsinkylän kokeilualuee lla 
3. - 4. VII. 1930. 
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niin korkeaiie, että se vielä voisi vaikuttaa ehkäisevästi tai edes 
hidastuttavasti maaperän mikro-organismien tai korkeampien kas
vien maanalaisten osien toimintaan. Ilmeisesti lämpötila kuitenkin 
epäsuorasti aiheuttaa tämän laskun. Diagrammoja vilkaisemalla 
huomataan näet se jo muutenkin meille kaikille tunnettu seikka, että 
päivän korkeimman lämpötilan aikana ilman suhteeiiinen kosteus on 
pienin. Tämän kosteuden alenemisen voi varsin hyvin ajatella vai
kuttavan maanhengitykseen hidastuttavasti. Ilman suhteellisen 
kosteuden aleneminen aiheuttaa maaperän kosteuden vilkkaaruman 
haihdunnan, ja se vuorostaan aiheuttaa maaperän kuivumisen, mikä 
tuntuu varsinkin maan pintakerroksissa, joissa elävien mikro-orga
nismien toiminta alenevan kosteuden vuoksi heikentyy. Tämän 
täytyy vaikuttaa varsinkin sellaisessa maaperässä, missä vesi ei voi 
kohota syvemmältä pintakerroksiin niin nopeasti, että niitten siten 
saama vesimäärä voisi korvata haihdunnan kautta menetetyn kos
teuden. 

Lämpötila ja ilman suhteeiiinen kosteus ovat siis tärkeimmät 
maanhengityksen vuorokautiseen vaihteluun vaikuttavat tekijät. 
Diagrammoja tarkastettaessa huomataan, kuinka yksityiset mää
räykset ovat antaneet äkkinäisiä vaihteluita osoittavia arvoja. Mit
kään maanhengitykseen vaikuttavista tekijöistä eivät kuitenkaan 
osoita sellaista äki llistä vaihtelua, että tuo ilmiö voitaisiin selittää 
niistä johtuvaksi. Se riippuukin ilmeisesti pääasiassa koealan maa
perästä, joka ei edes aivan pienelläkään alalla, miten huolellisesti sen 
yrittäneekin valita, ole aivan homogeeninen. Tästä syystä ei myös 
käytännössä voi saada täsmälleen homogeenista koealaa kunkin 
vuorokauden määräyksiä varten. Äkillisten vaihteluitten ei siis tar
vitse peloittaa, ja niitten aiheuttama virhemahdollisuus voidaan 
saada pienenemään tekemällä ainakin kaksi rinnakkaismääräystä, 
mihin kirjoittajalla ei kuitenkaan ollut kesällä 1930 tilaisuutta. 

Koska siis maanhengityksen vuorokautinen vaihtelu on riip
puva pääasiassa ilman lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta, 
joka taas on vuorostaan riippuva ilman lämpötilasta, tulee heti aja
telleeksi, että maanhengityksen vuorokautinen keskiarvo voitaisiin 
kätevästi määrätä muutaman, tiettyinä aikoina päivässä suoritettu
jen määräysten perusteella samaan tapaan kuin meteorologit nykyi
sin las.kevat s.angen tarka~ti vuorokauden keskimääräisen lä~pötilan 
kolmen . päivähavainnon perusteella. Vuorokauden keskiarvon laske
minen mahdollisimman yksinkertaisesti" on käytännöllisesti tärkeä 
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senvuoksi, että vain siten voidaan saada varma pohja maanhengi
tyksen kasvukauden aikana tai vuoden kuluessa tapahtuvan vaihte
lun selvittämiseen. Viimeksimainittujen seikkQjen selvittämiseksi 
on. määrättävä vuoden joka vuorokauden maanhengityksen keski
määräinen intensiteetti, mikä ei luonnollisesti voi käytännössä ta
pahtua siten, että jokaisen vuorokauden aikana suoritettaisiin tun
nittaisia määräyksiä, vaan· tulokseen on päästävä yksinkertaisem
min. Senvuoksi on johdettava kaava, jonka avulla edellä hahmoitte
lemallani tavalla voidaan saada maanhengityksen vuorokautinen 
keskiarvo määrätyksi yksinkertaisesti ja samalla riittävän tarkasti. 
Valitettavasti kesällä 1930 keräämäni materiaali on sinänsä riittä
mätön itse kaavan johtamiseen, mutta sen perusteella lasketut arvot 
antavat varmuuden siitä, että tällainen kaava on johdettavissa. 
Vastaisten kokeitten lähin tehtävä onkin selvittää viimeksimainittu 
kysymys. Vasta senjälkeen voidaan menestyksellisesti ja todelli-
~uutta vastaavia tuloksia odottaen ryhtyä tutkimaan maanhengityk
sen vuoden ja kasvukauden aikana tapahtuvaa vaihtelua ja sen riip
puvaisuutta ulkonaisista tekijöistä. 

Luonnollista kuitenkin on, että muutamain, tiettyinä ajankoh
tina päivässä tehtyjen määräysten perusteella voidaan laskea maan
hengityksen vuorokautinen keskimääräinen intensiteetti vain niin 
sanoakseni tasaisina päivinä, s.o. päivinä, jolloin maanhengitykseen 
vaikuttavien tekijöitten äkilliset muutokset, esim. sade, eivät vaikuta 
häiritsevästi tuloksiin. Milloin äkillisiä muutoksia ulkonaisissa teki
jöissä tapahtuu, on maanhengityksen keskiarvo määrättävä toisin 
tai, vuoden vaihtelua tutkittaessa, sellaiset päivät jäteitävät koko
naan huomiotta. 

Niin paljon kuin maanhengitystä viimeisinä aikoina onkin tut
kittu, on kuitenkin sanottava, että tietomme siitä ovat vielä varsin 
rajoitetut. Runsaasti lisätutkimuksia kaivataan, sitäkin enemmän, 
kun useita, tietyltä kasvupaikalta saatuja tuloksia ei muitta mut~ 
kitta voida yleistää, joten mahdollisimman erilaisilla kasvupaikoilla 
on kullakin erikseen suoritettava perusteellisia tutkimuksia riittä
vän materiaalin saamiseksi yleistä laatua olevien johtopäätösten 
tekemiseksi. Varsinkin meillä, missä maanhengitystä ei varhemmin 
ole lainkaan tutkittu, kaivataan tälläkin alalla kiinteää työtä. Ken
ties meillä on odotettavissa tällä alalla arvokkaampia tuloksia kuin 
muualla senvuoksi, että kotimainen .metsätyyppijako, johon esim. 
käytännöllinen metsänhoitomme perustuu, voi antaa näillekin tutki
muksille pätevän pohjan. 
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Tunturikirvisiä, Anthus rufogularis Brehm [ = A. 
cervinus (Pall.)] tavattu jo ainakin kolme kertaa 

syysmuuton aikana Etelä.sSuomessa. 

Olavi Hytönen. 

Viime Luonnon Ystävässä ollut, Helsingissä syksyllä 1930 
tavattuja tunturikirvisiä koskeva pikkutieto on antanut aiheen 
julkaista aikaisemmatkin k.o. lajin syysmuuttoa koskevat havain
not maastamme, varsinkin koska mainit11ssa uutisessa kirjallisuus
tietoihin luottaen sanotaan, ettei sellaisia ole. 

Kun prep. A. Lönnfors, maist. P. Kuusisto, yliopp. A. Lönnfors 
ja hra V. Toivonen 15. IX. 1929 olivat linturetkeilyllä H:gin edus
tan kareilla, ampui viimeksi mainittu runsaslukuisina parveilevista 
kirvisistä umpimähkään 4 kohdalle sattunutta. Määrätessään niitä 

"kirjallisuuden avulla tuli yliopp. A. Lönnfors siihen tulokseen, 
että yhden ammutuista täytyi olla tunturikirvinen. Suoritta
malla vertailuja Eläintieteellisen museon konservoitujen lintujen 
kokoelmassa totesi allekirjoittanut, että niin oli laita. Loppu
tuloksena oli, että ne kaikki olivat eri lajia: n i i t t y-, m et s ä-, 
1 u o t o- ja t u. n t u _r i k i r v i n e n. Paitsi sitä, että tämä tapaus 
osoitti uuden kirvislajin, Antlzus rufogulariksen, oleskelevan syk
syisissä kirvisparvissa, oli se selvänä esimerkkinä siitä, että noissa 
parvissa voi olla edustettuna kaikki 4 kysymykseen tulevaa lajia 
(niistä luotokirvinen tosin vain ulkokareilla; 5:s lajimme, kangas
kirvinen, tavattu vain kerran), vaikka kiikaroimaila ja kutsuäänistä 
tuskin yhtäkään saa selville. Se että ne olivat edustettuina pienim
mässä mahdollisessa määrässä, 4 yksilössä, oli tietysti kaunis sat
tuma. 

Tästä sain aiheen läpikäydä Eläintieteellisen museon konser
voitujen lintujen kokoelmassa olevat niittykirviset tarkastaakseni, 
olisiko syksyisiä tunturikirvisiä, suuren yhdennäköisyytensä vuoksi 
edellisten kanssa, joutunut niiden joukkoon. Yksi sellainen löytyi
kin. Sen nimilappu on kyllä hyvin vaillinainen, sillä paitsi väärää 
lajinimeä ja kysymysmerkillä varustettua Söderskär-sanaa, jotk'a 
molemmat ovat myöhemmin lisättyjä, on siinä vain luetteloimis
numero: 2291. Viimemainitun avulla luulen kuitenkin saaneeni 
selville tämän ensimmäisen syysmuuton aikana Etelä-Suomessa 
talteenotetun tunturikirvisen tapaaruispaikan ja -ajan. jos ne 
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näet ovat samat kuin kokoelman korttiluettelossa .k.o. kirvisen 
molemmilla puolilla esiintyvien nijttykirvisten (n:ot 2289 & --:92; 
2290 ei ole Anthus), mikä on enemmän kuin todennäköistä, ovat 
ne: Söderskär 30. IX. 1889. 

Viime syksynä, 23. IX. 1930, pääsi allekirjoittanutkin oma
kohtaisesti toteamaan tunturikirvisen esiintymisen täällä etelässä 
syysmuuton aikana. Olin parin toverini kanssa lintuja tarkastele-· 
massa H:gin ratapihan ja Töölön lahden välisellä, savisella peruna
maa-alueella. Muiden ohella lenteli siellä levottomana 6- 10 
Anthusta, joista oli etukäteen mahdoton päätellä, mitä lajeja niissä 
oli, varsinkin koska kaikkien lajien kutsuäänet eivät olleet tajun
nassa; toiset linnuista eivät kaikistellen äännelleetkään. Mukana 
olleista ampui lyseol. H. Suomalainen pyssylläni niistä 2. Määrä
tessäni ne osoittautuivat molemmat A. rujogulariksiksi (prep:n 
tekemän anatomisen tarkastuksen mukaan s & ~ ?). Kun 5 päi
vää myöhemmin menimme samaan paikkaan nimenomaisella· tarkoi
tuksella päästä tekemisiin tunturikirvisten kanssa, oli siellä ainakin 
12 kirvisen suvun edustajaa, mutta ne, joilla nyt parvea pienensim
me, olivat molemmat >>vain >> niittykirvisiä. 

Enempää ei toistaiseksi tiedetäkään tunturikirvisen · syysmuu
tosta maassamme.1 Siihen on epäilemättä osaksi syynä se, että sitä 
syyspuvussa on vaikea erottaa sukulaisistaan, varsinkin niitty
kirvisestä, kuten edelläkerrotusta jo on ilmennyt. Elävää syys
pukuista lintua luonnossa tarkattaessa ei liene muuta erottavaa 
tuntomerkkiä kuin kutsuääni, jonka sanotaan olevan pitkäveteisen 
dsip tai dsj twie, sinnepäin kuin pajusirkulla. Vaikeata lienee kui
tenkin oppia tuntemaan laji yksistään siitä. · Vasta kun otuksen saa 
käteensä, tulevat väri- ja mittaerot kysymykseen. 

Pitkä (10 - 14 mm), heikosti kaartunut takavarvas erottaa 
sekä tunturi- että niittykirvisen muuten hyvin viimeksimainitun 
näköisestä metsäkirvisestä, jonka takavarpaan kynsi on lyhyt 
(7,5 - 9 mm) ja vahvasti taipunut. jälelläolevat kirvislajimme, 
luoto- ja kangaskirvinen, ovat selvien värierojen (edellinen silmään
pistävän harmaa, jälkimmäinen alta yksivärinen) ja suuremman 
kokonsa vuoksi kädessä tarkastellen helposti toisista erotettavia. 

Tunturi- ja niittykirvisen erottamiseksi toisistaan syyspukui-

1 Palmenin lintuarkistossa· on pieni paperiliuska, jolle lyijykynällä on 
kirjoitettu: A. cervinus, Schulman, en höst,· oktober fomkr. 1885). Sitä ei 
näy kuitenkaan otetun kirjallisuudessa huomioon. 
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sina on tarkastettava useampaa väri-: ja pituussuhdetta. Sitovin 
värituntomerkki lienee yläperässä ja pyrstön yläpeitinhöyhenissä. 
Sitä selvittävät s. 160 luonnon koossa piirretyt kuviot. - Selkä- · 
puolen yleisvärissä on näillä eri vivahdus: tunturikirvisellä ruskea, 
niittykirvisellä vihertävä. Se ilmenee varsin selvästi, jos molempia 
tarkastelee rinnan. - Lisäksi jos käsiteltävänä on A. rujo~ularis-~ , 

vaikkapa vastå edellisenä kesänä syntynytkin, on sillä lajinimen 
mukaisesta kurkun ja kaulan punasta frufus = punainen, gula = 

kurkku) vivahdus huomattavissa. 
Olkoon että määrättävän yksilön värit ovat sopineet tunturi

kirviseltä mainittuihin, silti on vielä syytä varmistaa määräystä 
tarkastamaHa käsisulkien pituussuhteita. Havainnoliistaakseni tun
turi- ja niittykirviseliä niissä ilmeneviä eroja, olen s. 160 piirtänyt 
luonnollisessa koossa kaavakuvat kumpaankin lajiin kuuluvan 
konservoidun yksilön siivenkärjestä sekä merkinnyt niihin kirjalli-

' suudessa mainitut 3 tärkeätä pituusero-vaihtelua ja roomalaiset 
numerot, jotka osoittav.at sulkien järjestysluvun ( 1 on molemmilla 
surkastunut = alle 1

/ 2 käsisulkien peitinhöyhenten pituudesta). -
Vielä ovat tunturikirviset keskimäärin suurempia kuin niittykirviset, 
joten edellisistäsaadut suuret mitat ja jälkimmäisistä saadut pienet 
mitat ovat myös tuntomerkkejä. Paras on tutkia suuruussuhteita 
siiven pituudesta ( = kasassa oleva siipi mitattuna kyynärtaipeesta 
pisimmän käsisulan kärkeen, siiven ollessa suoraa mittaa myöten 
painettuna), joka on varmin ammutusta ja konservoidusta linnusta 
saatava mitta. Suomalaisten tunturikirvisten siivenmitaksi on 
saatu: ~ 82- 92 mm, ~ 79 - 84 mm; niittykirvisellä tie ovat: ~ 
73,5 - 85 mm, ~ 75 - 82 mm. 

Keväistä tunturikirvisurosta ei liene luonnossakaan, tarpeeksi 
lähel)e päästyä, vaikea tuntea. Sillähän on kurkku ja kaula tasai
sesti vaalean ruosteen ruskea. ~ :Ilakin on silloin tämä väri, joskaan 
ei koskaan niin selvä kuin ~ :lla; ammuttuna senkin siis helposti 
muista Antlzuksista erottaa. Ainoat tähän saakka tunnetut 4 
muuttohavaintoa ovatkin olleet kevätmuuton ajalta. Koska ne 
kirjallisuudessa esiintyvät virheellisinä, mainittakoon ne tässä 
kokoelmien ja Palmenin lintuarkiston avulla tarkistettuina: 2 ~~ 
ammuttu 29. V. 1871 Kuopion luona niitty-, tunturi- ja metsä
kirvisparvesta; 1 pari 22. V. 1881 ja 2 yks., joista toinen ammuttiin, 
seur. p:nä Lunkulan saarella Salmissa; ~ ammuttu 30. V. 1899 
Helsingissä; 2 ~~ ammuttu Porin saaristossa kesäkuun alussa 1913. 
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A. rufogularis. Selkäpuolen 
höyhenissä on mustat keskus
läiskät a in a pyrstöön saakka. 

A. rujogu/aris. 

A pratensis. Mustat lä iskät 
loppuvat paljon ylempänä, 
niin että yläperä ja pyrstön 
y läpe i tin höyhenet ovat mel-

kein yksiväriset. 

A. pratensi s. 
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Vähän on muuttohavaintoja kaikkiaankin maamme samoin
k-uin Skandinavian keski- ja eteläosista. Senvuoksi arvellaankin, 
että tunturikirvisen, samoinkuin eräiden muiden pohjoisten lajien, 
kuten Iapinsirkun, pohjan pajulinnun ja sinirinnan, pääasiallinen 
muutto fennoskandialaisilta pesimäpaikoiltaan, Lapin tunturiseu
dusta ja j äämeren rantaniityiltä tapahtuu kaakkoon päin Venä
jän halki, osaksi varmaan kohti Intiaa, Malajin saaristoa ja Etelä
Arabiaa, missä Pohjois-Aasiassa aina Aleuteille saakka ja Pohjois
Venäjällä asuvien (maantieteellisiä rotuja ei lajista ole erotettu) 
talvehtimispaikat ovat. Ins. Albert Collin on selitykseksi kaak
koon päin tapahtuvaan muuttoon keksinyt sen luonnolliselta tun
tuvan ajatuksen, että se olisi perintönä siltä, varmaan hyvin 
kauvan kestäneeltä, Ancylus-meren vaiheelta, jolloin kapea kaak
koon suuntautuva kannas yhdisti Lapin Venäjään ja koko muu 
Suomi oli meren peitossa. - Kuitenkin se on tavattu läpimuutta-

- vana keväällä ja syksyllä niinkin lännessä kuin Schlesiassa ja Bran
denburgissa sekä v:sta 1872 lähtien monena syksynä peräkkäin 
Tarton seudulla. Läntisten talvehtimispaikkojen sanotaan olevan 
Italiassa, sekä Egyptissä ja Nubiassa Itä-Afrikkaan saakka. Brit
tein saarilla, Länsi-Euroopassa ja Luoteis-Afrikassa se on harvinai
nen vierailija ja Tanskasta sitä ei mainita ollenkaan. 

Ruotsissa on tunturikirvinen kevätmuuton aikana hyvin har
vinainen, mutta tavataan syksyisin jotenkin usein. Se onkin 
luonnollinen suhde pohjoiselle lintulajille, joka kesällä lisäännyt
tyään lähtee runsaslukuisempana etelään päin, mutta palaa muutto
matkaltaan, jonka aikana tuhoutuminen on monella tavalla mah
dollinen, harvennein rivein takaisin. Luultavasti meilläkin syys
löydöt tulevat lukuisammiksi, kun syksyisin ammutut ja tuhoutuneet 
kirviset huolella tutkitaan. 
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·Ahosuolaheinän kasvupaikkojen happamuudesta. 
Erkki Kivinen. 

Ahosuolaheinää (Rumex acetosella) on yleensä totuttu pitä
·mään happamien maiden kasvina jopa siinä määrin, että sen esiin
tymisestä jollakin kasvupaikalla on päätetty sanotun paikan ole
van reaktioitaan jokseenkin happamen. Melkein kaikessa rikka
-ruohokirjallisuudessa mainitaan ahosuolaheinän menestyvän lai
halla, kalkkiköyhällä ja happamella kasvualustalla. 

Viime aikoina ovat kuitenkin useat tutkijat viitanneet sii
hen, että mainitun ahosuolaheinän ei aina tarvitse kasvaa yksin
omaan happamella alustalla, vaan myöskin lievemmin happamella 
maalla voidaan sitä tavata. Lajien välisessä kilpailussa kuitenkin 
ahosuolaheinä jää usein häviölle paremmilla kasvupaikoilla, kun 
sensijaan ravintoköyhällä ja happamella alustalla se laajalle leviä
vän juuristonsa avulla kestää kilpailussa, jopa on kilpailijoitaosa 
etevämpikin. 

Meikäläisistä tutkijoista mm. Te r ä s v u o r i on Pielaveden 
Tuovilanlahdesta merkinnyt muistiin niityn, jossa runsaasti, jopa 
yhtämittaisesti esiintyvän Rumex acetosellan ohella on vain lievää 
happamuutta sietävä Trifolium pratense esiintynyt runsaasti. Tällä 
niityllä voi Rumex acetosella tuskin olla happamen kasvualustan 
tunnus. Peso 1 a n havaintojen mukaan esiintyy R. acetosella 
toisinaan runsaana kalkkirikkailla (CaO 1 ,5 %) ja selvästi emäksi
sillä viljelysmailla. Samoin B r e n n e r mainitsee tavanneensa 
mainittua lajia Virossa kasvualustalla, jonka p H oli 7 ,4. A a r n i o 
on mitannut eräästä R. acetosellan kasvupaikasta pH 5,5. Ruotsin 
Suoviljelysyhdistyksen koetilalla Gisselås'issa R. acetosella esiintyy 
ruskosammalsaraturvealustalla, jonka happamuus on pH 6,2 tai 
pH 6,5. 

Useimmat kirjallisuudessa esitetyt havainnot ovat hajanaisia, 
ja kotimaisia muistiinpanoja on jokseenkin niukasti. Tämän joh
dosta keräsin kesällä 1930 maanäytteitä ahosuolaheinän juuristoja 
ympäröivistä maakerroksista ja määräsin niiden happamuuden 
elektrometrisesti kinhydroni-menetelmää käyttäen. Tulokset ovat 
julaistut Maataloustieteellisessä Aikakauskirjassa N:o 1, 1931, 
ss. 10 - 16. Seuraavassa selostan hiukan sanottua tutkimustani. 

Kaikkiaan oli maanäytteitä 30. Niiden happamuudet maa
lajeittain esitetään oheJlisessa taulukossa. 
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R u me x a c et o se ll an kasvupaikoilta otettujen maanäytteiden 
lukumäärät ja happamuus. 

1 pH 

Maalaji 
Näytteiden 

1 

lukumäärä Vaihtelu-Keskim. 
laajuus 

Hietamaa ...................... 7 5.01 3.68-6.01 
Hiekkamaa ... . . . . . ......... . .. 13 5.78 4.87- 6.76 
Soramaa ..... . .... ... ..... . ... 1 6.10 -
Turvemaa . ... . ...... .. . . ... . . 9 4.76 4. 10- 5.20 

Kaikki näyttee t 30 5.30 3.68- 6.76 

Viljelty maa .......... . ....... 23 5. 1 S3 3.68- 6.76 
Vilj elemätön maa .............. 7 5.7 1 4.87_:_6.40 

Kaikki näytteet 
1 

30 
1 

5.30 
1 

3.68-6.76 

Turvemaalta otettujen näytteiden keskimääräinen happamuus 
on suurin ja eri näytteiden välinen vaihtelu on jokseenkin pieni ver
rattuna esim. hietamaalta otettuihin näytteisiin. Soilta otettujen 
näytteiden johdosta on kuitenkin mainittava, että niihin ei sisälly 
näytteitä ns. paremmilta soilta, joilla myöskin R. acetosellaa voi-

. daan tavata. 
Hietamaalta otettujen näytteiden pH-arvot vaihtelevat run

saast i. Keskimäärin esiintyy ahosuolaheinä hietamaalla kuitenkin 
hiukan happamammalla alustalla kuin hiekkamaalla, jossa happa
muuden vaihtelulaajuus on myöskin hiukan pienempi kuin hieta
maalla. 

Savimaalta ei näytteitä ole ollut. 
Taulukossa on myös esitetty tutkittujen näytteiden jakautu

minen viljeliyllä sekä viljelemättömällä maalla. Viljeliyllä maalla 
esiintyy R. acetosella happamainmalla alustalla kuin ll.lonnonvarai
sissa olosuhteissa. Viimemainittujen näytteiden happamuuden vaih
telulaajuus on myöskin huomattavasti pienempi kuin viljeliyltä 
maalta kerättyjen näytteiden._ Kova kilpailu viljelyskasvien puo
lelta sekä maanviljelijän rfkkaruohoja hävittävät" toimenpiteet pa
kottavat luonnollisesti ahosuolaheinän käyttämään hyväkseen huo
noimpiakin kasvupaikkoja. 
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Myöskin on olemassa mahdollisuus, että lievästi happamilla 
tai neutraaleilla ja emäksisillä kasvupaikoilla esiintyvä ahosuolaheinä 
on sellainen mainitun lajin alalaji tai muunnos, jonka kasvupaikka
vaatimukset ovat korkeammat kuin päälajin. Tähän suuntaan 
viittaa mm. P e s o 1 a. 

Muutamat näytteet osoittavat sangen korkeata pH-arvoa. 
Niinpä hietamaalta on 1 näyte ja hiekkamaalta 5 näytettä sellaisia, 
joiden happamuus on yli pH 6,0, vieläpä 1 näyte hiekkamaalta, 
jonka pH on yli 6,5. Nämä osoittavat, että R u me x a c et o se ll a 
esiintyy välistä myöskin hyvin lievästi happamilla kasvupaikoilla. 

johtopäätelminä edellä selostetusta tutkimuksesta voidaan 
esittää: 

1. Kivenriäismailla Rumex acetosellan kasvupaikkojen happamuus 
vaihtelee raja-arvojen pH 3,68 - 6,76 välillä. Savimaalta ei ole 
ollut näytteitä. 

2. Hietamaalta Rumex acetosellan kasvupaikoilta otetuista näyt
teistä on hiukan yli 40 °fo sellaisia, joiden pH on yli 5,5 ja hiekka
maalta otetuista näytteistä on melkein 70 °fo sellaisilta kasvu
paikoilta, joiden happamuus on yli pH 5,5. 

3. Turvemaalla on Rumex acetosellaa tavattu yksinomaan selvästi 
happamella kasvualustalla pH:n vaihdellessa 4,10 - 5,20, mutta 
koska tutkimus ei ole koskenut ns. parempia turvelaatuja, ei 
myöskään sanottua voida yleistää koskemaan kaikkia turpeita, · 
vaan yksinomaan ns. huonompia turvelaatuja. 

4. Sellaisilla kasvupaikoilla, joiden pH-luku on korkea, esiintyy 
Rumex acetosella yleensä niukasti tai sirotellen, joskin laji vä
listä voi esiintyä rehevänä ja runsaana. 

Pieniä tietoja. 
Siili Hlitolassa. Viime toukokuun 12. päivänä tapasi eräs keskenkasvuinen 

tyttönen siilin (kookas uros) noin t km Hiitolan asemalta itään ja tappoi sen 
ymmärtämättömyydessään. Ei tiedetä paikkakunnalla ennen tavatun. 

Lauri Salminen. 

Lintuhavaintoja Plelavedeltä (Sb.) - Allamainitut havainnot on tehty 
eräällä syrjäisellä saloseudulla otsakkeessa mainitussa pitäjässä Nilakan itä
puolella. Alue on varsin suppea; käsittäen vain osan yhdestä laajanpuoleisesta 
koulupiiristä; jokunen havainto vain sen ulkopuolelta. Luettelosta on jätetty 
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pois kaikki enemmän tai vähemmän tavalliset ja useammin nähdyt lintulajit 
se.kä joukko sellaisiakin, jotka idempänä, Maaningalla ja Siilinjärvellä, ovat 
ilmeisesti tavallisempia kuin täällä. - Seutu on karua, harvaan asuttua ja hei
kosti viljeltyä ja linnustokin ylipäänsä köyhää, sikä li kuin sitä olen tullut -
muun ohella vain - merkille panneeksi. Seu raava luettelo perustuukin aivan 
satunnaisiin havaintoihin vv. 1923- 1931 ja sisä ltää tietoja lajeista, jotka ovat 
seudu lla ilmeisesti harvemmin nähtyjä ja jotka ovat sattuneet lentelemään tai 
ääntelemään niin lähellä, ett'ei niitä ole juuri voinut olla havaitsematta. 

Corvus corax L. - Nähty pieni parvi Hirviniemellä marraskuussa v. 1928 
(vai oliko 1 929?). Kuuleman mukaan nähty siellä useamminkin. Muualla ei 
havaittu. 

Perisoreus injaustus (L.). - V:n 1923 jälkeen nähty 3-4 kertaa pienissä 
parvissa (2- 3 kpl.) Henkilöt, joilla on ollut tilaisuus liikkua enemmän ulko
salla, varsinkin metsissä, sanovat nähneensä sitä verraten useasti ja isommis
sakin parvissa (?). Eivät ole kuulleet sen äänte levän . 

Sturnus vulgaris L. - Nähty joskus lentävän alueella, mutta ei pesine. 
Säviällä n. 17 km pohjoisempana pesinee se sen sijaan pönttöihin. 

Pyrrlwla pyrrhula (L.). - Nähty si lloin tällöin harvalukuisena. Tänä tal
vena (1 930-31) hyvin vähän (ainoast. 1 yksilö). 

(Tilhiä en myöskään ole sattunut havaitsemaan t.v.) 
Emberiza lwrtulana L. - Asunut säännöllisesti 2-3 paikassa alueella joka 

kesä. 
Aegithalos caudatus (L.). - Nähty parvi kahtena talvena. Menneet sen 

tiensä. 
Lanius excubitor L. - Eksynyt- muistaakseni syksyllä 1929 - erääseen 

maalle kuivamaan viritettyyn kalanpyydykseen (rysään t. mertaan) }\umpu
senniemellä; vangiksi otettuna kuollut ja lähetetty }\uopion museolle. 

L. collurio L. - Nähty parina kesänä Hirviniemellä (lähellä metsänvartijan 
asuntoa) pyrstöään keikuttelemassa. 

Muscicapa striata (Pall.) . - Pesinyt 1930 alueen kansakoulun kellarin sei
nällä olevassa sanomalehti laatikossa liikenteestä juuri välittämättä. 

Caprimulgus europaeus L. - Yhden yksilön nähty hämärissä syyskesällä 
1930 lähtevän lentoon kylätieltä (Rytkölän 1.) ja asettuvan vatsalleen portin 
yläkamanalle puun pituussuuntaan. 

Iynx torquilla L. - }\uultu ja nähty parina kolmena keväänä pääkylällä, 
mutta sitten aina hävinnyt. 

Aegolius Tengmalmi (Gmolin). - Nähty ja kuultu useina syksyinä (hämä
rissä). Yksi saatu kuolleena katseltavaksi. Ahdistellut kerran lepakoita. Lennel
lyt kulkijan mukana metsätiellä, tarkastellut häntä läheisen puun kuivalta ok
salta tai räpytellen tien yläpuolella. 

Circus cyaneus (L.). - Lennellyt kesällä 1928 peltojen yläpuolella (mata
lalla) ja sangen todennäköisesti pesinyt si lloin paikkakunnalla. Nähty myös 
keväällä 1930 lentelemässä eräällä niityllä. - Petolintuja näkee muutoin 
alueella verraten harvoin. }\erran lenteli syysmyöhällä koulun pellon yläpuolella 
isonpuoleinen ruskea haukkalintu, jonka pyrstön tyvi oli leveälti valkea. 

Phalacrocorax sp. (carbo?). Tämän kirjoittajalle kerrottiin talvella 1929 
Pitkänkosken tienoilla nähdyn lentelevän oudon, ison linnun . 1\uuraisella, ohut-
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lumi se lla >>kosken>> rantajäätiköllä näin sitten jälkiä, jotka olivat selvästi meri
metson. 

Vanellus vanellus (L.). - Pesinyt v. 1930 }(uuslammin rannalla. (1-(ts. eri
tyistä kirjoitusta L.Y. s. 68). 

Porzana porzana (L.). - }(uultu keväällä 1930 parin viikon aikana ääntele
vän jokijärven Pohjoislahdessa. Aikaisemmin löydetty pesä lähikylästä alueen 
ulkopuolelta. · 

Crex crex (L.). - }(esällä 1929 kuultu ääntelevän pohjois-Pielavedellä Jär
venpään talon niityllä. 

Fulica atra L. - Yksi yksilö nähty jokijärvessä keväällä 1929. 
0. Kyylzkynen. 

Lintujen pesirnisaikoja. Seuraavassa luetellaan muutamien lintujen pesimis
aikoja. Muistiinpanot ovat pääasiassa P i e k s ä mä e 1 t ä, Pöyhölän seutu
viita. joukossa on jokin havainto S u o ne n j o e 1 t a k i n (S.joki). 

Varis (Corvus cornix) 29. IV. 27, 2 haut. mun., 15. V. 27, 3 haut. munaa. 
28. V. 27, 3 haut. mun., 2. IV. 27, 4 haut. mun., 10. V 1. 27, 3 mun., 7. V. 28, 6 · 
haut. mun., 30. IV. 29, 5 haut. mun. 4. V. 29, 4 haut. mun., 15. IV. 30, mun., 
11. V. 30, 3 haut. mun. Munien mitat ja väri ovat vaihtelevia. Äärimmäiset 
mun. mitta-arvot ovat 37,5-46,0 munien pt. ja 36,8- 31,5 m. pk. 

Harakka (Pica pica) 27, IV. 27, 3 haut. mun., 12. VI. 27. 4 haut. mun., 
8. V. 27, 6 mun., 9. V. 27, 4 mun. 14. V. 27, 7 mun. 16. V. 28, 5 mun. 20. V. 28, 1 
mun., 12. V. 28, 6 mun. 5. V. 28, 6 mun. Äärimm. mun. mitta-arvot 29,0- 37,5 
m. pt. ja 22,5- 24,5 m. pk. 

Peippo ne n (Fringilla c. coetebs). l. VI. 26, 5 haut. mun., 4. VI. 27, 3 
haut. mun., 11. VI. 27,5 mun., 5. VI. 27. 5 haut. mun., 5. VI. 28, 4 haut. mun. 
12. VI. 28,4 haut. mun. 6. VII. 28, isoja poikasia. 15.V. 29. 3 haut. mun. 25.V. 30, 
5 haut. mun. Pesue täysi toukok- kesäk. vaiht. 

K e 1 ta v ä s t ä r ä k k i (Motacilla f. flava) Suonenjoella pesässä 5 haut. 
mun. 25. V. 30. 

P akka s tiainen (Parus major) 25. V. 27, 9 haut. mun., 2. VI. 27) 
11 mun., 28, V. 28, 11 mun., 1. VI. 30, 12 mun., 3. VI. 30, 1 mun. 

H ö rri ö t i aine rv (P. atricapillus borealis). 2. VI. 26, 7 mun., 10. VI. 27, 
9 mun., 25. V. 30, 5 mun. S:joki. 

Harmaa p a a r m a 1 i n t u (Muscicapa s. striata) 15. VI. 27, 4 mun., 
19. VI. 27,6 haut. mun., 25. VI. 27,6 mun., 1. VI. 28, 1 mun., 20. VI. 28,5 mun., 
26. VI. 28, 5 mun., 13. VI. 30, 5 mun. 30. VI. 30. 4 haut. mun. 

Mustan k i r ja v a p a a r m alin t u (M. a. atricapilla) 31. V. 27, 3 
mun., 7. VI. 27, 5 mun., 9. VI. 27,3 inun., 10. VI. 27,6 mun., 3. VI. 30. pieniä 
poikasia, 26. VI. 28, isoja poikasia, 1. VI. 30, 6 mun., 11. VI. 30, 6 mun. 

U u n i 1 i n t u (Pizylloscopus t. troclzilus) 6. V II. 28 alast. poik., 22. VI. 28, 
isoja poik., 22. VI. 28, 6 haut. mun., 15. VI. 28, 8 mun., 10. VI. 28, 6 haut. mun., 
8. VI. 30, 6 haut. mun. 

V i h r e ä k e r t t u (P/z. s. sibilatrix) 24. V 1. 26, 6 haut. mun., 26. V 1. 30, 
kovasti haut. munia, 26. VI. 30, 6 poikasta. 

Hernekerttu (Sylvia c. curruca) 1. VI. 28 munia, 6. VI. 30, 5 mun., 
12. VI. 27, 4 mun. 
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Puna s i i p i rasta s (T. musicus) 2. V 1. 26, 6 hyv. haut. mun., 30. V. 27, 
5 hyv. haut. mun., 23. V. 27, 6 haut. mun., 1. VI. 28, isoja poikasia, 14. V. 28, 5 
haut. mun., 12. V. 28, 4 haut. mun ., 10. V. 28, 4 niun., 28. V. 30, 5 haut. mun. 
Munia tavall. 6 kpl. 

Leppälintu (Phoen icurus ph. phoenicurus) 10. VI 1. 26, 6 mun., 4. VI. 
27, 3 mun., 3. VI. 28, 8 mun:, 23. VI. 28, pieniä poik., 1. VI. 30, 6 haut. mun., 9. 
VI. 30, 8 haut. mun. 

K ä en piika (Iynx torquilla) 26. VI. 28, isoja poik., 9. VIII. 28, isoja poik., 
20. VI. 28, 8 haut. mun., 9. VI. 30, 9 haut. mun. 

Kalat i i r a (Sterna hirundo) 10. VI. 27, 1 mun., 25. VI. 27, pien. poik., 
25. VI. 27, 3 haud. mun., 1. VI. 30, 3 haut. mun., 29. VI. 30, 3 haut. mun., 27. 
VI. 28, 3 haut. mun.; useissa pieniä poikasia. Lauri Siivonen. 

Liejukana (Gallinula chloropus) Lahden luona Niemen asemalla. - 29 p:nä 
maaliskuuta 193 1 löydettiin Lahdessa, Niemen asemalla liejukana, joka liian 
aikaiseen oli tullut hakemaan pohjolan kevättä ja kovien pakkasten ja paljon 
lumen tähden oli menehtyä. Lintu oli aivan jäykistynyt pakk?sesta eikä yrit 
tänytkään paeta, kun se Niemen asemalla otettiin kiinni ja vietiin asema· 
rakennukseen, JOsta lintu luovutettiin allekirjoittaneelle. Laitoin si lle laatikon, 
jonka yhden syrjän varustin rautalankaverkolla ja pohjalle panin kuivia heiniä. 
Sitten asetin laatiken pöydälle ikkun an viereen. Lintu tuntui menestyvän 
sangen hyvin vankilassaan_. Syötin sille k~wraryynejä, pehmeää leipää ja si la
koita, ja sillä näytti olevan kovin hyvä ruokahalu. Mainittakoon myös, että 
vettä lintu näytti runsaasti tarvitsevan. Ensimmäisenä päivänä se ei välittänyt 
mistään, mitä sen ympärillä tapahtui, mutta kun se vahvistui, tuli se paljon 
aremmaksi, mutta samalla vihaiseksi. jos esimerkiksi piti kättään vasten rauta
verkkoa, otti lintu hyökkäysasennon ja yritti nokkaista melko vahvalla nokal· 
laan. Lintua oli hyvin mielenkiintoisaa seurata , mutta kun toukokuun 6 p:nä 
menin sitä katsomaan, ei se ollutkaan enää hengissä. En voinut aluks i käsittää 
syytä sen kuolemaan, sillä edelli senä iltana ol i lintu vielä aivan virkeä. Myö
hemmin olen tullut siihen käsitykseen, että annoin sille liian paljon syötävää, 
sillä muuten sitä tuskin niin äkillinen kuolema olisi kohdannut. Lintu on nyt 
Lahden Yhteiskoulun kokoelmassa. Erik Linderborg. 

Käärmekuusi Pieksämäellä. Kuulin radiossa esitelmän, jossa kehoitettiin 
antamaan tietoja merkillisistä puista. Sen johdosta ilmoitan nähneeni kuluneena 
kesänä käärmekuusen Partaharjun pysäkiltä Peräselän kylään menevän .uuden 
maantien varrella n. 1 km päässä pysäkiltä itäpohj oiseen, 5 m maantien laidasta. 
Metsä on kuusivoittoista sekametsää. Puu on n. 6 m pituinen, tyvestä 10 cm 
paksuinen, alaoksat n. ~ m korkeudelle saakka kuivettuneet. Tuoreet oksat 
ovat mutkittele.via ja niissä on vain hiukan lyhyitä neulasia. Ne ovat niin sit
keitä, etteivät mielin määrin taivutettaessakaan katkea. Toinen saman lainen 
puu kasvaa samalla paikalla mutta tien toisella puolella. Sen pituus on 10 
m, paksuus 15 cm tyvestä. Neulasia on tiheämmässä ja oksissa on enemmän 
haaroja kuin ensin mainitussa puussa. 

Taavi jäntti. 
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Niinipuu Pieksämäellä. Pieksämäjärven Salonsaaressa kasvaa sekamet
sän reunassa n. 8 m korkea, 10 cm vahva niinipuu. Samasta juuresta kohosi 
keväällä kaksi muutakin runkoa, mutta ne tulivat epähuomiossa tuhotuiksi. 

Taavi jäntti. 

Vaahtera HHtolassa. Radiossa kuulemani kehoituksen johdosta ilmoitan, 
että vaahtera kasvaa täysin villissä tilassa Hiitolan pitäjän Tiurulan kylässä 
kunnan omistamassa Kyläsaaressa. Saari sijaitsee Laatokasta pistävässä Pekan
lahdessa ja on noin 1 km pituinen, ammoin asuttu, nyt karjalaitumena. Nyky
aikaisen >>kulttuurilaitumem taholta uhkaa vaahteraa, samoinkuin saaressa 
kasvavaa lehmustakin suuri vaara, mutta onneksi sitä kasvaa pahoissa louhi
koissakin. Vaahteraa olen tavannut Hiitolassa myös Asilan kosken saaressa 
Laatokan rannalla, mutta se lienee sieltä hävinnyt, kun Laatokan vesi oli eräänä 
vuotena niin korkealla, että se peitti koko saaren. 

Lauri Salminen. 

jalojen lehtipuiden kasvupaikkoja. Martti Hertzin Nuorten Metsäkirjassa 
annetun kehoituksen johdosta saan täydennykseksi siinä mainittuihin jalo
jen lehtipuiden kasvupaikkoja koskeviin tiecoihin lisätä, että Laukaan pitä
jässä Jyväskylän pohjoispuolella kasvaa niinipuuta. Allekirjoittanut viet
täessään siellä kesää Herneniemen talossa v. 1911-1912 tapasi muutamia suu
rehkoja hyvin kehittyneitä niinipuita (korkearunkoisia) Herneniemen ranta
haassa Saraveden rannalla vastapäätä Laukaan pappilaa. 

Niinipuun olen tavannut luonnonvaraisena runkopuuna myöskin Laitilan 
pitäjässä Lounais-Suomessa UntamaJan kylän Jälkiniemessä Niemen talon 
vainiomäessä. Samalla seuclulla kasvaa myös tammi kuivassa kivikkomäessä 
ja läheisessä lehdossa on pähkinäpensas yleinen. Mahdollisesti on Laitilassa 
niinipuita kasvanut muuallakin, koska esim. Katinhännän kylän mailla on Nii
nistö niminen paikkakunta. Täällä en ole kuitenkaan itse käynyt, joten en 
voi sen kasvistosta omia havaintoja ilmoittaa. }. M. Mikkola. 

Sortavalan kaupungin satunnaiskasvistosta vv. 1925-1930. Sortavalan 
satunnaiskasvipaikoista on kaupungin vierellä sijaitseva Kiviniemen mylly ( = 

Kiv. allaolevassa luettelossa) ollut runsaslajisin. Eniten löytyi sieltä satunnaisia, 
joita kasvoi sekä myllyn seinustalla että sen viereisellä rataosalla, vv. 1925-27, 
jolloin siellä jauhatettiin ulkomaista viljaa. Seuraavana kesänä, 1928, jolloin 
myllyn toiminta oli jo lakannut ja kesä sitäpaitsi poikkeuksellisen kylmä ja satei
nen, oli edellisten kesien runsas ruderaattikasvillisuus melkein kokonaan hävin
nyt. 

Miltei yhtä runsaslajineo satunnaiskasvipaikka ilmestyi v. 1927 satamaan 
( = Sa.), erääseen aidannurkkaukseen, vain n. 10 m2:n suuruiselle alalle (Sa.), 
johon ilmeisesti oli karisteltu joitain viljan puhdistusjätteitä. - }\esällä 1928 
kasvoi tälläkin paikalla, paitsi yhtä Dracocephalus tlzyrniflorus-yksilöä, vain 
tavallisia rikkaruohoja. 

Eräitä tulokkaita kasvoi aivan lähellä tätä paikkaa, vastavalmistuneen 
Wegeliuksen talon seinävierellä ( = Weg.), myöskin v. 1927, jolloin niitä yleensä
kin esiintyi runsaimmin. 
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Siellä täällä muuallakin on satunnaiskasveja esiintynyt, etenkin satamassa 
ratakiskojen vierillä ( = Sat.), asemalla sekä muuallakin ratavarsilla. 

• Uusista tulokkaista ovat ainoastaan Lepidium densiflorum ja Sisymbrium 
sinapistrum jääneet jossain määrin pysyviksi, vaikka nekin ovat viime aiko ina 
osoittaneet selviä vähenemisen merkkejä. 

Seuraavassa luettelossa, jossa tavalliset, paikkakunnalla ± vakinaisinakin 
esiintyvät lajit on jätetty huomioonottamatta, on tähdellä (*) merkitty sellaiset 
lajit, joita ei vielä ole mainittu Sortavalasta Li n k o 1 a n näitä seutuja koske
vassa, v. 1921 ilmestyneessä teoksessa (Einfluss der }\ultur auf die Flora jne. 
Acta Soc. F. Fl. Fenn. 45). Sulkujen välissä on mainittu myös pari lajia Sorta
valan maaseudulta. 

*Setaria viridis. f\iv. us. yks. 1 925; Weg. 1 yks., Sa. 1 yks., ratava rrella 1 yks. 
1927. 

*Panicum crus galli. Sa. 1 yks. 27. 
*P. miliaceum. Weg. 1 yks. 27. 
* Avena fatua. l\iv. us. yks., asemalla muut. yks. 27. 
A. elatior sekä Trisetum flavescens. Eräällä puutarhanurmikolla, johon hei-

nää kylvettiin n. 60 v. sitten, mistä saakka ne ovat siinä säilyneet. 
*Bromus inermis. Sat. us. yks. 25 (}\. Linko 1 a) sekä muut. yks. 29. 
*Br. unioloides. Sat. 1 yks. 29 (}\. Linkola). 
*Beckmannia eruciformis. }(iv. muut. yks. 27 (0. Hu l k k on en). 
Lolium perenne. Sa. 1 yks. 27. 
* Hordeum jubatum. l\iv. muut. yks. 26; Sat. 2 yks. 29 (}\. Li n k o 1 a). 
(* Luzula nemorosa. }\aupungista n. 6 km S. Taruniemen huvilan puisto

nurmikolla 1 yks. 1921 ja 1923). 
*Rumex *fennicus. Eräässä ojassa seminaarin alueella muut. yks. 28. Mah

dollisesti vakinaisiin luettava. 
*R . mexicanus. l\iv. us. yks. 26-27, ei enää 28. 
Chenopodium rubrum ja Clz. glaucum. Vanhan kaupungin aikuisia kul ttu uri

seuralaisia, joita viime vuosina on ilmestynyt useisiin paikkoihin, minne van
hasta kaupunginosasta on vedetty maata uusien kivirakennusten perustuksia 
kaivettaessa (vrt. L. Y. I 928, s. 46). - C/z. rubrum ei siis vielä olekaan kaupun
gista hävinnyt, kuten Li n k o 1 a (Einfl. d. }\ult.) otaksuu. Paitsi maini tu nlai
silta paikoilta sitä löytää vielä alkuperäisiltä kasvupaikoiltaankin , vanhojen 
talojen pihapuutarhoista. 

*Amarantus retroflexus. Weg. l yks. 27. 
Silene noctiflora. }\iv. 1 yks. 25. 
Lyclznis alba. }\iv. muut. yks. 25; Weg. muut. yks. 27; sitäpaitsi muuallakin. 
Agrostemma gitlzago. Weg. muut. yks. 27. - Esiintyi ennen varsin yleisenä 

rikkaruohona kaurassa, mutta on nykyään ilmeisesti vähenemässä, kun venäläi
sen, huonosti puhdistetun siemenkauran käyttö on lakannut. 

Cerastium arvense. Sangen usein koululaisherbarioissa eri paikoista otet
tuna. Arvattavasti ± vakiintunut. 

*Delphinium consolida. Sa. 1 yks. 27. 
*Conringia orientalis. Asemalla t yks. 24; l\iv. us. yks. 25, muut. yks. 26; 

Sat. 26. 
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Sisymbrium sinapistrum. Asemalla 1920 ja siitä lähtien ratavars., sat. ym. 
}\iv. runs. 25- 27. 

S. Loeselii . }\iv. 1 yks. 26. 
S. sophia. J<iv. muut. yks. 26 ja 27. 
*S. wolgense. Radalla lähellä satamaa 1 yks. 26. 
"'Brassica elongata. Sa. muut. yks. 27. 
* Erucastrum Pollichii. }\iv. 23 ja 25; Sat. 1 yks. 27. 
Sinapis arvensis. f\iv. runs. 25-26; Sa. us. yks. 27; sitäpaitsi muuallakin, 

vaikkakaan ei vakinaisena. 
*Camelina microcarpa. K.iv., Sat. ja siellä täällä ratavars. 23- 27. 
* Lepidium densiflorum. Ensi kerran 1922 ja siitä lähtien ratavars., Sat. 

ym.; }\iv. runs. 25-27. 
Neslea panniculata. J<iv. 1 yks. 26; Weg. 1 yks. 27. Sitäpaitsi eräällä vilje

lysmaana käytetyllä tontilla, joka vasta äsken on rakennettu, v:sta 1898 tähän 
saakka. 

*Chorispora tenella. Sat. 1 yks. 30 (J<. Li n k o 1 a). 
*Medicago lupulina. Sa. 2 yks. 27. Läh. satamaa 1 yks. 27. 
Melilotus ojjicinalis. Siellä täällä miltei joka vuosi, mutta a ina eri paikoissa, 

josta päättäen se ei täällä siemennä. 
M. albus. K:uten ed., mutta harvemmin. 
*Ornithopus sativus. l(iv. 1 yks. 26. 

, Erodium cicutariwn. K.iv. 1 yks. 26. 
* Euplwrbia peplus. Eräässä puutarhassa, ilmestyi sinne 1921, jäljellä aina

kin 1928. 
Malva rotundifolia. Sa. 1 yks. 27. 
(*Cuscuta epilinum. Riekkalan saaressa, Tuohti illa, ainakin vv. 1928-30 

kahdessa pellavamaassa, toisessa niin runsaasti, että koko pellavamaa näytti sen 
vaikutuksesta punertavalta. Loinen oli imeytynyt paitsi pellavaan, myöskin 
Camelina Unicola *foetidaan, jota pellavan seassa kasvoi runsaasti, samoinkuin 
Lolium linicolumiakin. Paikallinen väestö tuntee kyllä kasvin, tiedettiinpä si lle 
nimikin, >>pi runpellava >>, joten sitä lienee esiintynyt aikaisemminkin, mutta mistä 
ja milloin se on ilmestynyt, ei tarkemmin tiedetty.) 

Ec!Iinospermum lappula. K:iv. us. yks. 25-27; Sa. 1 yks. 27. 
Mentha sp. K:iv. 1 ryhmä 26-27; ei enää 28. 
"'Salvia nemorosa. Sa. muut. yks. 27. 
Dracocephalus thymiflorus. Sa. l yks. 28. Verraten usein koululaisherba-

rioissa. 
Stachys annuus. Sa. 3 yks. 27. 
*Sideritis montana. Sa. 5 yks . 27. 
Plantago lanceolata. Sa. muut. yks. 27. 
* Pl. arenaria. Sa. 4 yks. 27. 
*Erigeron canadensis. }\iv. 1 yks. 25; Sa. 1 yks. 27. 
Senecio viscosus. Ensi kerran asemalla n. 30 v. sitten ja siitä lähtien vaki

naisesti siellä täällä ratavarsilla. 
Matricaria chamomilla. Eräällä rikkaruohoa kasvavalla kentällä lähellä 

satamaa muut. yks. 27. 
Helianthus annuus. }\iv. muut. yks. 26. 
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Ylläo levat tiedot, etenkin van hemmat, perustuvat suureksi osaksi isäni , 
leht. l\ . H. Pan k a k o s ken (Hällström) havaintoihin. - Tärkeimmät laji-
mä:träykset on tri. H. Li n d b e r g tarki stanut. Antero Pankakoski. 

Petsamon kolttakylien rikkaruohokasvistosta oli allekirjoittaneella tilaisuus 
tehdä havaintoja kes. 1930 16 p:n~i hein ~i kuuta niiden läpi kulldessa. 1\ylät 
sijaitsevat Petsamonjoen keskijuoksun varrella ja ovat talvikyliä, jotka kesällä 
ovat autioina, sillä niiden asukkaat ovat tä ll öin osaksi Petsamonvuonon varsilla 
kalastamassa, osaksi ansiotöissä. 

1) Moskovan kolttakylä (Peahuam-slt) sij aitsee Petsamonjoen rannalla, n. t> 
km YläJu ostarii ta etelään. Kylässä on nykyisin n. puolitusinaa ta loa kylänaukea
malla, joka on kuivan ahon kaltaista tannerta, jossa ei ole mitään varjostavia 
puita ja jonka kasvillisuus tutk ittaessa oli kuuman kesän vaikutuksesta aivan 
kuloutunutta. Seuraavat rikkaruohot tavatt iin kylänaukeamalta: 

Poa pratensis. }\yläkedoilla tuoreilla paik. ja rakennusten ympäri llä. 
Festuca rubra. Oli kyläketojen pääheinä, kaikkialla runsaana. 
Urtica dioeca. Paikoitellen runsas rinnepaikoilla, navettojen ympäri llä sekä 

ryhm inä kylän kedoilla ja kaatopaikoilla. 
Polygonum aviculare. Runsas poluilla ja asuinrakennusten ympäri llä. 
Stellaria media. Hyvin runsas rakennusten, aittojen, katosten ja kotien 

ympärillä; runsas poluilla ja kaatopaikoilla. 
Cerastium *triviale. Siroteltu , paikoitellen runsas, kyläkedoilla. 

Erysimum hieraciifolium. }\oko runsas kuivilla mäillä ja rinteillä kylän laidassa. 
Capsella bursa pastoris. Harvalukuinen rakennusten ympärillä ja poluilla. 
Draba incana. Siroteltu kyläkedoilla ja mäillä kylän laidassa. 
Anthriscus silvestris. Runsas kaatopaikoilla, siroteltu kyläkedoilla ja joki-

penkeree llä. 
Campanula rotundifolia. Siellä täällä yksityisiä yksilöitä jokipenkereellä. 
Achillea millefolium f. lanata. Kaikkialla kyläkcdoilla, paikoitellen runsas . 
Matricaria inodora. Yksityisiä kappaleita kyläkedolla. 
2) Puskakylä sijaitsee Petsamonjoen ja Puskajoen yhtymäkohdassa n. 3 km 

Moskovasta etelään. Se on syntynyt aivan vii me aikoina Moskovan kylästä 
muuttaneiden koHtaperheiden toimesta. V. 1927 kylässä oli ainoastaan 2 taloa 
(Oksentin ja Titoffin), kes. 1930 6. l\yläalueen maaperä on tuoreempaa kuin 
Moskovan kylässä, jonka lisäksi siinä siellä tää llä on varjostavia koivuja. }\ylä
alueelta tavattiin va in seuraavat rikkaruohonluontoise t kasvit: 

Poa amma. Harvalukuinen Oksentin talon ympäri llä ja yksityisiä läheise llä 
po lu lla. 

Poa pratensis. Siellä tää llä harvalti polkujen vars illa. 
Polygonum aviwlare. Harvakseltaan eräiden rakennuksien ympäri llä. 
Stellaria media. }\oko runsas, paikoitellen runsaskin, talojen ympärillä; 

yl<sityisiä siellä täällä poluilla (selvempiä kuin Moskovassa). 
Cerastium *triviale. Harvalukuinen erään talon ympärillä. 
Acflillea millefoliwn. Yksityinen yksilö polun varrella lähellä Oksentin taloa. 
Matricaria inodora. Si roteltu Oksentin talon ympärillä. 
Uudessa Puskakylässä on siis rikkaruohokasvista lajiköyhempää sekä ennen 

kaikkea tavattoman paljon harvalukuisempaa kuin vanhassa Moskovan kylässä. 
I<. ). Valle. 
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Carex pedlformls'ta Kokemäellä. Viime kesänä (26. V. 31.) löysin Carex 
pediformis'ta Kokemäeltä Orjapaaden-kalliolta läheltä Kajalin'in torppaa, n. 
5 km kirkolta pohjoisluoteeseen . Havaintoni mukaan kasvaa Carex pediformis'ta 
tuolla paikalla vain hyvin pienellä alalla (n. 2 m2) kallion läntisellä rinteellä 
sen alaosassa, lähemmin sanottuna siinä, missä verraten jyrkkä ja melkein 
paljas kiinteä peruskallio loppuu (n. 15- 20 m maantiestä) ja vaihtuu ruoho
kasvillisuutta ja katajikkoa kasvavaksi somerikoksi. Näytteet kasvista olen 
antanut yliopiston kasvitieteelliseen museoon. Kokemäen löytö on tähän men
nessä läntisin maassamme tuosta levinneisyytensä puolesta hyvin merkillisestä 
saralajista, josta on lähemmin kerrottu tämän vuoden L. Y:ssä siv. 81. 

Leo Pohjala. 

Puolukan kukka sienen muuntelemana. Si ili njärven pitäjästä (Sb) löysin 
27. 8. 1931 puolukan, jonka kukinto on Exobasidium Vaccinii-sienen saastut
tama. Kukitito on hyvin harsu ja siinä näkyy ensi silmäyksellä vain pieniä, 
toisistaan melko 1 itolla olevia ylälehtiä, jotka ovat alta valkeita, päältti punai
sia; kukkaperät ja lapakko ovat myös punaiset. Lähempi tarkastus näyttää, 
että kunkin kukkaperän tyvessä on suojuslehti ja kukan alla 2 vastakkaista esi
lehteä. Kukassa on 4 selväliuskaista verholehteä ja teriössä 4 pitkää, selvää 
liuskaa, joten teriö näyttää eriteräiseltä: Teriön sisässä näkyvät surkastuneet 
heteet kukan keskuksen ympärillä. Kuten tunnettua on puolukka yhdisteräinen. 
Mutta kun Ericacere-heimossa tavataan useita eriteräisiä edustajia, voinee 
puo lukan yllä kerrottu eriteräisyys olla viittaus kasvin kehitykseen eriteräi-
sistä muodoist(.l. Lauri Korlwllen. 

Kirj ailisuu tta. 

Ekman, u n n a r: Y 1 ei s b i o 1 o g i a (oppikoulujen yläluokkia 
varten). 220 sivua, 169 kuvaa. Otava, Helsinki. 

M a r k 1 u n d, 0 u n n a r: B i o 1 o g i (för lärdomsskolornas gymnasial
klasser). 216 sivua, 77 kuvaa. Söderström & Co Förlagsaktiebolag, Helsingfors. 

Luonnontieteiden, kuten muidenkin kouluaineiden opetuks~n tehtävä on 
kaksinainen. Sen tulee, edustamansa tieteen kehitystä seuraten, välitHiä 
tämän uusimmat saavutukset helppotajuisessa muodossa nu risolle. Toi selta 
puolen sen on koetettava tyydyttää jokapäiväisen elämän käytännöllisiä tar
peita, jakaa oppilaille se llaista tietoa, joka kohottaa heidän kykyänsä suoriutua 
kunnialla l<ansalaistoiminnan eri aloilla. Nykyaika monine vaikeuksineen 
tuntuu erikoisesti kiinnittävän huomiota jälkimmäiseen puoleen asiasta. Ei 
ole varaa tuhlata aikaa sensuuntai secn opetukseen, joka jakaa luonnontieteel
listä tietoa il<äänkuin kaikista oppilaista tulisi luon nontieteilijöitä. Huomio 
on ennen kaikkea kiinnitettävä kysymyksiin sellaisiin kuin ihmisruumiin ravit
semus, terveydenhoito, sisäisen erityksen merkitys, perinnöllisyysseikat ja myös 
maa talouteen ym. elin keinocWmän haaroihin liittyvät asiat. 

Luonnontieteiden opettaja on viime vuosina yhä uudelleen joutunut kysy
mään itseltään: >> Kestääkö opetukscni sisä ltö uusimman tieteen kritiikin ja tyy
dyttääkö se ajan hengen vaatimukset käytännöllisessä mieless:i?>> ja vielä 
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kolmanneksi: >>Onko oppikirja, jota käytän, n~imä molemmat mitat täyttävä?>> 
Epäi lyksiä on noussut mieleen, on tuntunut siltä, että varsinkin oppikoulun 
yläluol<i lla, joiden opetus kyntää nuorison mieleen syvimmät vaot, tarvittaisiin 
veren uudistusta tässä suhteessa. Nykyjä~in opitaan niin paljon se llaista, mikä 
tuntuu vallan turhalta viimevuosisataiselta luonnonfi losofialta, ja monet ylen 
tärkeät kysymykset jäävtit syrjään. 

Ikäänkuin tilanteen synnyttäm~istä jännityksestä purkautuen ilmestyi 
viime keväänä melkein samanaikaisesti yllä nimitetyt kaksi u11tta yläluokkien 
biologian oppikirjaa. Niihin tutustuminen ja niiden kelpoisuuden täysin oikeu
denmukainen arvosteleminen ede ll yttää niiden melko pitkäaikaista käyttöä 
opetuksessa. Koetan kuitenkin jo näin etukäteen esittää eräitä käsityksiä 
kummastakin. 

Prof. E km a n aloit taa kirjansa teoreettise lla esityksellä ellimän perus
ilmiöistä, mallina bakteeri ja sen elämä. Tähän jaksoon sisältyy myös esitys 
eräistä biologian ymmärtämiseksi välttämättämistä fysikaalisista ja kemialli
sista ilmiöistä (alkuaineet, kemialliset reaktiot, aine ja energia jne.) ja se päättyy 
kappaleeseen, jossa selvitell ään nykyaikaisen biologian käsitystä mekanismista 
ja vitalismista. Seuraavana jaksona on solu eWmän ylläpitäjänä, sitten seu
raavat monisoluiset eliöt (kasvit ja eläimet, niiden lisääntyminen ja kehitys ja 
täysinkehittyneiden eläinten morfologia ja fysiologia), senjälkeen periytymis
ilmiöt, eliömaailman synty ja kehitys (paleontologia, kysymys 'alkusynnystä, 
lajien polveutuminen, kehitys ja kehityksen syyt), eliöiden toimeentulo ltion
nossa (ekologia) ja viimein lyhyt katsaus biologian historiaan. 

Prof. Ekmanin nimi takaa sen, että h~incn kirjoittamansa oppikirja sisäl
tää pätevässä muodossa biologian tieteiden uusimmat saavutukset. Hän on 
myös mielestäni onnistuneesti valinnut aiheensa. Entinen ääretön paleonto
logian painolasti on heitetty yl i laidan, vertailevaa morfologiaa ja muita saman
tapaisia Iuonnonfilosoofis-spekulatiivisia tieteenhaaroja viljellään melko vähän. 
Sensijaan saavat fysiologian ja genetiikan ·eri puolet, myös käytännölliseen eW
mään liittyvät seikat, perinpohjaisen ja loisteliaan kuvauksen. Ihmisen fysio
logia ja eräät muut nykytärkeät käytännölliset kysymykset olisi mahdollisesti 
voitu - teoreettisia osia supistamal la - käsitellä vieläkin täydellisemmin. 
Koko esitystä kannattaa voimakkaasti mckanistinen henki, mutta - ja tämä
hän on kasvattajan kannalta tärkeätä - tekijä painostaa nimenomaan, että 
>>mekanistisen kannan omaksuminen ei se llaisenaan tiedä ihmisen ns. henkisten 
harrastusten väheksymistä.>> Erinomaisen virkistävää on todeta, että vihdoin
kin kouluoppikirjan lehdi ltä saa lukea kritiikkiä si lle viimevuosisataiselle luon
non tarkoituksenmukaisuuden etsimispyrkimykse llc, joka tähän ast i on ollut 
opetuksessa läpikäyvänä johtoU\htenä. En maita olla sitceraamatta sivulta 17 
seuraavaa: >>Bio logiassa ja yleen')ä luonnontieteissä ei >>tarkoitus>> ole mikään 
tapahtuman aiheuttaja. jos esim. sanon'!me, että veri kiertää, koska sen tar
koitus on ylläpitää hengitystä, ei tämä väite ole mikään luonnontieteellinen 
selitys. Tapahtumat luonnossa ovat syyperäiset. jokainen syy aiheuttaa 
vaikutuksellaan seurauksen. Tätä sanotaan syys u h tee k s i. Siten on veren
kiertäminen vain syy siihen, että ruumiissa tapahtuu hengitystä. Sen sijaan 
sydämen toiminta on lähin syy itse verenkiertämiseen.>> Tämä on petiitillä 
painettua, ja koululaisen kanna lta niin lieneekin hyvä, mutta opettajien on 
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syytä kiinnittää si ihen mitä kiintein huomio. On myös hauska havaita, millä 
varovaisuudella prof. Ekman suhtautuu Hreckelin biogeneettiseen pemslakiin, 
joka viime aikoina on saanut niin ankaraa arvostelua osakseen. 

Teos on kerrassaan mainiosti kuvitettu. Niin yksinkertaisia ja se lviä kaa
vamaisia esityksiä vaikeimmistakin asioista ei meikäläisissä oppikirjoissa ole 
ennen nähty. Erikoise lla kunnioituksella niitä katselee senkin vuoksi, että ne 
tiettävästi ovat tekijän itse vuosien kuluessa suunn ittelemia ja yhä täydelli
semmiksi sorvaamia. Kirjassa esitetään ede lleen eräiUi sangen onnistuneita 
uusia suomenkielisiä käsitteennimiä, kuten muurainaste (morula), rakkula-aste 
(blastula) ja malja-aste (gastrula). 

Mutta sallittaneen eräitä toisensuuntaisiakin huomautuksia. Teoksen 
järjestely ei pedagogiselta kannalta katsellen tunnu onn istuneimmalta mah
dolliselta. Prof. Ekmanin metodina on pitkin linj aa se, että ensin esitetään 
joku biologinen totuus ja sitten sille sovellutuksia. Esim. ensin määritellään ; 
mitä elämä on ja vasta senjälkeen esitetään, millaisia luonnossa esi intyvät elä
män ylläpitäjät, so lut ja soiukot ovat rakenteeltaan ja toiminnaltaan. Samoin 
ensin luetellaan periytymissäännöt ja vasta sitten esimerkkejä niiden sovel
luttamisesta. ja teoksen kokonaisjärjestely on samalla pol1jalla. Se alkaa 
täysin abstraktisilla arvoilla, vasta jälkiosissa astuu esiin meitä ympäröivä 
luonto. (Tekijä esipuheessaan kyllä huomauttaa, että opetus voidaan alkaa 
juuri viimeisistä luvuista ja luulenkin käytännön johtavan poikkeuksetta sii
hen). jos lukija on biologiseen ajatteluun tottunut ja omaa tarpeellisen määrän 
detaljitietoja, ei tällainen järjestely häntä millään tavoin häiritse. Mutta asct
tukaamme koululaisen asemaan. Kokemuksesta luulisin voivani ennustaa, 
että >>Ekmanin Yleisbiologiaa>> tullaan pitämään melko vaikeana kirjana ja· 
niistä, jotka luonnontieteitä eivät erikoisesti harrasta, se tuntuu li säksi hiukan 
kuivalta. Itseopiskellen sen ymm~irtäminen varmaan monin paikoin tuottaa 
melkoisia vaikeuksia, huolimatta asioiden Joogi llisesta järjestelystä ja sanonnan 
selvyydestä . Lisäksi luulen tällaisen järjestelyn kehittävän oppilaissa kankeata 
uskoa oppilauseisiin, kun taas päinvastainen järjestys - ensin luonnonilmiöt, 
sitten niiden selitykset ja vihdoin johtopäätöks in ä luonnonlait - olisi omiansa, 
luonnontieteiden perushengen mukaisesti, kasvattamaan nuorisoa havaintoihin 
perustuvaan johtopäätösten vetoon ja itsenäiseen ajatteluun. 

Kirjan esityksestä kuultaa myös ehkä vähän liiaksi - sehän on toki vain 
koulukirja - määrättyä oppisuuntaa edustava tiedemies. Autokatalyysi ja 
sen sovelluttaminen so lu.n koko elämään ja ede lleen koko elolliseen luontoon 
kulkee suurimmassa osassa teosta punaisena lankana ja määrää aineen järjes
te lyn, joka näin lepää perin teoreettise lla, joskin omalaatuisen nerokkaalla ja 
kypsyneempää lukijaa viehättävällä pohjalla. ja itse asiassahan autokata lyysi
ajatus ei kuitenkaan pysty analysoimaan yksityiskohtaisesti e lävät~ solun 
monimutkaista kcmismiä, se antaa sille vain nimen. Se pyrkii ikäänkuin yh
de llä iskulla yksinkertaistuttamaan tuon äärettömän hienorakenteisen ja moni
mutkaisen toiminnan. Tällainen yksinkertaistuttamispyrkimys esi intyy teok
sessa vähemmän onnistuneesti edelleen parissa yksityiskohdassa, jossa k~isi

tellyn ilmiön toteaminen ilman syvällisempiä selittämisiä olisi ehkä ollut pa
remmin paikallaan, etenkin kun esitetyt se litykset tuntuvat vähän oudoilta 
tai epäsclviiHi (esim. sivuilla 34 ja 35 e itettäessä kallioiden rakennetta ja omi-
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naisuuksia, sivuilla 44 ja 45 puhuttaessa hiilidioksidin yhteyttämisen ja sivui lla 
122 ja 123 lihastoiminnan kemismistä). 

'"Yleensä näkyy teoksesta että kirjoittaja on eläin tiete ilij ä. Kasvitieteellinen 
puoli on jossain määrin vähemmällä loisto lla es itetty kuin cläintieteell inen. 
Eräitä kohtia olisi ehkä voitu käsitellä onnistun eemminkin. Niinpä kasvisolun 
alkuliman läpäiseväisyyssuhteita se lvitettäessä kiinnitetään päähuomio sen 
pintaosien siivilävaikutukseen ja liukenevaisuussuhteet sivuutetaan hyvin ohi
mennen, vaikka nähtäväst i viimeksimainitut kuitenkin ilmiössä ovat päävaikut
tajat Samoin eivät osmoosi-ilmi ö ja osmoottinen paine käy täysin selviksi, 
jos perustetaan selitys erottavan kalvon eri puolilla olevien nesteiden imu
ja työntövaikutukseen (siv. 38). 

Ruotsinkielisen biologian tekij ä, lehtori M a r k 1 u n d Helsingin Ruotsalai
sesta Tyttölyseosta, on tietojeni mukaan kirjoittanut oppikirjansa kiinteässä 
yhteistyössä parin tunnetun yliopistomiehen kanssCl. Seurauksena on tieteelli
seltäkin pätevyydeltään kaikkein korkeimmat vaatimukset täyttävä teos, joka 
lisäksi havainnollisessa ja hauskassa muodossa esit tää lukij alle biologian uusim
mat tutkimustulokset. 

Sisä llön järjestely on yksinkertainen ja helppotajuinen. Ensin esitetään 
morfologia (so lu, so lukot, elimet, monisoluisten eläinten lisääntyminen ja sikiö
kehitys), senj älkeen perinpohjaisesti fysiologia (ravitsemus-, ärsytys- ja ke
hitysfysiologia), sitten paleontologia, biogeografia ja lopuksi sangen perusteelli
sesti genetiikka. On huvittavaa todeta, miten tässä teoksessa aivan samat 
aiheet ovat pääasioina kuin prof. Ekmanin biologiassa. Paleontologia on niu
kasti, mutta erittäin hauskasti ja vertaillen esitetty, genetiikka ja varsinkin 
fysiologia mielestäni sensij aan aivan verrattomalla selvyydellä ja laajasti käsi
tellen juuri ne seikat, jotka kuuluvat nykyaikaisen ihmisen yleissivistykseen, 
toimipa hän millä alalla tahansa. Erikoisesti haluaisin mainita ihmisen aistin
fysiologiaa ja sisäistä eritystä koskevat luvut, joiden sisä ll ön toivoisi jokaisen 
valistuneen kansalaisen tietoon. 

Turha luonnonfilosofia on yleensä onnistuneesti vä ltetty. Paikoittain ol isi 
mahdollisesti vo itu olla - sel1än on kylläkin makuasia - tässä suhteessa vie
läkin pidättyväisempi. Esim. Hreckelin biogeneettinen perttslaki niellään aivan 
kritiikittä, vertailevaa morfologiaa hellitä~in ehkä turhaan ja hiukan aiheetto
malta tuntuu esim. sivulla 64 puhe si itä, miten hiivasieni näyttää >> tuhlaavam 
sokeria käymisprosessissa, hajoittaessaan sen vain hiilidioksidiksi ja alkoholiksi 
ja ede lleen huomautus, että tässä voidaan havaita hyötyperiaate, kun hiivasicni 
kykenee kehittämällään alkoholilla estämään muiden mikro-organismien viih
tymisen liuoksessa. 

Pedagogiselta kann alta arvostellen tuntuu leht. Marklundin teos ensi
luokkaiselta. jokainen jakso, luku, jopa kappalekin alkaa mahdollisimman 
yksinkertaisilla, opiskelijoill e helposti ta juttavil la asioilla ja näistä siirrytään 
vähitellen käsiHeihin ja määritelmiin. Tekijä esittää usein jonkun määrätyn 
aiheen käsittelyn alkajaisiksi joitakin tämän alan hu mattavimpien tiede
miesten kokeita ja havaintoja, tehden näin biologiset totuudet inhimilliscmmiksi 
ja vähemmän dogmaattisiksi ja antaen oppilai lle sen kautta iktiänkuin roh
keutta omintakeiseen ajatteluun ja johtopäätösten vetoon. Luulisin myös 
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itseopiskelijan melko helposti sulattavan teoksen sisällön, ja luonnontieteisi in 
vähemmänkin innostuneet oppilaat lukevat todennäköisesti sitä kiinnostuneina. 
Kuvituksen va in toivoisi olevan runsaamman ja monipuolisemman. 

On todella lausuttava julki kaikkien biologian ystävien vilpitön ilo näiden 
uskaltaisin sanoa - käänteentekevien teosten ilmestymisen johdosta. Ne 

ovat harvinaisen runsassisältöiset, erityisellä huolella kirjoitetut ja täyttävät 
oivasti tieteellisyyden ja suurelta osalta myös käytännöllisen elämän vaati
mukset. 

Prof. Ekmanin teoksesta huokuu omaperäinen, nerokas tieteellisyys, se 
vaikuttaa jossain määrin subjektiiviselta, mutta herättää paljon ajatuksia ja 
mielipiteiden vaihtoa. Se vaatii opettajalta, joka sitä käyttää, aika paljon 
syventymistä ja ponnistelua. Leht. Marklundin otteet ovat kokeneen ja taitavan 
pedagogin. Kirjoittaja tuntuu itse ikäänkuin vetäytyvän syrjään, hän antaa 
meille läheisten luonnonilmiöiden puhua omaa, verrattoman kiinnostavaa 
kieltään. 

Maamme oppikirjallisuus on lisääntynyt kahdella erinomaisella teoksella, 
joihin molempiin on niin suomen- kuin ruotsinkielisten ammattibiologien ja 
harrastelijoidenkin syytä mit3 pikimmin tutustua. Arvi Poijärvi. 

K e t u n pyy t ä j ä A n t t i K a s t i k a i s en h a a s ta t te 1 u. Suo
rittanut V ä i n ö Karvinen. Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen 
julkaisuja. Sarja B, 1, N:o 3. Kuopio 1931. 29 s. - Hinta 5 mk. postikului
ncen. Tilausosoite: Kuopion Museo. 

Kirjanen on vähäisestä koostaan huolimatta merkkiteos, se kun tarjoaa 
luonnontietoa unohdetusta lähteestä, vanhan eräkansan tieto- ja kokemus
varastosta. Varmasti erehdytään, jos luullaan, ettei kriitillinen luonnontutkija 
löydä tästä lähteestä muuta kuin >>kansanomaisia>> eläinten ja kasvien nimiä. 
Hetken seurustelu Antti Kastikaisen tapaisen saloj en samoilijan kanssa saa 
epäilijän uskomaan, että vanha, uskollinen erämies kelpaa mon·essa suhteessa 
tietävimmänkin kirjanoppineen opettajaksi. Tietysti ei ole erehdyttävä otta
maan kansanmiehen haastattelua muuna kuin mitä se on: kiitollinen seuloma
aines, josta kri itillinen etsijä löytää erehdysten ja mielikuvien joukosta myös 
vakuuttavasti aitoa ja arvokasta. Paljon apua on epäilemättä si itä, että haas
tattelija itse on biologi. Hänellä on haastateltavaansa lujempi ote kuin tavalli
sella runojen kerääjällä, jonka tehtävä rajoittuu kuulemaosa kirjaimelliseen 
jäljentämiseen. Kastikaisen haastattelija on mielestäni suorittanut tehtä
vänsä tavalla, joka sopii esikuvaksi vastaisuudessa. Kirjanen amaa kosolti 
luo tettavia, tuoreita tietoja ketun biologiasta, osin mielenkiintoisten kuvien 
valaisemina, tietoja, joihin elävän luonnon harrastaja ahneesti tutustuu, oli 
hän sitten pyssymies tai rauhanystävä. Luonnonhistorian opettajalle kirjanen 
varmaan on suuriarvoinen apu. Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ja haas
tattelija ansaitsevat täyden tunnustuksen erämieshaastatteluj en alulle saat
tamisesta. Toivottavasti esimerkki vaikuttaa, ja sanaiset arkut avautuvat 
muuallakin. Vai eikö haastateltaviksi kelpaavia erämiehiä muualta löytyisi 
kuin Savosta? Martti Hertz. 

lfelsinki 1931. R.aittius!wnsan Kirjapaino Oy. 
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J u 1 kai s i j a : Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
T o i m i t u s: Uunio Saalas (vastaava), K. Linkola ja Martti Hertz (toimitussihteeri) 

Latvian ja Liettuan kasvitieteellisistä laitoksista ja 
kasvitieteellisistä puutarhoista. 

K. Linkola. 

Nuoruudestaan huolimatta niin hyvin Latvian kuin Liettuan 
biologiset laitokset ovat jo kehittyneet huomattaviksi opetus- ja 
tutkimusahjoiksi. On syytä meillä Suomessa kiinnittää niihin ja 
niiden saavutuksiin läheistä huomiota. Seuraava selonteko haluaa 
tutustuttaa Luonnon Ystävän lukijoita näiden maiden kasvitieteelli
siin laitoksiin ja puutarhoihin. Esitys perustuu omaan näkemään 
ja kuulemaan näissä laitoksissa viime kesäkuun alussa. 

Latvia. 
Riian yliopiston kasvitietee II i ne n laito s, joka 

syntyi Latvian yliopiston perustamisen aikoina v. 1920, on yh
dessä kolmen muun yliopistollisen laitoksen kanssa v:sta 1926 läh
tien sijainnut entisen juutalaisen kauppakoulun talossa (Alberta 
iela 10). Kuten voi arvata, ei huoneisto ole varsin tarkoituksen
mukainen. Se alkaa jo olla liian ahdaskin. Eletään toivossa saada 
tulevaisuudessa oma rakennus kasvitieteelliseen puutarhaan. 

Kasvitieteen opetuksessa on laitoksessa täydellinen kahtiajako 
systemaattis-morfologisten ja fysiologis-anatomisten alojen kesken. 
Sen mukaisesti laitaskin jakaantuu kahteen eri osastoon, joilla 
kuitenkin on yhteisiä opetushuoneita. 

S y s t e m a a t t i s e s t a o s a s t o s t a, jonka esimiehenä 
on tunnettu sammalten tutkija prof. N. M a 1 ta, jäivät katselijan 
mieleen erikoisesti kryptogaamikokoelmat ja -harrastukset. Lat
vian sammalkasviston selvittely tuntuu olevan aivan etualalla. jo 
sammalten opintokoelma on hyvin suuri, käsittäen canada-balsami
valmisteita jokaisesta sammallajista, sitäpaitsi eri lajeista kui
vattuja sammalnäytteitä useilta löytöpaikoilta, erityisiä lajien 
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vaihtelulaajuutta valaisevia .kokoelmia ym. Myös leväkasvien 
harrastus ilmenee laitoksessa hyvin voimakkaana. Assistentti H. 
Skuja, joka nopeasti on kehittynyt huomattavaksi levätuntijaksi , 
on valmistanut ihastuttavan hienot leväkokoelmat ja piirtänyt suu
renmoisen värillisten leväkuvien kokoel.man. jäkäläkokoelmaa edus
taa vanha arvokas Bruttanin kokoelma. Putkilokasvien tutki
musta harrastaa erikoisesti dos. A. Zamelis, joka on kohdistanut 
huomionsa pikku lajeihin, sekamuotoihin yms. ja joka tutkii niitä 
myös geneettisesti, viljeli en ja risteytellen kasvejaan · kasvitieteelli
sessä puutarhassa. Museossa hänen harrastustensa tuloksena on 
2000 latvialaista näytettä käsittävä Alchemilla-kokoelma ja sen 
perustalla laaditut levinneisyyskartat Kasvimuseon arvokkain ko
koelma on tällä haavaa prof. K. R. Kupfferilta kolmisen vuotta 
sitten ostettu putkilokasviherbario, joka sisältää 47 000 putkilo
kasviarkkia, kaksi kolmasosaa niistä baltilaisia, suurin osa prof. 
Kupfferin keräämiä. Vi ime vuosina Latvian kasvitieteilijät ovat 
keränneet n. 8000 näytettä putkilokasveja Latvian eri osista. Mai
nittakoon vielä dos. P. Galenieks'in ym. toimesta syntynyt kaunis 
turve- ja subfossiilikokoelma. Museossa samoinkuin koko laitok
sessa pistää si lmään hyvä järjestys ja monissa kokoelmissa miellyt
tävä aistikkuus. 

Prof. Ma ltan laitososasto julkaisee v:sta 1926 lähtien omaa 
sarjaansa >>Acta horti botanici universitatis latvien sis>>, jota tähän 
mennessä on ilmestynyt 5 osaa, yhteensä n. 1100 sivua, sisältäen 
etupäässä systemaattisia ja kasvistollisia tutkimuksia, osittain Iat
vian- osittain saksan- tai englanninkielisiä. Tutkimukset ovat kau
niina todistuksena kasvitieteen ripeästä kehittymisestä ja tutki
muksen täysipainoisuudesta Latviassa. 

F y s i o 1 o g i s- a n a t o m i s e en o s a s t o on, jonka pääl
likkönä on prof. 0. T r e b o u x, en henkilökunnan poissaolon vuoksi 
voinut tarkemmin tutustua. Tämä osasto on edellistä pienempi. 
Kesän aikana siellä oli käynnissä siemenkasvien ravintofysiologisia 
kokeita. Nuoret taimet keliuivat vesiviljelyksessä parafiinikappa
Ieisiin sijoitettu ina. 

· K a s v i t i e t e e 1 1 i n e n p u u t a r h a perustettiin v. 1926 
Riian laitamalle 10 ha laajuiselle alalle (lähes 2 kertaa niin suuri 
kuin Helsingissä), joka ennen oli kauppapuutarhana ja puistona. 
Vasta osa alueesta on tieteen hyväksi käytetty, osaa viljellään vielä 
myyntituotteita varten. Puutarhan maasto on aivan tasainen ja 
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Kuva 1. Riian kasvitietee llisen puutarhan kasvihuoneita ja niiden 
yhteydessä (yläkerrassa) oleva laboratorio. 

Valok. 1. Välikan gas 4. VI. 1931. 

maaperä hiekkaa, joten paikka ei ole kiitollinen tarkoitukseensa. 
Kesäisin aiheuttaa kuivuus suurta vaivaa. 

Luonnollisista syistä puutarha on vielä keskeneräinen. Pää
osastot kuitenkin jo hahmoittavat es illä. Systemaattinen ruoho-. 
kasvi·osasto sisä ltää 1200 laji a. Biologiselle osastolle on varattu 
kokonaista 0.2 ha Iaajuincn maakappale. Alp inetum on tehty 
eräille kivirakennuksen raunioille. Erityin en suokasviosasto oli 
laadittu suoturpeella täytettyyn hiekkakuoppaan. Ves ikasveja on 
istutettu 20 sementtitynnöriin. Rohdoskasvit muodostavat oman 
osastonsa. Arboretumia istu tellaan heimoittaisesti entisen hedelmä
puutarhan tilalle. Entisen puiston dendrologisia erikoisuuksia on 
14 m korkuinen, hyvin haarainen jughms dnerca . 

Kasvihuoneet, joista ensimmäi~et valmistuivat v. 1928, ovat 
jo sangen suuret. Niiden rakentamiseen on käytetty 145 tull. latia 
(yli 1 mil,i. Smk); suunniteltua lisäsiipeä varten tarvittaisiin vielä 
75 tuh. Kasvihuoneet ovat modernia mallia, raakalasista tehdyt 
yksinkertaisin lasein ja hyvin valoisat, niin että kasvit näyttävät 
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viihtyvän mainiosti. Lajisto, jonka kantajoukko saatiin lahjaksi 
Tartosta, on jo hyvin runsas. 

Kasvihuoneitten yhteydessä on 3-huoneinen laboratorio, jossa 
paraikaa oli käynnissä assist. Skujan gonidioviljelyksiä ja dos. 
Zamelisin perinnöllisyysopillisia kokeita. 

Puutarhan henkilökunta käsittää ylipuutarhurin, 2 puutarhuria, 
2 miesapulaista, lämmittäjän ja kesäisin lisäksi 5 naisapulaista. 
Työvoimaa on siis toistaiseksi hieman vähemmän kuin Helsingin 
yliopiston puutarhassa. 

Paitsi Latvian yliopiston laitoksia on Riiassa vielä v. 1921 pe
rustetun saksalaisen H e r d e r- i n s t i t u u t i n, jonkuntaisen 
pikku yliopiston, kasvitieteeiiinen kabinetti, joka toistaiseksi on vain 
pieni opetuslaboratorio etupäässä alkeistarpeita varten. Herder
instituutin kasvitieteen professorina on viime heinäkuusta lähtien, 
jolloin prof. K. R. Kupffer luopui virastaan, prof. Ed m. S p o h r, 
joka Tartosta käsin hoitaa tätä virkaansa. 

Mainittakoon tässä vielä Riian vanhan )>N a t u r f o r s c h e r
V e r e ·i n i n>> luonnonhistoriallinen museo, jossa huomattavan run
saiden eläintieteellisten ja geologisten kokoelmien lisäksi on kirjasto
huoneeseen sijoitetut pienet kasvikokoelmat, jotka enimmäkseen 
ovat vanhoja putkilokasviherbarioita. Kasvistollista tietoaineistoa 
:sisältävinä ne varmasti ovat sangen arvokkaat. 

Liettua. 
Liettuan tultua itsenäiseksi perustettiin Kaunasiin yliopisto, 

jossa kasvitiedekin sai edustajansa. Kasvitieteen professoriksi kut
suttiin Tarton yliopiston dosentti C. R e g e 1. Kun ei nykyisen 
Liettuan alueella ole varhemmin ollut minkäänlaista korkeakoulua 
eikä mainittavasti luonnontieteellistä harrastusta, on kasvitieteen 
professorin toiminta ymmärrettävästi ollut kaikessa perustajan 
työtä. 

Yliopistollinen k a s v i t i e t e e n o p e t u s tapahtuu pää
asiallisesti yliopistotalossa Kaunasin kaupungissa. Tääiiä on käy
tettävissä luentosali ja pari työhuonetta perustavaa kurssiopetusta 
varten. Kasvifysiologian ja -anatomian opetusta hoitaa dos. L. 
Vai 1 i on i s. 

Varsinainen tutkimustyö näyttää toistaiseksi keskittyneen kas
vitieteellisen puutarhan alueelle, joka sijaitsee parin km päässä kau
pungista. Kasvitieteelliseen käyttöön on täällä Iuovutettu koko-
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}\uva 2. Kaunasin kasvitieteellisestä museosta. 

naista 35 ha laajuinen osa Freda nimisen entisen aateliskartanon 
maista. Alueen pääosa on vanhaa kartanonpuistoa, joka 50 viime 
vuoden ajan on ollut linnoitusalueeseen liitettynä. Puistossa on 
professorin ja puutarhaväen asunnot, sen laidassa kasvitieteelliset 
kokoe lmahuoneet ja myöskin suuret talousrakennukset, joissa m.m. 
puutarhan monet hevoset asustavat. 

Kasvitietee II i se t koko e 1m a t ovat saaneet'sijansa 
alueella sijaitsevan entisen oluttehtaan toisessa päädyssä. Rakennus 
on sekä ulkoa että sisältä hyvin vaatimaton, mutta siinä on jo tähän 
mennessä tehty ihmeeili sen paljon työtä kasvitieteen hyväksi. 
Paitsi herbarioita, joita huomattavaksi osaksi on hankittu ostamalla, 
on tänne sijoitettu kirjasto, kasviekologista ym. laboratorioväli
neistöä ja laajaksi paisunut näytemuseo. Tämä >>Schausammlung>>, 
joka on avoinna sekä ylioppilaiile että suurelle yleisölle, sisältää 
kasviekologisia, perinnöllisyysopillisia, hedelmä-, puuleikkaus-, epä
muodostuma-, sieni-, rohdos- ym. näytteitä, troopillisten ja mui
denkin hyötykasvien osia, ekologisia ja systemaattisia kuvatauluja, 
muotokuvia jne. Suuren osan kokoelmista prof. Regel on tuonut 
joka kesäisiltä matkoiltaan Euroopan eri osista. Paitsi innostus ja 
ahkeruus ovat herbarioitten ja muitten kokoelmien syntyä auttaneet 
runsaanla iset käyttövarat ja runsas apuvoima. Professorilla on 
käytettävänään opetusta, kokoelmia ja tutkimuksiaan varten 4 
assistenttia, jotka työskentelevät 11 kk nikana vuodessa 6 t. päivit
täin ja joilla ei, palkan pienuudes ta huolimatta, saa olla muita toi-
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Kuva 3. Kaunasin kasvitieteellisestä puutarhasta. Muuan 
monista joutscnlammikoista. 

mia. Sitäpaitsi on kirjanpitoa, kirjeenvaihtoa yms. varten erityi
nen kanslia-apulainen, jonka työvelvollisuus on yhtä suuri kuin 
assisten ttien. 

Täten lienee selitettävissä se, että prof. Regel on, vaikka hän 
onkin koko maan ainoa varsinainen kasvitieteilijä, ehtinyt museos
taan käsin saada aikaan useitakin julkaisuja. Näistä mainittakoon 
tässä >>Pflanzengeographische Skizze von Litauen>>, joka on syntynyt 
risteilemällä omalla autolla pitkin ja poikki koko Liettuan, >>Ueber 
litauische Wiesen>> ja >>Fontes florae Lituanice L>, jotka kaikki ovat 
Liettuan kasvimaantieteelle perustavia. 

K a s v i t i e t e e 1 1 i s e k s i p u u t a r h a k s i on toistaiseksi 
käytetty 15 ha laajuinen alue kartanon puistosta. Se on mahtavaa 
puistoa vanhoine puineen ja monine idyllisine tekolammikoineen, 
joissa joutsenet ja hanhet uiskentelevat. Puisto sisältää vanhastaan 
suuren puulajivalikoiman, joka nyt on nimilapuilla varustettu. Tätä 
dendrologista osastoa on äsken laajennettu uusilla puu- ja pensas
istutuksilla. Systemaattinen ja hyötykasvien osasto perustettiin 
muutamia vuosia sitten . Biologis-morfologinen osasto ja suuri, 
komeaksi suunniteltu rosarium ovat alulla. Puutarhan ulkopuolell e 
on sijoitettu erityinen rohdoskasvien koeviljelyspuutarha, jota eräs 
apteekkari professorin johdon alaisena hoitaa ja josta huomat
tava määrä rohdoksia lähtee kauppaan. 
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Kasvihuoneet, jotka rakennettiin vv. 1923 - 25, ovat to istai
seJ<si pienet, maksaen n. 320 tuh. Smk. Suuri palmuhuone on suu n- . 
niteltuna ja kasvatetaan sen tarpeiksi saatuja suuria kasveja tois
taiseksi erään aateliskartanon kasvihuoneissa. Puutarhan kasvihuo
neissa on niiden pienuudesta huolimatta jo 2 400 kasvilajia. Koko 
puutarhan lajiluku on n. 7000 eli suunnilleen sama kuin Helsingissä. 

Puutarhan vuosimääräraha on varsin suuri (300 tuh. mk, lisäksi 
vakinaisen henkilökunnan kantajoukon palkat), samoin henkilö
kunta, johon kuuluu 12 vakinaista miestä ja kesäisin tarpeen mu
kaan 10 - 30 naisapulaista (palkka 12 Sink päivältä!). Ylipuutarhu
rina on erikoisen ammattitaitoinen mies, Pietarin kasvitieteellisen 
puutarhan entinen puutarhun K. Meissner. Puutarhan kesäiseen 
henkilökuntaan kuuluu tavallaan eräs kasvitieteen naisassistenteista, 
jonka on joka päivä tehtävä puutarhassa kasvifenologisia hava in toja. 

Yleisvaikutelmaksi käynti Latvian ja Liettuan kasvitieteelli
sissä työpaikoissa jättää mieleen lämpimän ihailun. Melkein tai ai
van tyhjästä on täällä vuosikymmen essä luotu opetus- ja tutkimus
paikat, jotka voimakkaasti pyrkivät täyden pätevyyden tasolle. 
Työtä tehdään innolla ja · ilolla, valtion tukiessa varsin huomatta
villa määrärahoilla. Tutkimustyö kohdistuu toistaiseksi ennenkaik
kea kotimaan kasvimaailmaan. On ilmeistä , että tämä tutkimus on 
ennenpitkää antava paljon sellaisia tuloksia, joita suomalainenkin 
kasvitiede voi suuressa määrin hyväkseen käyttää. 

Suomessa rengastettu merikotka vaeltanut 
Balkanin niemimaalle. 

Ilmari Välikangas. 

Viime kevätlukukaudella ( 1931) allekirjoittanut sai kirjeen tri 
l. W. 8 u r e s c h ilta, Bulgarian kuninkaan luonnonhistoriallisen 
museon1 johtajalta, johon olin henkilökohtaisesti tutustunut Padovan 
eläintieteellisessä kongressissa syysk. 1930, oltuani jo aikaisemmin 
>>viran puolesta >> tekemisissä hänen kanssaan. Kirje~ssä tri 8. 

1 Museo on sananmukaises ti )> kuninkaan)> eikä vain )>kuninkaallinen)>. Sen 
perusti maailma11sodan johdosta kruunustaan luopunut luonnontieteellisistä, 
<: tenkin lintutieteellisistä harrastuksistaan tunnettu tsaari F e r d i n a n d ja 
ja se sijaitsee Sofian kuninkaallisessa palatsissa. 
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ilmoitti sen perin mie
lenkiintoisen uutisen, 
että Helsingin eläin- · 
tieteellisen museon 
renkaillaE520 jaE521 
merkitty kotka (la
jista tri B. ei silloin 
vielä ollut saanut tie
toa) oli ammuttu 
Keski-Bulgarian hal
ki lännestä itään kul
kevilla Balkanin har
janteilla, nim. Dre
novon (Drjanovon) 
piirissä, Platschkowt
syn rautatieaseman 
ja kylän lähellä (n. 
42° 55' p.l. ja 23° 5' 
it.p. Pariisista). 

Museomme ren
gastuskirjojen tarkas
tus osoitti, että ky
symyksessä oli m e
r i k o t k a (Haliaetus 

albicilla L.), jonka . innokas ja taitava lintujen tutkija, taiteilija 
j. S n e 11 m a n oli merkinnyt Eckerössä Ahvenanmaalla heinäk. 
1 p:nä 1930. Pesässä oli 2 poikasta, jotka molemmat rengastet
tiin. Varmuuden vuoksi hra S. kiinnitti renkaan lintujen kum
paankin jalkaan, koska oli ajateltavissa, että poikaset täysikas
vuisiksi vartuttuaan mahtavalla nokallaan voisivat vähitellen saada 
suhteellises ti heikon renkaan irroitetuksi, mikä pelko, kuten edel
lisestä käy selville, tässä tapauksessa osoittautui aiheettomaksi. 

Myöhemmin eläintieteellinen museo sai vastaanottaa kappa
leen bulgarialaista kuvalehteä >> N i v a>>, jonka tässä jäljennetyn 
kansilehden täyttää puheenaolevan merikotkan isokokoinen kuva 
- allekirjoituksena >> Pohjoinen vieras Bulgariassa>> - ja jossa anne
taan tarkemmat tiedot tapahtumasta. Sen mukaan Sokol-liittoon 
kuuluva nuorukainen T o t y n S t o j e v Trevna-nimiseltä paikka
kunnalta oli viime tammik. 25 p:nä lähtenyt koirineen. metsälle. 
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Kilimjavkatavuoren ruohikkoisilla rinteillä koira tapasi jäniksen, 
lähtien sitä ajamaan. Lopulta jänis saapui metsästäjän luo ja tämä 
tähtäsi sitä jo pyssyllään, kun hän yhtäkkiä huomasi mahtavan 
kotkan seuraavan jänistä. juuri kotkan aikoessa iskeä saåliiseensa 
metsästäjä laukaisi pyssynsä, jolloin kotka putosi maahan, jäniksen 
sen sijaan vahingoittumattomana juostessa tiehensä. Kotka oli 
kuitenkin vain haavoittunut ja metsästäjä sai sen lyhyen taistelun 
jälkeen vangituksi, jolloin hän hämmästyksekseen huomasi sen kum
massakin jalassa metallirenkaan. Hänen onnistui kuljettaa lintu 
elävänä >>vuorenvartijalle>>, joka puolestaan luovutti sen Trevnan 
metsästyksen hoitajalle. Lintu oli haavoittunut ainoastaan vasem
paan siipeen, josta muutamia sulkia oli poikki. Haava näytti para
nevan . nopeasti ja lintu oli reipas ja virkeä syöden hyvällä ruoka
halulla sille tarjottua lihaa. Sofian kuninkaallisesta palatsista -
kuten >>Nivan>> kirjoituksessa sanotaan - saapuneen määräyksen 
mukaan - lintu oli kiireimmiten lähetettävä Sofian eläintarhaan. 
>>Kuinka huolimattomia meidän metsästysviranomaisemme ovat», . 
sanoo lehti, >>käy selville siitä, että vaikka lähetystä sähköteitsekin 
kiiruhdettiin, kesti 11 vuorokautta ennenkuin todella ryhdyttiin 
toimeen - ja juuri silloin lintu heitti henkensä!>> 

Siihen siis päättyi ahvenanmaalaisen merikotkan tarina. Ren
gastuspäivästä tapaamispäivään oli kulunut lähes 7 kuukautta ja 
linnuntietä on matka Eckeröstä ampumaseudulle n. 1975 kni etelä
kaakkoiseen (SSE) suuntaan. 

Aikaisemmin on meillä rengastettuja merikotkia tavattu kolme 
kappaletta, nekin taiteilija j. Snellmanin Ahvenanmaalla merkit
semiä. Kahdesta samassa pesässä Getassa kesäk. 27 p:nä 1917 ren
gastetusta merikotkasta toinen tuli ammutuksi myllyn siivellä istues
saan Alböken pitäjässä Öölannissa jouluk. 31 p:nä 1917, toinen mel
kein samoilla seuduilla, Skäggenäsissä Kalmarin salmen Ruotsin 
mantereen puoleisella rannalla vain 4 päivää myöhemmin (4. 1. 
1918). Linnut olivat siis - ehkäpä yhdessä - vaeltaneet n. 450 km 
lounaiseen suuntaan. Kolmas tavattu yksilö rengastettiin Getassa 
heinäk. 3 p:nä 1928 ja surmattiin, ilmoituksen mukaan >>itsepuolus
tukseksi>> Rättvikissä Taalainmaalla kolme kuukautta myöhemmin 
(5. X. 1928). Paikka sijaitsee n. 250 km länsiluoteeseen (WNW) 
rengastuspaikasta. Myöskin muut tähänastiset havainnot pohjois
eurooppalaisten merikotkien vaelluksista viittaavat lounaiseen (ja 
läntiseen) pääsuuntaan. Niinpä Rossittenin kuuluisalla lintuhavain-
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toasemalla Kurische Nehrungin keskellä Itä-Preussin rannikolla on 
säännöllisesti syksyisin ja keväi.sin voitu todeta merikotkien (etu
päässä ehkä pohjoisvenäläisiä - yksi Rossittenissa vangituksi saatu 
ja rengastettu ammuttu Venäjällä) vaeltavan Itämeren rannikon 
suuntaan. 

Tietenkään ei mitään varmaa voi lausua Balkanille päätyneen 
merikotkamme matkan aikaisemmista vaiheista, mutta todennäköi
seltä tuntuu, että se on saapunut Bulgariaan Euroopan mantereen 
poikki eikä merenrannikoita kiertäen. Vaelluksen suunta,· SSE, 
olisi siten kokonaan poikkeava edellämainitusta, ehkä säännön
mukaiseksi katsottavasta reitistä. Kun todetun matkan pituus 
myöskin lienee paljon suurempi kuin koskaan aikaisemmin meri
kotkan suhteen varmasti on havaittu, on tapaus mielenkiintoisimpia 
tähänastisen suomalaisen lintujen rengastustyön saavutuksista. 
Yleensäkin on tämän mahtavan, melkein kaikkialla yhä harvalukui
semmaksi käyvän petolinnun tulokseen vienyt rengastus jo sinänsä 
niin harvinainen ja merkittävä, että jokainen uusi tulos herättää 

· huomiota kaikkialla maailmassa, missä rengastustutkimusta suori
tetaan. Merikotka ei kylläkään ole muuttolintu sanan varsinaisessa 
merkityksessä. Varsinkin vanhat yksilöt lienevät koko lailla paikka
tai kiertolinnun luontoisia, mutta ainakin Koillis-Euroopan meri
kotkat, erikoisesti nuoret linnut näyttävät, kuten edellä jo on huo
mautettu, suorittavan sangen säännöllisiä vaelluksia, joskin ne var
maankin toisaalta voinevat kierrellä laajaltikin eri suuntiin. Luulta
vasti nyt puheenaoleva tapaus kuuluu lähinnä viimeksimainittuihin, 
säännöttämän kiertelyn Juontoisiin vaelluksiin, joista Keski-Euroo
pan eri osissa silloin tällöin näyttäytyvät merikotkat ovat olleet 
aikaisempina todistuksina. Se ei silti ole vähemmän mielenkiintoi
nen ja tärkeä lisä tietoihimme lajin luonnonhistoriasta. 

Meillä Suomessa on tähän saakka rengastettu kaikkiaan 12 meri .. 
kotkaa, joista . nyt 4, siis 1j 3 , on tiedoitettu surmansa saaneiksi· ~ 
kuvaava esimerkki siitä, kuinka vaaranalaista tämän laajoilta aloilta 
jo sukupuuttoon _hävitetyn tai häviävän suurpetolinnun elämä nyky:.. 
aikana on, huolimat'ta siitä, ·että monessa maassa kuten meiHäkiil 
on sen turvaami_seksi ryhdytty rauhoitustoimenpiteisiin. 

: r 
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.Hyönteiset kasvitautien levittäjinä. 
Uunio Saalas. 

jotenkin yleisesti tunnettua on, että useat hyönteiset voivat 
levittää ihmisiin, kotieläimiin, riistaeläimiin ym. imettäväisiin ja 
lintuihin vaarallisia kulkutauteja. Mutta paljon vähemmän on kiin
nitetty huomiota siihen, että ne myöskin voivat kuljettaa >>taudin
siemeniä>> toisesta kasvista toiseen. Viime aikoina on kuitenkin 
alettu yhä enemmän näitä~in seikkoja tutkia ja on päästy selvyy
teen siitä, että useat hyönteislajit voivat aiheuttaa melkoisia vahin
koja levittämällä 111111. viljelyskasveihi111me erilaisia bakteeri-, sieni 
ja mosaikkitauteja. 

Näihin taudinlevittäjiin kuuluu edustajia useista eri hyönteis
lahkoista, enimmin kuitenkin nivelkärsäisistä, joiden joukossa lehti 
kirvoilla on tärkein sija. 

Yksinkertaisimmissa tapauksissa tauti voi levitä p e l k ä s t ä 
k o s k e t u k s e s t a hyönteisen haavoittamatta laisinkaan kasvia. 
Niinpä vierailevat kaksisiipiset ja rakkojalkaiset eräiden ruoste
sienien kuromapulloissa ja edistävät tehokkaa.lla tavalla - kuten 
äskettäin on selville saatu - näiden kasvien levintää. - Vilja- ja 
heinälajien >>tora->> eli >>härkäjyviä>> aiheuttavan Claviceps purpurea 
sienen levittäjänä esiintyvät myöskin monet kaksisiipiset. Kun 
hyönteiset käyvät imemässä taudin saastuttaman heinäkasvin luo
tista erittyvää makeata, tuoksuvaa nestettä, jossa on runsaasti 
kuro111ia, tarttuu näitä niiden ruumiiseen ja kulkeutuu siten ter
veisiin kasveihin. - Perunaruttoa saattavat monet suurehkot hyön
teiset, esim. kovakuoriaiset, levittää pitkiä matkoja. - Amerikassa 
on huomattu erään päärynäpuita vahingoittavan bakteeritaudin 
voivan levitä ·mm. mehiläisten, ampiaisten ja kärpästen välityk
sellä näiden käydessä kukista mettä i111emässä . 

. Toinen päätapaus on se, että tauteja levittävät ·hyönteiset 
tavalla tai toisella joko p u r u-· t a i i m u s u u 1 1 a a n h a a v o i t
t a v. a t kasvi a ja ·>> taudinsiemeneb> pääsevät tätä tietä tunkeu
tumaan kasvisoiukon sisään (eikä pinnalle kuten edellisessä tapauk
sessa). >>Taudinsiemeneh> saattavat kulkeutua · hyönteisen mukana 
kahdella tavalla, .joko s ·U u.o s i i .n -t a k e r t u ne i n a tai r u o a n
s .u 1 a· t u s k a n .a v a s s a. Molemmista tavoi$ta tunnetaan lukui
sia esimerkkejä. Edellisiin , kuuluu kaalikasveja vahingoittava, mm. 
niiden juuria ,mädättävä Pseudomonas campestris-bakteeri, joka 
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leviää kirvo jen, perhostoukkien ym. hyönteisten välityksellä. Sa
malla tavoin leviävät monet muutkin kasvien bakteeritaudit Mm. 
Bacillus phytophthorus-lajin aiheuttama perunakolera esiintyy vain 
perunoissa, joita juurimadot tai muut hyönteiset ovat vioittaneet. 
- Hedelmäpuiden muumiotauteja aiheuttavat, kotelomaljaisiin 
kuuluvat Sclerotinia-sienet leviävät ampiaisten ja mehiläisten väli
tyksellä, siten että nämä ensin käyvät . saastutetuilla hedelmän
raakileilla ja sitten siirtyvät nakertelemaan terveitä raakileita. 

Monessa tapauksessa h y ö n t e i s e t n i e 1 e v ä t >>t a u d i n
s i e m e n e t», j o t k a m y ö h e m m i n p o i s t u v a t j o k o 
p e r ä a u k o n t a i s u u n k a u t t a ja aiheuttavat saastunnan. 
Tällöin hyönteiset tavallansa toimivat väli-isäntinä samoin kuin 
useat niistä hyönteisistä, jotka levittävät tauteja ihmisiin. Taudin-

. aiheuttaja ei ainoastaan säilytä tartuttamiskykyään (virulenssiaan) 
vaan se saattaa joskus suorastaan lisääntyä hyönteisen ruoansulatus
kanavassa. Toisinaan ei tällainen hyönteinen voikaan tartuttaa 
uutta kasvia ennenkuin vasta pitkien aikojen - 1-2 vuorokauden, 
eräissä tapauksissa 10 vuorokauden - kuluttua . senjälkeen kuin se 
on tullut saastutetuksi. Pohjois-Amerikassa on muuan bakteerin 
aiheuttama kurkkukasvi-tauti, jota yksmomaan 2 kovakuoriaislajia 
levittää. L. Petrin mukaan öljypuun syöpätautia aiheuttavan bak
teerin ja oliivikärpäsen (Dacus olem) suhde on niin läheinen, ettei 
kärpänen pääse kehittymään, ellei sen ruumiissa ole mainittua 
bakteeria. 

M o s a i k k i t a u d i t muodostavat tärkeän kasvitautiryh
män. Niiden lähimmät aiheuttajat ovat niin pieniä, ettei niitä voi 
tarkimmillakaan mikroskoopeilla havaita (kuuluvat ns. virus
tautien ryhmään). Useiden tällaisten tautien on havaittu leviävän 
joko pääasiallisesti tai yksinomaan hyönteisten välityksellä. Tär
keimpiä niiden levittäjiä ovat nivelkärsäiset, varsinkin lehtikirvat, 
ja ne kulkeutuvat uuteen kasviin pääasiallisesti sylkinesteen mu
kana kirvan työntäessä kärsänsä pehmeisiin nesterikkaisiin soluk
koihin. >>Myrkky>> leviää sieltä käsin kasvin kaikkiin osiin. Peruna
kasvien, sokerijuurikkaan, herneen, pavun, apilan ja lukuisten mui
den kasvien mosaikkitautien on todettu leviävän pääasiallisesti kir
vojen välityksellä. On myöskin ainakin eräissä tapauksissa saatu 
selville, että kirva, joka kerran jollakin kehitysasteellaan on saanut 
ruumiiseensa taudinaiheuttajia, säilyy tartuttamiskykyisenä koko 
ikänsä; - eikä yksinomaan se itse, vaan sen jälkeläisetkin aina nel-
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jänteen polveen asti. Tästä saatetaan tehdä se johtopäätös, että 
taudinaiheuttajien täytyy voida lisääntyä hyönteisruumiissa. 

K. i r j å 1 1 i s u u t t a: K a r 1 B ö n i n g : Insekten als Oberträger von 
Pflanzenkrankheiten (Zeitschrift filr angewandte Entomologie XV, 1929, 
s. 181 - 206). - Tähän liittyy seikkaperäinen, 269 julkaisua käsittävä luet
telo alaa . koskevasta kirjallisuudesta. 

Suovilj elysyhdistyksen kesäassistenttina 
Tervolassa ja Kuolajärvellä. 

U. Perttula. 

Suomen Suoviljelysyhdistyksen toimesta on jo pitemmän aikaa 
tehty tutkimuksia soittemme viljelysarvon selvittämiseksi niin hyvin 
valtion kuin yksityistenkiri omistamilla mailla. Ollen tärkeältä osal
taan suonpinnan elävän kasvipeitteen analysointia on mainittu tut
kimustoiminta viime vuosina antanut huomattavia lisiä suokasvilli
suutemme tulevaan statistiseen tuntemiseen siitäkin huolimatta, 
että tutkijoina eli kesäassistentteina, kuten heidän virallinen ni
mensä kuuluu, on toiminut botaanisesti vähemmänkin kouliintu
neita henkilöitä. 

Seuraavassa rohkenen esittää omien kokemusteni valossa joi
takin pikapiirtoja työskentelystä suoviljelysyhdistyksen kesäassis
tenttina. 

jotta kesäassistenttien joukko, joka kokoonpanaltaan on ollut 
varsin heterogeenista, jo alustavasti täällä pääkaupungissa pereh
tyisi kesäisiin tehtäviinsä, on yhdistyksen botanisti toht. M. j. 
Koti 1 aine n pitänyt kevätlukukausien aikana mielenkiintoisen ja 
innolla seuratun luentosarjan, joka on käsitellyt suotutkimusta mo
nine puolineen, sekä luentosarjan päättäjäisiksi järjestänyt kasvi
demonstration kasvitieteelliseen laitokseen. Kasvituntemuksen var
mentamiseksi on vielä järjestetty jatkuva parin kolmen viikon aikai
nen perehtyminen suokasveihin Suoviljelysyhdistyksen omassa huo
neistossa. Kontrollin vuoksi on loppujen lopuksi vielä pidetty kaksi
osainen kuulustelu, jonka toinen puoli on käsittänyt teoreettis
luontoisia kysymyksiä toisen asettaessa tunnettavaksi pari kolme
kymmentä tavallisinta suokasvia, sammalista alkaen. 

Mutta >>valmistava>> toiminta ei ole päättynyt vielä tähänkään. 
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Niinpä viime kesänäkin se jatkui edelleen Kajaanissa, jonne assis
tenHien joukko täydellisine matkavarusteineen ja apulaisineen, 
joina toista kesää toimi tekniikan ylioppilaita, saapui kesäkuun 
16 p:nä. Ei ollut suokahluun vastuksia hennompikaan sukupuoli 
kauhistunut, koskapa sekin oli lähettänyt edustajansa Iapikasvar
tisten joukkoon. 

Kolmen kajaanilaisen retkeilypäivän tarkoituksena oli pereh
dyttää assistentit, joista suurin osa oli jo ennenkin ollut omintakei
sesti soita tutkimassa, erilaisiin suotyyppeihin, mihin kaupungin lä
hettyvillä olevat suot tarjosivat mainion tilaisuuden. 

17:nnen päivän aamuna kiidätti suuri autobus~i kurssien osan
ottajat Kajaanista 15 km:n päässä oleville Nuottijärven ympäristön 
soille. Toht. Kotilainen etunenässä tarpoi joukko hyllyvien soiden 
halki pysähtyen silloin tällöin ja jakautuen pienempiin ryhmiin, 
jotka saivat annetulta koealalta tehdä kasvipeitteen täydellisen ana
lyysin ja joukkueen teknillisen johtajan, maist. E. Kivisen johdolla 
ottaa selvän suoparilla kaivetuista turvenäytteistä. Tuon tuostakin 
reväistiin turpeesta tukku sammalta taikka nyhtäistiin yksityinen 
saran korsi ja asetettiin assistentit tiukalle. Kuljettiin halki nevo
jen, perehdyttiin reheviin korpiin ja päästiin selville käsitteestä 
kompleksityyppi. Kun sitten iltapäivällä >>onnikka>> kyyditti kurssi
laisia takaisin kaupunkiin, oli jokaisen selkäreppu täynnään pikku 
paperipusseja, jotka iltapuolella luovuttivat sisältörtsä kasvipuristi
mille. Ahkeraan näyttivät pojat olevankin puuhassa, sillä jokaisen 
oli tehtävä >>suoaapinen >>, so. liimattava pienoiseen vihkoon yleisim
mät suosammalet. 

Seuraava päivä oli vieläkin antoisampi. Se tutustutti meidät 
Mieslahden Kylmäpuro- ja Rytisoihin. Ensi kerran näki allekirjoit
tanutkin edessään lettoa, rehevää lettoa. Runsaina upeilivat letto
jen yleisimmät ruskosammalet sekä eutrafenttiset Sphagnumit tässä 
niitä lajilleen tarkemmin nimeämättä. Ruohikkokasvillisuuden 
elttoaromin tunsimme lajeista Selaginella selaginoides, Phragmites 
communis, Molima coerulea, Eriophorum latifolium, Carex dioeca, 
C. panicea, C. sparsiflora ja C. flava. Suurena harvinaisuutena näim
me muutamassa korpikolkassa Carex aristatan. 

Kolmantena kurssipäivänä tehtiin retki Sotkamon Korholan
mäen soille. Pahaksi onneksi toi aamupäivä kohta tullessaan oikein 
roimasateen. Ennen sitä ennätimme kumminkin painaa mieleemme 
kuvan kauniista pohjois-suomalaisesta koivulettotyypistä. 
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20:s päivä oli jo eron päivä. Kajaani oli aiottu vain kurssi
leiriksi, josta osanottajat hajaantuivat eri tahoille Suomea. Ensim
mäiseksi lähti hilpeä johtajamme toht. Kotilainen, jolla oli ulko
mainen tutkimusmatka edessään. 

Monipuolisesti opastettuina olivat assistentitkin viimein ainakin 
välttävästi kypsyneet ominpäiseen toimintaan. Osa heistä lähti 
etelään Karjalan suomaille toisten jatkaessa matkaansa yhä pohjoi
semmaksi päämääränään joko Tervola, Muonio tai Kuolajärvi. 
Ensinmainittuun pitäjään lähetettiin kaksi assistenttia, nim. agro- . 
nomian ylioppilas A. K a II i o ja allekirjoittanut sekä apumie
hiksi tekniikan ylioppilaat P. Saukko ja A. Heino. 

Pääetapiksemme Tervolassa muodostui Uuden Ryynäsen talo 
Koivun kylässä Kemijoen itärannalla. Kun kuitenkin tutkittavat 
suot olivat 10- 15 km:n päässä Koivusta itään ja kaakkoon, sai yllä
mainittu talo majoittaa meidät vain sunnuntaisin; viikolla olimme 
yötä erämaatorpissa, joita oli erittäin harvassa,_ taikka suorastaan 
taivasalla. 

Korpivaellukselle lähtiessä otettiin mukaan myöskin kartta
kopiot tutkittavista soista. Niille oli jo etukäteen laadittu kuljetta
viksi tulevien tutkimuslinjojen verkosto. Nämä kulkivat kohtisuo
raan suon pituussuuntaa vastaan korkeintaan 600 m:n päässä toisis
taan riippuen suon koosta. Lukija voinee ihmetellä linjavälin pi
tuutta, mutta ottakoon huomioon, että suurimmat tutkitut suot 
olivat n. 1000 ha:n kokoisia. 

Sopivasta ja luonnossa helposti löydettävästä kiintopisteestä 
lähtien alkoi linjojen >>ajaminen>> ja mittaaminen. Suunnan määräsi 
bussoli ja mittaus toimitettiin 20 m:n mittanarulla. joka 100 m:n 
päässä pysähdyttiin ja merkittiin muistiin: 1. suotyyppi, 2. täydelli
nen kasvipeiteanalyysi erikseen mättäiltä ja erikseen kuljuista eli 
mätäsväleistä käyttäen ·yleisesti tunnettu~ latinaisista sanoista ly-

. hentäen merkittyä runsausasteikkoa, 3. · apumiehen suoporaHa joka 
50 cm:n päästä aina pohjaan saakka ottamasta näytteestä turve
kaava, 4. pohjamaan laatu, 5. suon kaltevuus, mikäli sitä silmä
määräisesti voi arvioida ja 6. suon viljelysarvo asteikon >>huono -
välttävä - tyydyttävä - hyvä - erinomainen>> mukaan. 

Siinä työohjelmamme lyhyen kuivasti esitettynä. Toiminnan 
>> mehevöittiväb> milloin mieluisat, milloin katkerat kokemukset. Vii
meksimainittujen puolelle vaaka kallistunee, jos eliminoin pois kai
ken sen ruusuisen hohteen, minkä karvaatkin muistot usein jäljestä-
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p_äin saavat. Rasittavilta ainakin · aluk~i tuntuivat pitkät jalka
~atkat s_oille, tehden usein päivään aimo Ioven ja pakottaen ·yöpy
mä~n salolle. Yösydämen tullen kyhättiin kuusen havuista maja, 
johonkin sievästi solisevan puron varteen, kannettiin miehissä rä
meeltä harmaapintainen ja punasyinen ketohonka rakovalkeata 
kylmän ajaksi Ioimottamaan. 

Lämpimämpien säiden mukana tulivat Pohjolan kiusanhenget 
sääskien, paarmojen tai mäkäräisten haahmossa. En voi olla muis
telematta muuatta räkeän kuumaa päivää, jolloin poramiehelläni 
oli >>yksi silmä, kaksi leukaa>> seurauksena kiivaasta ottelusta mäkä
räisten kanssa. Vielä syksyllä muistikirjaa selaille.ssa kertovat sen 
lehdet värikkäine painokuvineen tuosta taistelusta. 

Viimeksi mainittujen elämysten vastapainoksi toi suurta si
säistä tyydytystä Tervolan rehevä luonto. Tutkimusalueemme oli 
harvinaisen tasamaastoista, lukuunottamatta luoteessa kohoavaa 
Vammavaaraa sekä kaakkoista Kivalon vaararyhmää. Liikkues
saan näillä lakeuksilla pääsi vakaumukseen siitä, etteivät Suomen 
Ietot suinkaan ole käytännöllistä merkitystä vailla. Suurimmat suo
alat oliva~ juuri lettoa, milloin kosteampaa rimpi- tai jännelettoa, 
milloin kuivempaa Scorpidium- tai Camptothecium trichoides-lettoa 
taikka kosteudeltaan vaihtelevaa matalan pikkukoivikon kaunista
maa puistotasankomaista koivulettoa. Soiden reunaosissa vallitsi
vat huonommat tyypit: jännenevat, rimpinevat, nevarämeet ja 
isovarpuiset rämeet. Purovarsilla komeilivat rehevät heinä- ja 
ruohokorvet. Tyyppikomplekseista kuuluivat lettoräme ja Ietto
korpi yleisimpiin. Syvin poraus aukealla letolla oli 4.8 m, mutta 
keskisyvyys lienee ollut 1- 2 m. Viljelysarvokseen sai suo suurim
malta osaltaan indeksin hyvä tai erinomainen. Kun päälle päät
teeksi kuivatussuhteet alueella virtaavien jokien ansiosta ovat oivat, 
on tulevaisuuden suoviljelyksellä Tervolassa vielä arvaamaton mer
kitys. joskin maisema suolla oli yksitoikkoinen, niin lähiö har
voin botanistille siksi muodostui. Mitä ensinnäkin tulee aukeiden 
Iettojen lajeihin , olivat tavallisimmat ruskosammalet sekä eutra
fenttiset Sphagnumit yleisiä. Niiden sara- ja heinäkasvillisuuden 
muodostivat pääasiassa seuraavat lajit: Carex filiformis, C. chor
dorrhiza, C. rostrata ja C. limosa, joiden pääpaino oli kuitenkin ne
voilla, C. flava, C. sparsiflora, C. panicea, C. livida, C. dioeca, Erio
phorum latifolium (Lapioaavalla, Saarosten aavalla ja Reutuaavalla) 
ja E. alpinum, Scirpus caespitosus, juncus stygius, Molinia coerulea 
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jaPhragmites commu
nis. Ruohoista esiin
tyivät Selaginella se
laginoides, Drosera 
longifolia ja D. ro
tundifolia sekä Utri
cularia intermedia 
(usein hyvin kosteissa 
rimmissä), Tofieldia 
borealis, Orchis incar
natus (parikin alala
jia) ja 0. maculatus, 
Potentilla tormeniilta 
(Kauha-aavalla), Pin
guicula vulgaris, Pedi
cularis palustris (pää
muoto ja valkeateri
öinen alalaji), Meny
anthes trifoliata ja Co
marum palustre. Var
vusto oli niukkaa kä
sittäen tavallisia suo
varpu ja ja paJkoin 
matalaa katajaa, joka 
oikeammin lukeutui 
pensaisiin. · 

Tikankantti (Cypripedilum calceolus) Jettokorvessa 
Tervolan Hattuse länaavan rannassa 29. VI. 1931. 

A. Kallio. 

Koivulettoja karakterisoivat ennen muita Carex teretiuscula, 
harvinaisempi C. paradoxa (yliopp. Kallion ilmoituksen mukaan 
kasvoi sitä runsaasti Hattuselän pohjoislaidalla), Saxifraga hir
culus (ainakin yhdessä paikassa), Stellaria crassifolia ja Angelica 
silvestris. 

Rikaslajista Iettorämettä luonnehtivat seuraavat: Carex caespi
tosa, C. sparsiflora, C. panicea ja C. dioeca, Saussurea alpina (leimaa
antavana), Crepis paludosa (leimaa-antavana), Solidago Virgaurea 
(myös Ieimakasvina), Molinia coerulea, Pinguicula viliosa (Korkea
kivalon suolla), harvinainen P. alplna (Kallio tapasi sitä n. 1 km 
Hattuselän länsipään pohjoispuolella n. 30 kpl.), jota Mela-Cajan
derin mukaan ei tavata Ob:ssä, ja ennen kaikkea Tervolan komein 
ilmestys Cypripedilum calceolus (juurakkoaavan lahdelmassa lähellä 
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Koivulettoa Kuolajärven Kursussa. 25. VII. 1931. E. Kivi n e n. 

juurakonojaa kasvaen useammassa paikassa ryhmittäin). Sekä 
pensaista katajaa ja Salix myrsinites. 

Lettokorvissa komeilivat Carex caespitosa, Crepis paludosa, 
Geranium silvaticum, Solidago virgaurea , Valeriana officinalis, Pela
siles frigidus, Saussurea alpina, Spiraea uimaria, Galium boreale, 
Milium effusum, Cirsium lzeterophyllum, Angelica silvestris, Ranun
culus lapponicus ja Cypripedilum calceolus (Reutuaavan ja Hattu
seläp aavan välisellä kannaksella t 7:kin versoa · käsittävinä rykel
minä; lisäksi Kallio kertoo nähneensä sitä Hattuselän aavalla pa
rissa paikassa ja Poikkimaan aavalla Saarosten ojan varrella). 

Näiden lajien lisäksi mainitsee toht. Kotilainen Suoviljelys
yhdistyksen 1925:n vuosikirjassa Carex capitatan (Jestilän ja 'Lehmi
kummun välillä H. W a r enin löytämänä), C. lzeleonasteksen, C. 
capillariksen, Epilobium dahuricumin, Actaea erythrocarpan, Microsty
lis monoplzylloksen (yhdessä paikassa), Listera ovatan (yhdessä pai
kassa),' Calypso bulbosan ja Daphne mezereumin. 

""' 

Heinäkuun 16 p:nä sanoimme hyvästit Tervolalle matkatak
semme rautateitse Rovaniemelle ja sieltä edelleen autolla Kuola
järvelle lähempänä Kemijärven rajaa olevaan Kursun kylään jat
kamaan tutkimuksiamme 10- 25 km Kursun kylästä pohjoiseen 
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oleviHa valtion suomai1la. Kylässä komeili loistavan punainen 
useariJpikerroksinen kansakoulukasarmi parin pikkujärven : ranta
miila olevien harmaase.inäisten· talohökkelien taustalla. Kauniin 
kellervä lentohiekka piiritti talojen pihatantereita, ja Kemijoen 
lisäjoki Käsmä virtaili kylän pohjoispuolella. 

Täälläkin oli päämajamme Vuonnala vain pyhäinen leirimme. 
Maanantaiaamun tu1len kyyditsi Kursun rikkaimman omistajan 
moottorivene meidät Käsmänjokea pitkin so ill e. Vaikka maasto 
olikin kumpuisempaa kuin Tervolassa - j aurutunturi ja Suvas
tunturi · sekä monet vaarat olivat tutkimusalueilla - riitti suotak in 
vielä tuhansia hehtaareja. Tyypit olivat pääpiirteittäin samoja kuin 
Tervolassa, huonompia tyyppejä ehken hi eman runsaammin. Vil
jelysarvoltaan suot sii s täälläkin olivat suureksi osaksi hyviä, eikä 
varmastikaan nyt usein pettuleivän maana tunnettu Kuolajärvi 
tietäisi nälästä mitään, jos sen tällä haavaa melkein tuottamatto
mina (joiltakin tehdään hein ää) viruvat suot olisivat auran all a. 

Tutkimustyö täällä muodostui hupaisammaksi kuin Tervolassa, 
syystä että jalkamatkat soill e supi stu ivat nyt vähiin , yösij at olivat 
paremmat, ja itikatkin pysyivät loitomma1l a, koska olimme Rova
ni emeltä tu1lessamme hankkineet kelpo sääskiverkot 

Kasvistoon palataksemme Kuolaj ärveltä puuttui Cypripedilum 
kokonaan. Sensijaan löytyi Eriophorum latifolium (Kalli on löytämänä 
Korteaavalta), E. gracile ja tievarrelta E. Scheuchzeri (tavattiin 
ky11ä Tervolassakin) ja ainakin kolmelta suolta (Viljus-, Pahka- ja 
Petäjäselän aavalta) Saxifraga l1irculus. Paikoin kasvoi viimeksi
mainittua koivulettojen jänteillä st; cp:n arvosta. Vielä mainitta
koon Pinguicula alpina (assist. T. Viljasen löytämänä satamäärin 
Salmijärven Tuohi- ja Porttoaavoilta), Stellaria crassifolia (run
saana) , Epilobium Hornemanni (Korteaavan laidalla lähdeletoll a 
sekä Viljasen löytämänä) , Carex heleonastes (Viita-aava lla), C.' 
/axa (Viljasen löytämänä Koivikkojängällä Molinia-jänteellä) sekä 
C. Buxbaumii (Viljusaavalla Scorpidium-letoll a lähell ä Tunturi
lammia). 

Elokuun loppupuole1la oli meidän tutkimukseen varattujen 
rahojen loppuessa jätettävä Kuolajärvikin ja palattava jälleen Etelä
Suomeen tnieli täynnä muistoja Pohjolan ystävällisestä väestöstä, 
sen valoisista kesäöistä ja sen luonnon rehevimmistä keitaista. 
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Pieniä tietoja. 

Siili Hlltolassa uutisen johdosta L. Y:n siv. 164 ilmoitan, että noin 
6 vuotta sitten toi·n Kurkijoelle Ruissalosta parin siilejä, joista toinen kuoli, 
mutta toinen oli parin vuoden ajan tiedossani paikkakunnalla siirtyen pai
kasta toiseen. Vuosi myölhemmin toi naapurin asukas Y!liopp. E. Cleve 
kuolleen tilalle toisen, mutta luultavasti nämä eri sukupuolet eivät ole ta
vanneet toisiaan. Kuluneena kesänä on Jaakkimassa otettu kii·nni elävä siili 
ja 1kun Hiitolassa on tapettu toinen, niin luulen molempien tänne tuotujen 
olevan nuo mainitut yksHöt, joista toinen olisi siirtyny t 15 km ja toinen 
40 km alkuperäiseltä istutuspaikaltaan. Veli Räsänen. 

Havaintoja viimekeväisestä urpiais-invaasiosta. ' Viime keväänä (1931) 
esiintyi Etelä-Suomessa erittäin runsaas ti urpiaisia (Carduelis linaria). Seu
raavassa muutamia havaintoja Porvoosta. 

Pitkin koko maaliskuuta oleskeli urpiaisia runsaasti Porvoossa . Ne lente
livät parvi ssa, noin 20- 50 yhdessä, vilkkaasti ympäri kaupunkia ja kerään
tyivät mielellään pihoihin, joissa niitä ruokittiin hampunsiemenillä yms. Saat
toi aina olla varma, jos asetti ruokaa tarjolle joko lintulaudalle tai pihamaalle, 
että siihen pian urpiaisia ilmestyi. Pihanpuoleisilla ruokalaudoilla ne kävivät 
mieluummin ja suuremmin joukoin kuin kadun puoleisilla, arvatenkin siitä syystä, 
että miltei joka pihalla on puita ja pensaita, mutta vain kahdella kadulla puurivit. 

Maaliskuun 28 p:nä tarkastelin urpiaisia eräällä pihalla. Yläkerran ikku
nassa oli lintulauta, alhaalla seinää vasten nojallaan vanha joulukuusi, pihalla 
kasvamassa muutamia puita ja pensaita. Kaikkialla näkyi urpiaisia. Lintu
laudalla niitä oli nokkimassa hampunsiemeniä ja tappelivat rajusti höyhenet 
pörrössä, joulukuusessa niitä hyppeli, puissa, pensaissa ja maassa liikkui. Kaik
kiaan niitä oli 60-70 yksilöä. Muutamat kylpivät lumessa siivet levällään. 
Vilkasta menoa ja hyörinää oli joka puolella, ja kauniisti niiden kirkkaan punai
nen väri näkyi lunta vasten. Kaikki niiden liikkeet olivat ylen vilkkaita, aivan
kuin hermostuneita, ja pientä tappelun nahinaa syntyi vähän väliä. 

Seuraavana aamuna oli mm. jokivarrella erään talon seinustan päivi
paikalla noin 20 urpiaista hyppelemässä. Vilkkaasti liikkuivat nekin, mutta 
eivät kuitenkaa n joutuneet '> tukkanuottasille'> minun niitä katsellessani. 

Samana päivänä toi pari koulupoikaa minulle vahingoittuneen urpiaisen, 
naaraan. Sen t_oinen siipi ja toinen jalka olivat vioittuneet. Pikku vasuun ase
tettuna se rauhoittui, mutta kuoli yöllä. Sen nokan mitat ovat muodon Car
duelis l. linaria maksimiarvoja (Ivar Hortling, Ornitologisk handbok, s. 46) 
tai vähän ylikin: korkeustyveltä 7 mm, pituus suupielestä lähes 11 mm; siipi 
noin 75 mm. (Annettu Yliop:n eläintiet museoon.) · 

Huhtikuun puolella urpiaisia näkyi jo paljon vähemmän. Erään talon 
ruokalaudalla kävi 4. IV. muutamia. Ainoa naaras joukossa oli muita äkäisempi 
ja ajoi koirakse t pois herkkupalojen ää res tä. Samana päivänä saatiin taas 
kadulta yKsi c! käsin kiinni. Mutta se oli topakka ja vihainen: ~aikka se oli 
toisen kourassa, niin kiukkuisesti se nokki sormeani, kun sitä sen ulottuville 
ojensin. Se -päästettiinkin taas vapauteen. 

Huhtikuun toisella viikolla hävisivät Porvoosta viimeisetkin urpiaiset. 
Viljo Hornborg. 
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Tilhet alkaisin liikkeellä. Ensimmäinen tilhiparvi tänä syksynä huomat~ 
tiin Porvoossa jo 30. IX. Seuraavan kerran näin niitä 16. X; parvessa oli noin 
20 yksilöä. Kun nyt myrskyjen jälkeen on saatu kirkkaita säitä ja lievää pak
kasta, on niitä enemmältäkin saapunut. 25. X. oli useampia pieniä parvia 
kaupungissa ja Pappilanmäellä, yhdessä parvessa 11 yks., toisessa noin 15. 

Viljo Hornborg. 

SepeJhanhi, Branta b. bernicla (L.). Sepe lhanhi, juv., ammuttiin 25. X. 
Porvoon pitäjän jakarin kylässä Vähän Pernajanlahden perukalla. Lintu oli 
ollut yksin ja ammuttiin lennosta. Linnun toi nähtäväkseni yhteislyseolainen 
Lars Lindholm. Linnun kyynärsulkien kärjet olivat puhtaan valkoiset ja myös 
isommat peitinhöyhenet vaaleakärkiset. Kaulan kupeilla ei vielä ollut val-
koista. Viljo Hornborg. 

Acorus calamus L. 
Tampereella. Elok. 15. 
p:nä viime kesänä löy
sin Tampereelta Viini
kanojassa kasvavana yl
lämainitun vanhan lää
kekasvin. Viinikanoja 
on noin 1.2 km:n pi
tuinen, liejupohjainen, 
hitaasti virtaava, Iides
järvestä Pyhäjärveen 
laskeva kapea joki. Kal
musjuuri kasvaa hyvin 
runsaina kasvustoina 
sen pohjoisrannalla, pai
koitellen myös etelä
rannalla. Tuntunee ih
meelliset tä, ettei lajin 
esiintymistä paikkakunnalla tähän asti ole havaittu, mutta siihen on selityk
senä, että sitä on luultu milloin Typha- milloin Jris-lajeiksi. - Tämä löytö on 
tähänastisista varmoista löydöistä pohjoisin maassamme. Kalervo Harjula. 

Maarian kämmekällä (Orcllis maculatus) kaksi vartta samassa juurakossa. 
Mikkelin pitäjässä tapasin viime kesänä sellaisen yksilön, jolla oli kaksi vartta, 
täydessä kukassa kumpikin. Ennen en ole sella isia nähpyt. 

A. Wäätänen. 

Tiedonannon johdosta toimitus pyytää huomauttaa, että tämänlaatuisissa 
tapauksissa olisi asian selvittämiseksi tarpeen tutkia kasvin juuri- ja silmu
suhteet ja verrata niitä normaalisiin yksilöihin. Ilman näitä havaintoja jää 
ilmiön laatu monesta kohdasta hämäräksi. 

Saarnf Terijoella. jaloja lehtipuitamme ko~keneen radioesitelmän johdosta 
ilmoitan, että Sparnea on Terijoella todennäköisesti kasvanut aikaisemmin run
saastikin. Nykyään siitä on jäljellä vain harvoja yksilöitä. Suurin tietämäni 
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runko ~>n rinnankorkeudelta ympäri mitaten 285 cm; latvaosa haaraantuu n. 
4 ~:n korkeudella maasta 5 haaraan. Puu sijaitsee kylätien varrella. 

Richard Karlsson ... , : 

I,.ychnis alpina x vlscarfa. Vlrolahdella. Heinäkuussa 1931 löysi allekirjoit
tanut tämän sekamuodon Virolahdelta, Kirkonkylän Tunholmasta. Hy.bridi 
on Suomessa. aikaisemmin löydetty ainoastaan Viipurista läheltä Monrepos'ta 
(Th . . Saelan 1882). Lycllnis alpina x viscaria kasvoi Tunholmassa korkealla 
k?lliolla, missä sen ohella oli runsaasti sekä Lycllnis alpinaa että viscariaa. 
Viimemåinittujen hedelmissä oli paljon siemeniä, kun sen sijaan sekamuoto.
yksilöiden hedelmät olivat aivan siemenettömiä. Toiset hybridi-yksilöt muis
tuttavat . suuresti L. alpinaa, varsi vain on tervainen; toisten yksilöiden ulko
muoto lähenee L. viscariaa, eroten siitä kukkien pienuuden ja värin puolesta 
se kä siinä, että terälehdet ovat syvempään liuskoittuneet. Lycllnis-lajit kasvoivat 
kallion korkeimmalla ja kuivimmalla kohdalla, missä muun kasvillisuuden 
muodostivat Cladonia-lajit, Aera flexuosa, Spergula vernalis, pienikasvuinen 
Viola tricolor ja Hypericum perforatum. ·Inkeri Taube. 

Kirjallisuutta. 
P u 1 k k i n e n, A s k o : M y r k k y p i s t i ä i s e t (H y m e n o p t e r a 

a c u 1 e a t a) 1. P e t o p i s t i ä i s e t. S p h e c i d a e. S u o m e n e 1 ä i
m e t (A n i m a 1 i a f e n n i c a) 1. V a 1 t i o n a v u s t u k s e 1 1 a j u l
k a i s s u t s u o m a 1 a i n e n e 1 ä i n- j a k a s v i t i e t e e 1 1 i n e n 
seura Vanamo. W.S.O.Y. 193 1. 168 siv. + 99 kuvaa. 

· Sydäntä sykähdyttävällä ilolla ottaa luonnonystävä käteensä yllämainitun 
teoksen samalla kun hän suurella tyydytyksellä tervehtii Vanamo-seuran uutta 
julkaisusarja-aloitetta, >>Suomen eläimet», jonka ensimmäisenä osana Asko 
Pulkkisen nyt ilmestynyt petopistiäisiä koskeva teos on. Hän näet tietää, että 
tällaisten faunisdsten käsikirjojen merkitys ei ole ainoastaan perustavaa laatua 
koko eläinti eteelli se lle tutkimustyölle, kuten julkaisusarjan toimittaja professolii 
Saalas kirjan esipuheessa mainitsee samalla kun hän huomauttaa siitä suu resta 
puutteest~, mikä tällä alalla on vallalla, vaan että juuri tällaiset julkaisut ovat 
jos ~itkä. omiaan elähdyttämään ja viemään eteenpäin nimenomaan kansallista 
tiedettä ja tutkimustyötä. Nyt juuri kun kaikkialla eletään suomalais-kansal
lisen .hengen nousukautta ja puh4taan suomalaisen sivistyksen ja tieteen kehit
tämisestä, unohdetaan useinkin varsin laajoissa kansalaispiireissä se tosiseikka, 
että kotimaan luonnon . tutkimus ei ole mitään kansainvälistä ylt:istiedettä, 
vaan .puolustaa paikkansa juuri kansallisten tieteitten piirissä yhtä hyvin kuin 
n~: ~umat:tis~iset kansa,llisen . tut~imukse.n alat. 
, .. ymmärtä~ksemm~ on. tämä,nla.at.uiselle fa~mistiselle käsikirjalle asetettava 
u~e i ~akin va~timuJ< .. sia., jpjden kaikinpuo.linen ja yhtäaikainen toteuttaminen 
suppeassa koossa ei ole suinkaan helppo asia. : Ensi sijassa tulee .käsikirjan olla 
tieteellisen kritiikin läpeensä niin seulomaa, että tekijän käsitys kotimaisista 
lajeis.ta ja .nHden Ie:viämisestä on oikea. Edelleen olisi esityksen' systemaatti
sessa ,,puolessa. pysyttävä , mikäli . mahdollista tieteellisesti . terveellä pohjalla, 
,jQka .välttää .liiallista ·yksinkertaisu11.1den .ja·.helppouden tavoittelua, kuitenkaan 
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menemättä siinä niin pitkälle, että kirja aloittelijalle olisi sopimaton. Tässä 
vaaqitaan tekijäitä ennen kaikkea pitkäaikaista kokemusta ja systemaattisen 
kirjallisuuden seulomista, jolloin työn tulos ei ole enää mikään kompiloiva 
sovitelma meidän oloillimme, vaan saavuttaa huomattavan itsenäisyyden. 
Mutta tällaisissa käsikirjoissa on kiinnitettävä vakavaa huomiota myös faunis
tiseen ja ekologis-biologiseen puoleen, jolloin keräilijä jo alusta alkaen oppii 
kiinnittämään · päähuomionsa elävään luontoon eikä kuivattuihin hyönteisiin. 

Mielestämme on lehtori Pulkkinen kirjassaan onnistunut odottamattoman 
hyvin. Esitys on kauttaaltaan tieteellistä, lyhyttä ja ytimekästä sekä hyvin 
pedagogista, mutta ei suinkaan kuivaa, mikä johtuu aiheen monipuolisesta 
käsittelystä. Tällä emme tahdo sanoa, etteikö kirjan käyttö aikaamyöten osoit
taisi siinä yhtä ja toista muistutettayaa, mikä kuitenkaan ei koskene pää
asioita, joten käsityksemme siitä ei muutu. 

Huomattavan osan teoksesta, noin neljänneksen, täyttää alkuun sovitettu 
katsaus koko pistiäislahkoon, erikoisesti myrkkypistiäisten ruumiinraken tee
seen ja vihdoin petopistiäisten elintapoihin ja leviämiseen. jo tähän osaan liit
tyy kiinteästi tekstiin sidottu suureksi osaksi tekijän itsensä laatima varsin 
selvä ja asiallinen kuvitus. Ansiokkaasti on hän myöskin täydentänyt tähän 
saakka vaillinaista oppisanastoa samoinkuin liittänyt elintapoihin oman haus
kan hietapistiäisen kehitystä koskevan havaintosarjansa. Vasta tämän jälkeen 
alkaa koko muun osan käsikirjaa täyttävä systemaattinen katsaus, jossa tut
kimuskaavojen ja suku suvulta, laji tajilta jatkuvien selitysten avulla annetaan 
taaskin enimmäkseen kirjoittajan itsensä laatimien lukuisien kuvien ja piir
rosten valaisema esitys koko maamme petopistiäislajistosta, joka käsittää 11 3 
lajia. juuri tässä osassa panee merkille ne kirjan ansiot, jotka kohottavat sen 
kiistämättömästi useimpien vastaavien ulkomaalaisten yläpuolelle. Lyhyesti 
sanoen perustuu tämä tuntomerkkien eksaktisuuteen ja monipuolisuuteen sekä 
lajiselitysten tavallista suurempaan perinpohjaisuuteen. Näitten systemaat
tisten tietojen jälkeen seuraa sitten kunkin lajin levi ~ misselos tus maakunnittain 
ja harvinaisemmista paikkakunnittain samalla kuin lajin frekvenssikin on suun
nilleen arvioitu. Mielellään olisi kuitenkin lajien pohjoisrajaa määriteltäessä 
nähnyt maakunnan lisäksi mainittuna myös pohjoisimman löytöpaikan. Ylei
sessä kaikkien lajien leviämistä kos.kevassa selo~tqksessa olisi myös tpaan
tieteellisiä elementtiryhmiä eroteltaessa odottanut yhden sellaisen lisäksi, 
nimittäin boreaaliset lajit, joihin epäilemättä kuuluu Alyson Ratzeburgi. S;;tmoin 
olisi .kenties ollut varovaisin ta vain mainita monet Kuolan niemimaalla ja .Ruot
sin Lapissa .tavatut lajit, mutta ei väittää niiden esiintyt:nistä Suot:nen Lapissa, 
syistä joihin emme tässä tilan puutteessa tartu_. - Aivan erikoista mie!enkilntoa 
herättävä on edelleen kunkin lajin jälkeen liitetty v~rraten . perinpo~jainen 

ekologinen selvitys pesimisestä, saaliista, ravi.ntokasveista jn,e. Nämä tie
dot :ovat suurimmaksi osaksi juuri kotimaisia ja ennen julkais~mattomi å . Teki.
jällä on näet ollut onni käyttää omien havaintojenså ohella hyväkseen johtaj ~ 
Orönblomin tätä alaa koskevaa laaj~a J-)avaipto-ain ~ j stq? .. Mt;~ta ~ .i .if1Pä .. saa,-
kin käsikirja hakea ·ver.taistaa11 täss~ su.htees&a. , . . ! • · . 

. . 'Pelkästään systemaattisess.a suhteessa kiinnittävät. ,huo111iota ; erikoi ses~ i 

:v..aikeimmat suvut Pempl1redon, IJ.iodont~s, Psem~lus. lå .. Q~ypelt~s, jo\ss~ te~tlä 
joutuu ikäänkuin parhaiten antamaan näytteen omasta taidostaan. ·. Hy~in . 0.1 
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hän niistä selviytynytkin. Oxybelus-suvussa olisi kaivannut ehkä hiukan täy
dellisempää tutkimuskaavaa, se kun paikottain perustuu värivivahduksiin, jotka 
helposti syankaliumissa muuttuvat tai joita ei voi käyttää mustia muunnoksia 
määrätessä. Avuksi olisi kenties voinut ottaa ~ ~ :n jalkojen värityksen , kuten 
Schmiedeknecht tekee ja koiraissa joitakin mahdollisia pisteytyseroavaisuuksiå. 
Muisc;akin suvuissa tapaamistani pienistä epätarkkuuksista mainittakoon seu
raavat. Niinpä Nysson-suvun tutkimuskaavassa olisi ollut edullisempaa · syr
jäyttää takasiipien pikkusuonen asemaa koskeva tuntomerkki takaruumiin 
toisen tergiitin muotoa koskevan tieltä, N.niger-lajilla kun maini.ttu suoni yoi 
olla interstitiaalinen tai on välillä toisinaan mitättömän pieni poikkisuoni, jota 
a loittelija ei huomaa. Saman lajin takaruumista koskeva piirros kuvassa 42 

·on myöskin liian kaavamainen, toisen nivelen vatsqkilpi kun ei ole niin pyöris-
tynyt, vaan muodostaa silti pyöristyneen kulman. Hieman outo on mielestäni 
niinikään kuvassa 62 tuntosarvien vä listä kitiiniosaa tfl,i otsasarvea koskeva 
kohta, viimemainittuhan on päästään kapean poikittainen. Suvussa Alyson 
m"initaan lajista fuscatus, että sen ~ :n pikkukilvessä erotukseksi toisesta 
lajista Ratzeburgi on keltainen täplä. Tällainen täplä mainitaan saman lajin 
koiraaltakin ja esiintyy se myös Ratzeburgi lajin naaraissa, vaikka en useim
missa kotimaisissa kappaleissa olekaan sitä tavannut. Vihdoin olisi kaikkien 
lajien tutkimuskaavassa lajeissa, joiden etusiivissä on kolme kyynärsarkaa, 
ollut syytä ottaa huomioon ne tapaukset, jolloin keskipoikkisuonet, varsinkin 
toinen, ovat interstitiaalisia. Kovin harvinaista tämä ei ole esimerkiksi suvussa 
Psenulus ja mainitaanpa sellaista kirja!lisuudessa myös Pemphredon-lajeista. 
Tutkimuskaavassa on nimittäin otettu huomioon muitakin erehtymisen mah
dollisuuksia. - Painovirheistä mainittakoon siv. 65 Nemoctena anilis pro 
Neuroctena anilis ja siv. 63 lyhennys R. F., joka tarkoittanee Richard Frey'tä 
eikä R. Forsiusta, kuten lyhennysselitys edellyttäisi. 

Yleensä on teos kovin luotettava ja mallikelpoisen tarkka. Se on suuren 
kokemuksen, työn ja harrastuksen tuote, josta meidän on tekijälle oltava v il
pittömästi kiitollisia ja josta c;aamme onnitella häntä sekä Vanamo-seuraa 
samalla kun toivomme sarjalle yhtä kunniakasta jatkoa. E. Kanerva. 

H e r t z, M a r t t i : N u o r t e n M e t s ä k i r j a 1. M e t s ä 1 u o n t o. 
Porvoo 1931. Werner Söderström O.Y. 283 siv. Hinta 30:-, sid. 38:

Hyvä kirja, erinomainen kirja. 
Tottunut, tietorikas ja lämminsydäminen retkeilijä siinä johdattelee nuorta 

lukijaansa metsänelämän tuttavuuteen. Pääsemme luotettavan oppaan seu
rassa viehättävän opettavaisille metsäretkille. Tutustumme metsässä mäntyyn, 
sen rakenteeseen, sen kilpailutaisteluun ja erilaisiin pikku kokeisiin, jotka valai
sevat puun elämää. Kuljemme opastajamme mukana erityisellä heinä- ja 
sa raretkellä, jolla metsän ja suon heinä- ja saralajit meille selviävät. Teemmepä 
erityisen sammal- ja jäkäläretkenkin. ja sitten tutustumme metsänhakkuun ja 
metsittymisen vaikutukseen metsän kasvillisuuteen, metsäkasvien leviämis
tapoihin ja moneen muuhunkin metsänelämän puoleen. Sama täysverinen ret
keilijä johdattelee lukijansa metsän eläimistönkin pariin . . Kesällä ja talvella 
yhteisvoimin opettelemme tuntemaan metsän nisäkkäät, linnut, nilviäiset ja 
hyönteiset. 
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Kirjan teksti ei ole pelkkää kertoelemista. Siihen on sijoitettu myöskin 
hakemiston luontoisia tietokappaleita, jotka antavat monipuolisia tietoja eri 
puu- ja pensaslaj ien ominaisuuksista, metsäruohojen ja -heinien ynnä metsä
perhosten lajituntomerkeistä. Erityinen luku sisältää pitäjittäiset tiedot jalojen 
puulajien levinneisyydestä. Muuan luettelo sisältää tietoja tieteellisten laji
nimien merkityksistä. Runsas kuvitus on myös suureksi osaksi tietoa antavaa: 
Erikoisesti mainittakoon tekijän itsensä piirtämät lukuisat, erittäin onnistuneet 
kuvat. Niitä on mm. kotimaisten puiden ja pensaiden lehdistä, puiden ja pen
saiden talvioksista, metsänwhojen lehdistä, heinien ja sarojen kukinnoista, 
metsä- ja suosammalista, metsien jäkälistä, kovakuoriaisista, nilviäisistä ja 
perhosistakin. Suuri osa näistä piirroksista on ihastuttavia varjokuvia. 

Maist. Hertzin kirja on kokoonpanaltaan omaperäinen ja ansiokas. Vas
taavan laisia esityksiä en kirjallisuudesta tunne. Kirjasta huokuu aivan erikoi
sen suuri rakkaus metsää ja sen monipuolista elämää kohtaan. Tyylinsäkin 
puolesta teos on hyvin miellyttävä. 

Tekijä sanoo itse kirjastaan, että se tahtoo olla vaatimattomana oppaana 
nuorelle metsänystävälle, joka aioittetee luonnontutkimuksen ja käytännöllisen 
metsäalan taivalta. Tähän tarkoitukseensa kirja on erinomainen. Mutta se on 
suorastaan mainio laajempaankin käytäntöön. Kaikille nuorille luonnonystä
ville, niin hyvin koulun penkillä istuville kuin yliopistonkin luonnonhistoriaa 
Opiskelevalie nuorisolle, se sisältää mitä hyödyllisimpiä tietoja ja herätteitä. 
Toivoisin sen sitä paitsi leviävän oppikoulujen luonnonhistorian opettajien ja 
myöskin kansakoulun opettajien käsiin. Heille kirja tarjoaa mitä parhainta 
apua omaan retkeilemiseen ja biologisten retkien johtamiseen. K. L. 

A 1m q ui s t, E.: 0 r o s se B i o 1 o g en. Eine 0 e s c h i c h te d e r 
Biologie und ihrer Erforscher. Mi.inchen, j. F. Lehmann 1931. 
144 siv., 23 kuv. Hinta sid. Smk. 80: - . 

Tekijä ilmoittaa lukijaan tehoavalla hartaudella kirjoitetun teoksensa 
johdannossa rajoittuvansa kuvaamaan vain elollisten olentojen perinnöllisyy
den, niiden pysyväisyyden ja muuttuvaisuuden tutkijoita, koettavansa antaa 
heistä lähdetutkimuksiin perustuvia kuvauksia ja tekevänsä lopussa yhteen
vedon sekä biologian saavutuksista tällä alalla että tutkimuksen eteenpäin 
menoa haitanneista vastuksista. - Teoksen aliotsake )>Oeschichte der Biologie)> 
on tuskin oikeutettu, koska jo mukaan otettujen tutkijoiden valinta antaisi 
aihetta muistutuksiin, jos teos tahtoisi olla eheä yleiskatsaus biologian tai 
perinnöllisyystutkimuksen merkkimiehistä. Yksityisten tutkijain kuvaukset 
ovat usein sangen lyhyitä ja koskette levat tarkemmin vain jotain erikoispuolta 
heidän elämäntyössään (esim. Oobineau, Schleiden, Wirchow, De Bary, v. Baer). 
Eräistä voisi saada aivan yhtä pa ljon tietoja jo tietosanakirjoista (esim. Meyer, 
Schwendener, Brefeld). Riippuen tekijän asenteesta voi joskus syystä epäillä, 
onko esitys aivan objektiivinen. Toisaalta taas tekijä tuo esille uusia, mielen
kiintoisia näkökohtia m.m. Linne'n kuvauksessaan ja esittelee sympaattisesti 
pari muissa )>historioissa)> vain lyhyesti mainittua, huomattavaa tutkijaa (Jordan 
ja E. Chr. Hansen). Tekijän intresseistä johtuen ovat bakteriologit ja kasvi
tieteili jät teoksessa vahvasti edustettuina. - Kirjan lopussa olevat yleiskat
saukset (esim. )) lrrwege der jetzigen Biologie)>) ovat paremminkin vakaumuksel-
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Ii sen innon sanelemaa pikkumuotosystemaatikon uskontunnustusta kuin yleis
katsauksellista biologian historiaa. j oskaan teos ei mi elestäni - nimestään huo
limatta - sovi ensimmäiseksi ei kä ainoaksi tiedonlähteeksi sille, joka haluaa 
saada yleiskatsauksen siinä kosketelluo biologian alan saavutuksista ja va i
heista, antaa se - monien kiintoisten yksityiskohtien lisäksi - jonkin verran 
aineeseen ennestään perehtyneelle lukij alle hyvän tilaisuuden tutustua naapuri 
maamme arvossapidetyn Capsella-tutkijan omaperäisiin käsityksiin eräistä 
biologian peruskysymyksistä. Tätä tilaisuutta ei kenenkään biologin pitäisi 
lyödä Jaimin. P. Kontkanen. 

Kokousselostuksia. 
Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 25. IX. 

1931. Puheenjohtajan prof. j. I. Li r o n lausut tua. muutamia te rvehdys
sanoja prof. K. Li n k o 1 a piti kuvilla va laistun es itelmän matkastaan Lat
viaan ja Liettuaan viime kesäkuun alussa. Es itelmöitsi jä kertoi suomalais
baltilaisen kasvimaantieteilijäin lii ton 3. vuosipäivistä Riiassa ja riiden yhtey
teen järjestetyistä, er ittäin onnistuneista retkeilyistä, joilla latvialaiset kasvi
maantieteilijät perehdyttivät vieraitaan Latvian huomattavimpiin · kasvi
maantieteellisiin nähtävyyksiin: Mariesalan aarniometsäiseen luonnonpuistoon, 
Riianlahden rannan dyynikasvilli suuteen, Gauja-joen devooni seen hi ekka
kiveen uurtautuneen laakson reheviin lehtoihin, tulvaniittyihin ja tulvametsiin 
sekä Väinäjoen dolomiittisten erosiarantojen kuivaluontoiseen kasvillisuute.en 
ja itäiseen kasvistonainekseen. Edelleen tehtiin selkoa Riian yliopiston 11 
vuotta sitten perustetuista luonnontieteellisistä laitoksista, va rsinkin kasvi
t ieteellisestä, jossa etenkin sammal- ja leväsystemaattista tutkimusta innok
kaasti ja suurella menestyksellä harjoitetaan. Kuulijat tutustutettiin myös 
Riian yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan, jossa 5 vuoden aikana on saatu 
paljon aikaan, m.m. noin 1 milj. maksaneet kasvihuoneet. 

Riian vuosipäivien päätyttyä prof. Linkola oli · tehnyt kaksipäiväisen mat
kan Liettuaan , missä kahden vuoden pääs tä on suomalais-baltilaisten kasvi
tieteilijäin kokous ja retkeilyjä. Kaunasin seuduilla es itelmöitsij ä oli tutus
tunut metsäkasvillisuuteen, jonka huomattavimpia edustajia ovat jalopuu
lehdot, joissa m.m. valkopyökki ja villi pää rynäpuu kasvavat, edelleen Njemen
joen suuriin tulvaniittyirin ja joen lähellä oleviin n.s. pontisiin kumpuihir' 
joilla paljon itäisiä ja kaakkoisia kasvilajeja tavataan. Ilahduttavaa oli huo
mata, että Liettuan hallitus on hyvin huomattav illa summilla tukenut nuorta 
yliopistoaan. Niinpä on kasvitieteelli sessä laitoksessa suurenlain en henkilö
kunta, runsaanlainen vuosimääräraha ja paljon kauniita tuloksia näy tettä
vänä. Kasvitieteellisessä puutarhassa, jolle on luovutettu kuusi kertaa niin 
su uri alue kuin on Helsin gin kasvitieteellisellä puutarhalla , työvoimaa samoin 
on paljon ja tulevat tulokset nähtävästi olemaan senmukaiset. Tähän saakka 
Liettua on ollut kasvitieteellisesti kaikkein vaillinaisimmin tunn ettuja Euroo 
pan osia. Senpä vuoksi siellä on kasvimaanti etee llä mitä tärkein ja kiitollisin 
työala. 

Prof. J. 1. Li r o näytti maallemme uudet ruostesienet Melampsora reticu
lata Blytt ja Puccinla dovrensis Blytt. Edellisen lajin helmi-itiöasteen oli toht. 



Kokousselostuksi a. 203 

M. Kotilainen tavannut Saxifraga aizoideksessa Enontekiön Lap issa v. 1 920; 
lajin kesäitiöasteen oli toht. E. Thuneberg viime hein äkuussa tavannut Salix 

· retiwlatassa Kuusa mon Kitkajoella. Toisen lajin , joka suurena harvin a isuu tena 
enn estään on tavattu Erigcron-lajei ssa Ruotsissa, Norjassa, Euroopan alpeilla, 
Siperiassa, Turkestanissa ja Intiassa, oli toht. M. K ti lain en tavan nu t Erigeron 
unij/oruksessa Enontekiön Lapissa Ta ll-hupussa hein äkuussa 1920. Li sä ksi 
näytti es ittä jä Lathyrus silwstriksen lehti ä, jotka arvattavast i toht. A. Wester
lund v. 1903 oli kerännyt So rtavalan ti enoilta. Lehdissä es iin tyi kesä- ja talvi
iti öasteissaan erittäin runsaana ruostesieni Uromyces Pisi-sativi (Pers.) Liro , 
joka aikaise mmin on Suomes ta tunnettu vai n peltoherneestä (Pisum arvense) 
ja puutarhaherneestä (Pisum sativum). Laj in helmi-it iöaste, joka loi ~ ii Eu phor
bia cyparissiaksessa, ei ole tunn ettu Suomesta. Es ittäjä kehotti kasvinkerääj iä 
ottamaan ta lteen näyt teitä ruosteisista Vicia cracca-yksil öistä. Sanotussa 
hern ekasvissa Ioisii kaikkiaan kolme ruoste lajia, joista toistaiseksi vai n Uro
myces Fabae (Pers.) de Bary on tunnettu Suomesta. 

Yliopp. P. L e hmu s 1 u o t o kertoi opettaja, nti M. Bergstenin nähneen 
harjalinnun (Upupa epops) Lohjalla to ukok. 17 p. 193 1 sekä erä iden yhteis
koululaisten tavannecr viime kesänä samassa pitäjässä pää kalloperhosen 
(Acllerontia atropos). - Yliopp. Leo P o hj a 1 a näytti kaksi Suome lle uutta 
kasvia: Potamogeton rutilus Muolaan pitäjän Äyräpään järvestä Ysäjoensuusta 
(22. VIII. 1931) ja Viola sta ~nina x canina Kokemäen Hassa lasta (2. VI. 193 1). 

Esitettiin äs ken va lmistunut seuran l>Annalesl>-sarjan 15. osa. Se on 248 
sivun Iaajuinen ja sisä ltää 5 kasvitietee llistä tutkimusta, kirjoittajina Irj a 
Ahonen, Osmo H. Porkka (2 ki'rjoitusta), Ilmari Paa io ja V. L. Luotola. 

Ilmoitettiin , että l>Suomen Eläimeb>-nimisestä faunistisesta käsikirja-
sa rjasta, jonka julkaisemisen seura on pannut alulle, on ilmestynyt ensimmäi
nen nidos: Asko Pulkkisen kirjoittama osa: Myrkkypistiäiset, 1, Petopistiäiset. 
Kirja on 168 sivun laajuinen ja sisältää 99 kuvaa. Seura on saamillaan valtion
varoi lla suorittanut tekijänpa lkkion. Painatustyön on kustantanut Werner 
Söderstr?m 0. Y. - Luettiin seuralle saapunut kirj elmä, jonka oli lähettänyt 
l> joukko nuoria)> ja jossa lausuttiin julki nuorison ilon ja kiito lli suuden tunteet 
mainitun sa rjan ilmestymisen johdosta. 

Maist. Väinö H e i k i n h ei m o kiinnitti huomiota siihen, mi ten tärkeätä 
on, jätettäessä kasveja yleisiin kokoelmiin, joka arkille erikseen merkitä tie
dot ottopaikasta ja -ajasta, löytäjästä j.n.e. 

Seuran jäseneksi va littiin yliopp. Sylvi Emilia S a u k k on e n. 
Sen johdosta, että seuralle on annettu oikeu" kokoontua Tieteellisten 

seurojen uudessa ta lo'Ssa, ja että tämä siis todennäköises ti eli viimeinen kokous, 
joka pidettiin Kasviti etee llisessä laitoksessa, kiitti puheenjohtaja seuran puo
lesta Iaitokser johtajaa prof. K. Linkolaa siitä, ttä seura usean vuoden aikana 
oli saanut kokoontua täällä. 

Kokous 30. X. 1931. Vanamo-seuran pitäessä nsi kerran kokouksensa 
entisessä Säätytalossa loi puheenjohtaja, prof. J. 1. Li r o tervehdyspuheessaan 
lyhyen katsauksen tämän talon menn eisyyteen. Samalla lausui hän seuran 
kiitollisuuden kaikill e niille kansa laisi lle ja va ltiovallan instansseillc, jotka, 
oivaltaen tieteellisen työn suuren kansalli sen merkityksen, ovat mää ränneet 
ent. Säätyta lon tietee llisten seuroj en tyyssijaksi. Tämä talo - sanoi hän -
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tulee täten palvelleeksi lakia ja tiedettä, jotka molemmat yhdessä muodosta
vat kulttuurin vankimman perustan. 

Toht. K. j. V a II e piti esitelmän Fennoskandian arktisesta perhosfaunasta. 
Esitelmöitsijällä oli ollut tilaisuus tutustua arktiseen perhosfaunaan tutkimus
matkoillaan Petsamon alueella kesinä 1928- 30. Hän hahmoitteli, osaksi varjo
kuvien avulla, ne olosuhteet, joissa arktinen perhosfauna elää, ja valaisi sen
jälkeen taulukoin eri arktisten biotooppiryhmien perhosfaunan kokoonpanoa 
Petsamon alueella. Näistä selvisi, että perhosfauna on arktisluontoisin kuivilla 
tunturi- ja tundrakankailla, vähimmin niittymäisillä aloilla, missä se ainakin 
Petsamossa on subarktis-boreaalinen. - Esitelmöitsijä kuvaili sitten varjokuvien 
välityksellä arktisia suurperhosia ja niiden erilaisia levenneisyystyyppejä. Eri
laisin taulukoin esitettiin myös näiden perhoslajien levenneisyys koko maa
pallolla. Lopuksi esitelmöitsijä kosketteli niitä syitä, jotka mahdollisesti selit
tävät Fennoskandian arktisten perhosten erikoista l~vinneisyyttä. 

Prof. j. I. Li r o näytti kesällä 1931 keräämiään harvinaisia äkämiä. Han
gossa oli esittäjä elokuun alussa tavannut runsaasti a j u r u o h o (Tizymus 
serpyllum)-yksilöitä, joiden kukinnot ja silmut olivat muuttuneet herneen 
kokoisiksi, harmaiksi nukkaäkämiksi, joiden aiheuttaja Eriophyes T/wmasi 
Nai. on meillä aikaisemmin tunnettu Sortavalasta ja Kannaksen Pasurista. 
Hangon )>Strandkatem luona oli esittäjä tavannut k e 1 t a m a t a r a a (Ga
lium verum), jonka kukinnot olivat surkastuneet ja pieniksi jääneet kukat pai
nuneet viheriäisiksi. Tämän Suomelle uuden äkämän aiheuttajaksi oli todettu 
äkämäpunkki Plzyllocoptes anthobius Nai., joka meillä tavattiin ensi kerran 1898 
Venäjän Karjalassa jasajärven luostarin luon'a tuhoamassa a h oma ta r a n 
(Galium boreale) kukkia. Suomelle uuden äkämäpunkin Erio phyes Kiefferi Nai. 
oli esittäjä tavannut heinäkuun loppupuolella Tervolan kirkonkylässä S i a n
k ä r s ä m ö s s ä (Achillea millefolium). Punkin turmelemat mykeröt olivat 
suuremmat ja varsinkin paksummat kuin terveet. Toisen Suomelle uuden 
äkämäpunkin Erioplzyes bartscfziae Nai. oli esittäjä heinäkuussa tavannut Petsa
mossa a 1 p p i puna k o s s a (Bartschia alpina). Lajia on ennen tavattu vain 
muutamia kertoja Keski-Euroopan alpeilla ja aina siksi niukalti, että urokset 
ovat tähän saakka jääneet tuntemattomiksi. Lisäksi esittäjä ilmoitti tavan
neensa Helsingin pitäjässä, Espoossa ja Yltöisissä Suomelle uuden äkämän 
o j a k ä r s ä m ö s s ä (Aclzillea ptarmica). Äkämä syntyy siten, että kasvin 
lehdet kokonaisuudessaan tai osa niistä muuttuu jopa 20 sentin pituisiksi lanka
maisiksi siimoiksi. Äkämän aiheuttajaksi todettiin punkki, joka toistaiseksi on 
jäänyt tieteellisesti selittämättä. 

Yliopp. Laini Pan t s a r näytti Suomelle uuden saralajin, Carex silvatica, 
jonka hän oli löytänyt Valkjärveltä, Karjalan kannakselta 21. V 1. 1931. -
Yliopp. A. Seinä jo k e 1 aine n näytti Porista, Kirjuriluodolta 25. VI~· 
1931 löytämänsä Aclzillea ptarmica f. tubulifloran. Tämän esityksen johdosta 
ilmoitti maist. Ilmari Hiden tavanneensa viime kesänä (11. VIII. 1931) 
Lauttasaarella Helsingin luona rantalepikössä n. 1 m2:n alalla parikymmentä 
yksilöä käsittävän kasvuston, jonka kaikkien mykeröiden laitakukkien teriö oli 
torvimainen. Ympäristössä kasvoi kylläkin normaalista päämuotoa. Lautta
saarelta on torvikukkaista muotoa aikaisemminkin löydetty, mutta nyt tavattu 
kasvupaikka on ainakin vallan toinen kuin yliopp. H. Edelmannin Lautta-



Kokousselostuksia. 205 

saarelta mainitsema (ks. L. Y. 1931, s. 141- 142 ja 1930, s. 142). - Toht. H. 
j ä r ne f e 1 t ilmoitti painettavaksi tutkimuksen Zur Limnologie einige Ge
wässer Finlands IX sekä selosti eräitä Puutaveden limnologiaa koskevia kysy
myksiä. - Toht. Väinö K r o h n in puolesta tarjosi sihteeri Vanamon Kir
jojen sarjaan teoksen Suomen rahkasammalet. - Stipendiaattikertomuksensa 
olivat jättäneet herrat K. Metsävain i o ja E. E. Ra n ta n en. - Seu
ran jäseneksi valittiin fil. kand. Väinö Karppinen. 

· Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kokouksessa 11. X. 30 yliopp. E. 
K a n e r v o piti kuvilla valaistun esitelmän eläinten loistoelimistä. - Prof. 
H. W a r en selosti tschekkiläisten kasvitieteilijäin mukana Tatra-vuoristoon 
tekemäänsä retkeilyä valaisten esitystään kaunein vuoriston maisemista otetuin 
varjokuvin ja sieltä kerätyin kasvinäyttein. - Apteekk. E. Nyman-Lähde
k i v i näytti Lounais-Afrikasta Kuring-Kumista Okavango-joelta kotoisin ole
via termiittikuningattaria ja sammakoita. - Uusiksi jäseniksi valittiin yliopp:t 
S a i m a A u r a, K u r t E n g b 1 o m, L e i 1 a 1 n g m a n, L a u r a N i e
m e 1 ä, E 1 s a N ·i k a n d e r, H i 1 k k a P f a 1 e r, A 11 i P y y s a 1 o, R o 1 f 
Raja 1 i n, Risto R i n ta 1 a, H i 1 k k a S i r en i u s jaA a r no V a r t i a. 

Kokouksessa 15. XI. 30 prof. W. M. L i n n a n i e m i näytti eräitä män
nyn tuholaisia ja niiden tuhoja Karjalohjalta, nimittäin käpykärsäkkään 
(Pissodes validirostris) ja sen vioittamia männynkäpyjä, männyn äkämäpunkin 
(Eriophyes pini) männyn oksaan muodostamia äkämiä, joita ei ole aikaisem
mfn tavattu Suomessa, sekä pihkaäkämäkääriäisen (Evetria resinella) ja sen 
aiheuttamia edellisiä vähän muistuttavia äkämiä. - Prof. Li n n a n i e m i 
näytti edelleen harvinaisen kaskaslajin Bathysmatoplzorus Reuterin, jonka oli 
löytänyt Petsamosta Nautsin ja Suonikylän väliltä kesällä 1929. - Yliopp. 
A. M e r i s u o kertoi Nokialla tavanneensa kekomuurahaisen (Formica rufa) 
pesästä runsaasti myrmecofilejä kovakuoriaisia, mikä oli aiheuttanut sen, että 
pesässä olevista muurahaisista n. 50 % oli psettdogynejä. Esittäjä kertoili haus
kasti muurahaisvieraista sekä alkoholin vaikutuksesta muurahaisiin. - Yliopp. 
M e r i s u o näytti lisäksi poikkeuksellisesti muodostuneito Taraxacum-yksi
löitä, joista toisten mykeröissä kukat olivat torvimaisia, eräillä oli vanaan kehit
tynyt lehtiä ja muutamilla olivat kehtosuomut muuttuneet lehdiksi. - Toht. 
K. j. V a II e näytti harvinaisen vastaselitetyn perhosen Agrotis fennoscandican, 
jonka oli löytänyt Vaitolahdesta ja Pummangista Kalastajasaarennolta. -
Toht. V a II e näytti sitäpaitsi Petsamon Mattert-tunturilta löytämänsä napa
maiden pajun (Salix polaris). Prof. Linnaniemi mainitsi lajin löytämi
sestä Kuollan Lapin länsiosan tuntureilla. - Yliopp. A i n i k k i L e h m u s
s a a r i oli tuonut nähtäväksi edellisenä kesänä Petsamontunturien Kammi
kiventunturilta löytämänsä Alsine bifloran. - Yliopp. D. Wikström esitti 
kaksi harvinaista yöperhosta: Agrotis subsequan ja Grammesia trigrammican 
Rymättylästä. - Yliopp. H i 1 k k a N i k a n d e r näytti harvinaisen kova
kuoriaisen Typhaea stercorean, jonka oli löytänyt Uudenkaupungin saaristosta 
rannalle ajautuneiden puu ja kaarnanpalasten joukosta. - Yliopp. E. K a
n e r v o esitti järjestämäänsä yliopiston eläintieteellisen museon kaksisiipis
kokoelman Orthorapha Brachycera-ryhmää. 
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Kokouksessa 8. XII. 30 leht. 0. A. W i k s t r ö m piti es ite lmän biologian 
opetussuunnista maamme oppikouluissa. Esitelmöitsijä jakoi eri opetussuunnat 
systemaattis-morfologiseen 1. deskriptiiviseen, biologiseen 1. morfologis-fysiolo
giseen su untaan, jota myös voitaisiin nimittää >>Schmeililäisyydeksi>> sekä heu
ristiseen suuntaan, jossa pyritään opettamaan oppi laitten itse suo rittamien 
kokeiden ja harjoitusten avulla. Meillä oli opetus aluksi Skan dinaavian jäl
jittelyä kunnes 1870-luvulla alkoi nousuaika, >>Me lan aikakausi,>. Vallalla oli 
deskriptiivinen suunta kukka- ja hammaskaavoineen kun taas biologinen puoli 
laiminlyötiin. Tätä kautta seurasi schmeililäisyyden aikakausi pitkäveteisine 
ja turhantarkkoine es ityksineen luonnonesineiden ja niiden osien toiminnan ja 
rakenteen tarkoituksenmukaisuudesta. Heuristinen menetelmä on peräisin 
Amerikasta ja on sie llä saanut liiankin suuren merkityksen opetuksessa. Mei ll ä 
se on vie lä toistaiseksi saanut hyvin vähän jalansijaa. - Yliopp. T. V a a r a
m ä k i näytti ampumaosa mustatiiran (Chelidonia~ nigra) Laitilan Valkojär
vestä. - Preparaatt. V. P e k k o 1 a oli tuonut näytteille kolmisiipisen so rsan 
luurangon ja 4-jalkaisen kananpojan. - Toht. K. j. V a 1 1 e teki se lkoa 'kaner
van (Calluna vulgaris) esi intymisestä perä-Lapissa. Tämä kuivien kankaidemme 
aluskasvillisuudessa tärkeää osaa näyttelevä kasvi käy perimmäisessä Lapissa 
harvinaiseksi, jopa häviääkin näyttämöltä ja si jaan astuu variksenmarja 
(Empetrwn nigrurr.). Esittäjä mainitsi eri tutkijain käsityksiä kanervan esiin
tymisen edellytyksistä sekä näytti eri osista maata, varsinkin pohjoisesta, präs
sättyjä kanervia. Yliopp. 0. La h t i kertoi tässä yhteydessä kanervan esiin
tymisestä Paraisten kalkkilouhoksilla. - Yliopp. E. K a n e r v o teki selkoa 
prof. Sahlbergin Karjalan kannakselta löytämien Platypazidae-heimon kärpästen 
Callimyia amaenan ja C. leptiforniuksen ominaisuuksista. - Yliopp. Meri 
P a 1 m u näytti Ruissalosta löytämänsä harvinaisen haiskiaisen Xylodrepa 
4-punctatan. - Yliopp. Lea ja h n s s on oli tuonut näytteille seuraavat Tu
run seudusta löY.tämänsä kovakuoriaisharvinaisuudet: Calosoma inquisitorin, 
Osmoderma eremitan, Hypulus bifasciatuksen, Ernobius molliksen, kaikki Ruis
sa losta sekä Limonius minutuksen Ispoisten Katariinanlaaksosta. - Leht. 
0. A. Wikström selosti kotimaisen männyn sekä Turun puistoissa kasva
vien Pinus strobuksen ja P. cembran oksien kärkiosien ta i_ttumista, jotka aina
kin osaksi olivat aiheuttaneet Myelophilus-kuoriaiset. Tämän johdosta prepa
raatt. P e k k o 1 a mainitsj kuusenoksien taittumisesta oravien jyrsimisen joh
dosta. - Uusiksi jäseniksi· valittiin yliopp:t Te II e r v o He m m i, He 1 v i 
Le k k a 1 a, Ra u h a Moi s i o, Erkki P a 1 osaa r i, Kai no R u h a
n e n, K a u k o Vain i o ja M a r g i t V a 11 h a 1 i n n a. 

Vuosikokouksessa 27. II. 31 prof. j. G. Ci r a n ö esite lmöi Altain kas
villisuudesta näyttäen kauniita varjokuvia, karttoja ja ta lteenotettuja kasveja 
(julkaistu Terrassa 1931 s. 61). 

Vuosikertomuksesta mainittakoon seu raavaa. Seuran toimihenkilöinä ovat 
toimin ta vuotena t 930 olleet: puheenjohtajana prof. W. M. Li n n a n i e m i, 
varapuheenjohtajana, leht. 0. A. W i k s t r ö m, si hteerinä prof. H. W a r en 
ja v.t:nä hänen · ollessaan ulkomailla toht. K. J. V a II e, rahastonhoitajana 
maist.· L. Kari, johtokunnan lisäjäseninä toht. K. j. V a 1 1 e ja leht. j. K. V. 
Tuo m i 11 en, tilintarkastajina kaupunginvouti N. A s c h a 11 ja maist. Suo-· 
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m a V a II e, varatilintarkastajana apteekk. S. S i into 1 a. Kokouksia on 
pidetty 8, joista 3 syys- ja 5 kevätlukukaudella. Osanottajia on ollut 17- 56, 
keskimäärin lähes 34 henkeä. Esityksiä on kokouksissa ollut kaikkiaan 44, 
joista eläintietee llisiä 29, kasvitieteellisiä 12 ja yleisaiheisia 3; esitelm~inluon

to isia esityksiä on näistä ollut 13. Uusia jäseniä on valittu vuoden kuluessa 23. 
Seuran arkistotyötä on jatkettu maist. Karin johdolla. Huomattava tapaus 
vuoden kuluessa oli Vanamo-Seuran vierailu Turussa 10- 11. p:nä toukokuuta. 

Seuran virkail ijoiksi alkavalle toimintavuodelle valittiin kaikki entiset 
uudelleen lukuunottamatta toista johtokunnan lisäjäsentä, joksi toht. K. j. 
Vallen kieltäydyttyä ehdokkuudesta valittiin yliopp. 0. Hu 1 k k on en. 

Kokouksessa 30. 111. 31 prof. H. W a r en piti esitelmän kalsiumin mer
kityksestä kasveille. Puhuja teki selkoa kalsiumisuolain kyvystä tuhota mui
den kasvinravintona tärkeiden metallisuolojen myrkkyvaikutuksia sekä huo
mautti, että monet alemmat kasvit kuten bakteerit, sienet ja eräät !evät tule
vat toimeen ilman kalsiumsuoloja. Tämän jälkeen esittäjä teki selkoa Prahan 
saksalaisessa yliopistossa suorittamistaan kokeista, jotka koskevat kalsiumin 
korvaamista toisilla lähisukuisilla metallisuoloilla. Hän oli tullut siihen tulok
seen, että erittäin huolellisesti puhdistettu strontiumsuola voi osittain korvata 
kalsiumin määrättyjen leväk svien elämäntoiminnassa, vaikkei täydellisesti. 
Tämä ilmenee so lunjakautumisessa, jota strontiumsuolat jossain määrin hel
pottavat kalsiumin puuttuessa. Solunjakautuminen näyttää olevaPkin se kas
vin elämäntoiminta, missä kalsiumintarve ensi sijassa tulee kysymykseen. Niinpä 
riittävät kalsiumsuolat yksin saamaan aikaan so lunjakautumisen muutamia 
kertoja peräkkäin, va ikka kaikki muut ravintoaineet puuttuvat. Eräät muut 
aineet, varsinkin mangaanisuolat, voivat korvata kalsiumin siinä suhteessa, 
että solut pysyvät niiden avu lla kaLiumin puuttuessa kauan aikaa elossa kyke
nemättä kuitenkaan jakaantumaan. Toistaiseksi ei voida varmuudella sanoa, 
johtuuko kalsiumin vä lttämättömyys yksistään sen vaikutuksesta elimellisten 
aine iden kolloidiseen tilaan vai sisältyykö se myös aineosana johonkin clämä ll 
tärkeään kemialliseen yhdistykseen. Esite lmää valaisivat varjokuvat -
Yliopp. K a t r i S a 1 m e 1 a näytti Nousiaisista löytämänsä harvinaisen lyhyt
siipikuoriaisen Ocyusa (Poromniusa) prociduan. - Yli opp. D. W i k s t r ö m 
näytti riskilän ( Uria grylle) ja ruokin 1. juran (Alca torda) munia, jotka oli otettu 
peräkkäisinä vuosina samoista pesistä ja osoittivat kirjailunsa samanlaisuuden 
takia olevansa samojen yksilöiden munimia. - Uusiksi jäseniksi valittiin yli
opp:t 0 ne r v a B r u s i 1 a, He 1m i Lahti ja A II i Mäkin e t1. 

Kokouksessa 25. IV. 31 toht. K. j. V a II e teki se lkoa nearktisen alueen 
sudenkorennoiseläimistöstä näyttäen edusta jia yksityiskokoelmistaan sekä 
selostaen Need h a m-H e y w o o din Pohjois-Amerikan sudenkorennoiskäsi
kirjaa v:lta 1929. - Yliopp. E. l( a n e r v o demonstroi järjestämiään yliopis
ton kaksisiipiskokoelmain Doliclwpodidae- ja Lonclwpteridae-heimoja. - Prepa
raatt. V. P e k k o 1 a näytti maalle uuden linnun, vihreän tikan (Picus viridis), 
joka oli Kurkijoelta lähetetty yliopiston eläinti eteelliselle museolle. Yksilö täytti 
vihreän tikan mitat ja ominaisuudet, mutta sillä oli niskassa punaisen pää
Iaen jatkona musta läiskä kuten er. itäaasialaisella harmaatikkarodulla. -
Prof. W. M. Li n n a n i e m i kuvaili Raahessa lintulaudalla näkemäänsä albi-
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nistista talitiaista (Parus major), jolla mustan värin asemesta oli vaalean rus
keanharmaata, keltasen tilalla likaisen vihertävää, harmahtavat kohdat paljon 
vaaleammat ja siivet suurimmaksi osaksi kermanvalkeat. - Prof. Li n n a
n i e m i näytti lisäksi merineulan (Nerophis ophidion), joka oli saatu nuotalla 
merestä n. 2 km Raahen kaupungista. Entinen pohjoisin löytö on Vaasan 
edustalta.- Yliopp. D. V/ i k s t r ö m oli tuonut nähtäväksi harvinaisen moni
sukaismadon Terebellides Stroemin, jonka oli saanut Rymättylän Hangasta, 
Vaistinkarin luota n. 12- 15 m:n syvyydeltä. Löytö on edellistä pohjoisinta 
löytöä lähes 1 leveysasteen verran pohjoisempi. - Vliopp. V. j ä r v e n k y 1 ä 
näytti harvinaisen kasvin Fumaria Vaillantiin Ahvenanmaalta, Saltvikin pitä
jästä Haga Kungsgårdin pellolta, mistä sitä ennenkin on saatu, vaikka sitä 
viime vuosina ei ole siellä näh.y. 

Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. 
W e r ne r Söderström 0. Y: 1 t ä: Ei p per, P a u 1: Eläinten 

lapsia. - He r t z, Martti :Nuorten metsäkirja, 1 Metsäluonto. - Mun t he, 
A x e 1 : Lumottu saari. - N i 1 s s on, H j. ja 0 u s ta f s on, 0. H.: Koje
rakentelu askartelutyönä. - P u 1 k k i n en, A s k o : Suomen. Eläimet 1. 
Myrkkypistiäiset 1, Petopistiäiset, Sphecidre. - S k i p per, Me r v y n : Koh
talon lammikko. - T h o m p s o n S e t o n, E r n e s t : Villejä eläimiä. 

Kustannusosake y h t i ö 0 ta v a 1 ta: Ekman, 0 u n n a r: 
Yleisbiologia oppikoulujen yläluokkia varten. - K a 1 1 a s, A i n o: Marokon 
lumoissa. - Salovaara, Hannes: Eläinten maailma II. - Suomen 
kansalliskirjallisuus VI. 

Finlands jakt- & Fisketidskrift 1931, 2- 10. - Loodusevaatleja (Tartu) 
1931, 2- 5. - Maa 1930, 6; 1931, 2- 11. - Pienviljelijä 1931,4-13, \5-21. 
- Puutarha 1931, 3- 6, 8-11. - Skrifter utgivna av Södra Sveriges Fiskeri
förening (Lund) 1931, 1. - Suomen Kalastuslehti 1931, 2-3, 5-10. - Suo
men Kasvatusopillisen Yhdistyksen Aikakauskirja 1931, 1-4, 6-7. Suomen 
Pellot 1931, 1-4. - Tapio 1931, 4-12, 15- 21. - Virittäjä 1931, 1- 3. 

Painovirheitä. 

N:o 1:n kansilehdessä on Hilden, lue Hiden. 
Siv. 64, rivi 19 alh. on K. Salovaara, lue H. Salovaara. 

11 64, 11 11 11 11 Vaara, lue Vaarna. 

11 68 11 19 ylh. 11 Butea, lue Buteo. 
11 71 11 19 alh. 11 1911, lue 1611. 
11 79 11 7 ylh. 11 Carcyon, lue Cercyon. 

Tilauslista vuodelle 1932 seuraa tätä numeroa. 

Helsinki 1931, Raittiuskansan KirJapaino Oy. 
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WES~LEN, S.: Träskets aristokrater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74:25 . 

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA, HELSINKI 

Me k .iitämme 
1 uotta m u ksesta ·. 
joka viime vuoden aikana niin run
sain määrin on .tullut osaksemme 
tämän lehden lukijoiden taholta, 
ja toivomme tänä vuonna yhteis
työn entistä kiinteämpänä jatkuvan . 

. 

~--0mQi~inen ~ \ "}Q fQ. rrQ 
Helc~ft~~. Va.1lb& (~o .ta.Lo 



5 U U RIA LUONNONTIETEELLISIÄ 
TIETO KIRJOJA: 

Väinö Auer: Tuli
maata tutkimassa. 

Kuvia ja kuvauksia suomalaisen Tulimaa
retkikunnan matkoilta Tulimaassa ja Pata
goniassa. Mielenkiintoinen, huvittava ja tie
tomäärää kartuttava suurteos. Loistelias ja 

harvinainen kuvitus: n. 300 kuvaa, joista 80 sivua· syväpainokuvia. Hinta 
120 mk, vaatekans. 160 mk, nahkaselk. 190 mk. 

Einari Merikallio: 
Jäämeren ääreltä. 

Lintukuvia ja kuvauksia Petsamon Heinä
saariita ja niiden lähiseuduilta. Petsamon, 
nuoren, sMuhohteisen maakuntamme erikoi
nen lintumaailma avautuu eteemme tässä 

teoksessa. Kaunis syväpainokuvitus. Hinta 50 mk, sid. 75 mk. 

Einari Merikallio: 
Äyräpäänjärvi. 

Kuuluisa, kaikkien lintujen ystäväin ja erä
miesten mieliä kiehtova Äyräpäänjärvi avau
tuu eteemme kuin taian tuomana - lt.lon-
nonystävän reippaalla mukaansatempaavalla 

tavalla kuvattuna. Harvinaisen runsas ja loistelias kuvitus: 126 tekstikuvaa 
ja 137 syväpainokuvaa. Hinta sid. 160 mk, nahkaselk. 200 mk. 

Bengt Berg: Kurkien 
keralla Afrikkaan. 

Suom. Hannes Salovaara. l~uotsalainen tut
kimusmatkailija kertoilee havaintojaan lintu
jen retkistä niin viehäWivällä tavalla, että 
lukijasta tuntuu kuin saisi lukea kauneinta 

romaania. Hieno ja ennen kaikkea harvinainen kuvitus. Hinta 65 mk, 
sid. 90 mk, nahkaselk. 120 mk. 

Suomalaisen luon
nontutkiJan matka 

maapallon ympäri 1839-43. R. P. Sahlbergin 
matkapäiväkirjan mukaan kirjoittanut Uunio 
Saalas. Eloisia ja vnrikkäitä kuvauksia vie
raista maista, niiden luonnosta ja oudoista 

kansoista. Runsas ja 
nahkaselk. 100 mk. 

mielenkiintoinen kuvitus. Hinta 60 mk, sid. 75 mk, 

Suomentanut Hannes Salovaara. Tunnettu 
Rolf Palmgren: Luon- luonnonystävä esittää tässä kirjassaan luon
nonsuojelu Ja kulttuuri. nonsuojelukysymyksen koko laajuudessaan. 

Erittäin miellyttävästi kirjoitettu, kauniisti 
kuvitettu kirja. Hinta 60 mk, sid. 75 mk. 

0 T A V A 



Sen jälkeen kun professori Kivirikko kuvasi ja selitti maamme koko 1 i n t u~ 
maa i 1 m a n suurteoksessaan >>Suomen linnut», on lintujen elämän tarkas.: 
telu meille tullut yleiseksi, eläväksi harrastukseksi ja lintukirjojen lukumäärä 
kasvamistaan kasvanut. Viime jouluksi ilmestyneen Bengt Bergin komean 
kuvateoksen »Viimeisten kotkien» meillä valmistetut syväpainokuvat herättivät 
ihastusta ulkomaillakin, syväpainotaiteen kotimaassa, Saksassa. 

VIIMEI·SET KOTKAT. 
Berlinin eläintarhan johtaja prof. L H e c k e kirjoitti teoksesta Berliner 
T ageblattissa: 

»Tämä on Bengt Bergin kaunein kirja 1 Ainakaan en voi ajatellakaan 
mitään kauniimpaa kuin tämä elämänkuvaus pohjolan mcrikotkista, jotka 
vielä harvinaisina pareina asustavat tuhansien merenluotojen yllä kaiken muun 
lintu- ja pikkunisäkäskunnan hallitsijoina. Siitä, mitä hän nyt kirjassaan ky~ 
nin ja kuvin esittää, tulevat hänelle olemaan kiitollisia vielä jälkipolvetkin, 
joiden ei itsensä enää ole sallittu omin silmin nähdä noita kuninkaallisia 
lintuja elävinä.» 

78 loistavaa syväpainokuvaa sisältävä teos maksaa 60 mk., puoliper• 
gamenttikansissa 75 mk. · 

Nyt on ilmestynyt kotimaisen lintujen tutkijan maisteriA. Päiviö Kuusiaton 
julkaisemana uusi kaunis lintukirja . 

LINTU KUVIA. 
Teos on tekijän kynän ja kameran etevä yhteissaavutus. Vuosikausien pe .. 
rusteellisiin tutkimuksiin nojautuvat kertomukset ja ihastuttavat valokuvat 
avaavat niidenkin silmät, jotka eivät ennen ole piitanneet ympärillään ole; 
vasta lintumaailmasta. · 

34 syväpainokuvaa sisältävä teos maksaa vain 25 mk., sid. 35 mk. 

Etevin kotimainen lintuvalokuvaajamme maisteri Einari Merikallio jul.: 
kaisi jouluksi kuvateoksen 

LINNUNPO IKAS lA. 
»Tällainen kuvakirja on sekä kaunis että ennen kaikkea hyödyllinen. Paitsi 
sitä, että kuvat ovat selviä ja kauniita, ovat ne kaikki s u u r i a h a r v i n a j, 
suu k s i a, monen vaivannäön tuloksia.» (U. Aura.) 

Kolmattakymmentä suurikokoista syväpainokuvaa ja niihin liittyviä 
lennokkaita kertomuksia sisältävä kuvateos on mitä suositeltavin eläin~ 
tiedetuntien havainto .. opetukseen. Hinta on äärettömän halpa, ainoas~ 
taan 5 mk. 

Perä,Pohjolassa asuva metsänhoitaja A. E. Järvinen on yhtäkkiä saavut .. 
tanut kirjailija,kuuluisuuden erinomaisella kertomuskokoelmallaan . 

TAPION TALOISSA. 
Viimeksi kirjoittaa siitä Kotimaassa Kristill. Taideseuran sihteeri Eino 
Sormunen yhtä innostuneena kuin muutkin arvostelijat: · 

»S e n 1 u k e m i n e n o 1 i i 1 t o j e n i j u h 1 a h e t k i ä. Suurpiirteisen jylhä 
luonto ja sen taustalla eränkävijän hienoimmatkin kokemukset on kuvattu 
tartuttavan voimakkaasti. Kirjan kuvituskin - tekijän omia akvarelleja- on 
oloissamme ihastuttava poikkeus, joka ei saisi jäädä huomiotta.» 

Hienoasuinen teos, oikea taidekirja, maksaa JO:-"-, sid. 40:-. 

WERNER SöDERSTRöM OSAKEYHTiö. 

Helsinki 1931. aUtiuskansan Kir a Jaino 0 . 
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läinten ystäville loistelias, 
viehättävä suurteos 

Kun viime vuonna ilmestyi ensimmäinen 

osa eläinkuvastaa ja ::lukemistoa ELAIN,. 

TEN MAAILMA, niin todettiin kaikissa 

arvosteluissa, että tällaista näin hauskasti ja pirteästi kirjoitettua, 

näin rikkaasti ja loisteliaasti valokuvajäljennöksin kuvitettua 

eläinopillista suurteosta meillä ei toista ole. 

• • 

ELAINTEN 
MAAILMA 

Viisiosainen eläinkuvasta ja lukemista 

Tämän mainion suurteoksen toimittaa tunnettu luonnontutkija, 

rehtori Hannes s a l 0 Vaara. Aiemmin ilmestynyt ensimmäi= 

nen osa esitteli suurimman osan imettäväisiä. Nyt valmistu ... 

neessa toisessa osassa esitellään mitä kiintoisin ryhmä eläimiä: 

loput imettäväisistä (jyrsijät, vajahampaiset, pussieläimet ja nok= 
kaeläimet) sekä enimmät lintulahkot. lmettäväisiä käsittelevät 

luvut (joista erikoisesti mainittakoon 75~sivuinen jyrsijöitä ku~ 

vaileva, mitä viehäftävin esitys) ovat teoksen toimittajan käsi ... 

alaa. Lintuja esittelee lehtori E. W. Suomalainen. 

Kuvitus suurenmoinen: 8 monivärikuvaa, 219 tekstikuvaa, -88 syväpaino• 
kuvaa . Osan hinta sid. 160 mk, nahkaselk. 200 mk. 
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Herttaisia pienokaisia 
Ihmislapsia - Eläinlapsia 

on tuskin kukaan ihminen tarkastellut niin rakastavin ja ymmärtävin silmin 
kuin kuuluisa saksalainen kirjailija ja luonnontutkija Paul Eipper. Yhdessä 
etevän taidevalokuvaajan Hedda Waltherin kanssa on hän kuvannut näitä 
lempiaiheitaan kirjoissa, jotka ovat hurmanneet koko maailman. 

LAPSIA 
»Tämä kirja on Saksassa saanut ai ~ 
van valtavan menekin (yli 30 pab 
nosta). En ollenkaan ihmettele sitä, 
sillä kirja on todella harvinaisen 
kaunis ja . kiintoisa. Se on kirjoh 
tettu erikoisen suurella lämmöllä ja 
asiantuntemuksella. Lapsen sielun 
kuvaus on vallan hämmästyttävä. 
S e 11 a i s t a e n o 1 e m i 1 l o i n~ 
k aan ennen 1 u ken u t. Ja ku~ 
vat sitten - ne ovat ihastuttavat 
joka suhteessa ja suurella psykolos 
gisella vaistolla otetut. 
»Sanalla sanoen: e r.i no m a i se n 
k a u n i s j a a r v o k a s k i r j a. 
Levitköön se laajalti Suomen kotei~ 
hinl» (Tohtori Armas Ruotsalainen). 

32 kokosivun taidcvalokuvaa. 
25:-, sid. 45:-. 

ELAIMET 
KATSELEVAT 
SINUA 
>>Kuinka paljon kaunista saattaakaan 
sisältyä eläimen olemukseen, sen kat~ 
seeseen, jos meillä vain on taitoa 
ja tahtoa houkutella se esille. Paul 
·Eipper osaa tämän taidon, ja pää}, 
lepäätteeksi hän osaa kertoa näke~ 
miään niin harvinaisen herttaisesti, 
niin viehättävässä muodossa, että 
k e n s e n 1 u k e e, t u 1 e e e 1 ä i n~ 
te n y s t ä v ä k s i, ellei hän sitä 
ennestään ole.» (Elin Munsterhjelmt: 
Harva.) 

32 kokosivun taidevalokuvaa. 
40:-, sid. 55:-. 

,>Lin tukirj allisu us 
alkaa meillä jo olla aika rikas 

ja, mikä parempi; se on · meillä laatuunsa nähden erikoisen hy· 
v ä », kirjoittaa professori Hj. Nortamo Satak. Kansassa, jatkaen: 

»Maisteri Päiviö Kuusiston uusi teos: 

LINTUKUVIA 
liittyy kaikella kunnialla lintujen elä~ 
mänkuvausten sarjaan. Se sisältää 
kolmisenkymmentä s~urella rakkau~ 
della ja kiintymyksellä piirrettyä ku~ 
vausta: Luonnonystävä lukee mieli ~ 
hyvin nuo sievät kertomukset, -
ne herättävät hänen halua lähteä 
itse tekemään havaintoja luonnossa, 
kuuntelemaan luonnon suuren sy~ 
dämen tykytystä.» -

34 komeaa syväpainokuvaa. 
25:- , sid. 35:-. 

Etevä kotimainen lintuvalokuvaa~ 
jammc maisteri Einari Merikallio 
on julkaissut suurkokoisen kuva~ 
teoksen 

· LINNUNPOIKASIA 
>>Tälläinen kuvakirja on sekä kau~ , 
nis että ennenkaikkea hyödyllinen. 

1· Paitsi sitä, että kuvat ovat selviä ja 
kauniita, ovat ne kaikki s u u 1' i a 
h a r v i n a i s u u k s i a, monen vai' 
vannäön tuloksia.» (U. Aura.) 

Kolmattakymmentä suurikokois, 
ta syväpainokuvaa ja niihin liit~ 
tyviä lennokkaita kertomuksia 
sisältävä kuvateos on mitä suo• 
siteltavin eläintiedetuntien hag 
vainto~opetukseen. Hinta on 
äärettömän halpa, ainoast. 5~-. 

WERNER SöDERSTRöM OSAKEYHTiö.· 

Helsinki 193/, RaitliuskansanK.irJapaino Oy. 
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julkaisija: 
Suomalain en Elä i n-

ja Kasvitieteellinen Seura 
Vanamo 

SISJLLYS: 

Söyrinki. Niilo: Jalkasara (Carex pedifonnis) Vesilahdella 
lfertz. Martti: Ulkomaa,Jaisten puulajien viljelemisestä 
Pynnönen. Alpi: Havaintoja variksesta . . . . . 
Tahvonen. Eino: Lumlhomeesta . . . . . . . . 
flulkkoneu. Olavi: Luonnontieteellisestä luomistyöstä 
Pieniä tietoja . • 
Kirjallisuutta . 
Uutisia 

81 
94 
96 
98 

108 
110 
lll 
112 
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LUONNONTIETEELLISTÄ 
KIRJALLI S ,UUTT A: 

BEHM, H. W .. Schöpfung ties Mcnschen 
BEHM, H. W., Welteislehre ............ . 
Das Brehmbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gartenschönheit, eine Zeitschrift mit Bildern f. Garten- und 

Blumenfreund, Hir Liebhaber und Fachmann. 1930 . . 
GRAEBENER, L.. Kakteenzucht . . . . . . . . . . . . 
GRAF, }., Vererbungslehre und Erbgesundheitspflege . . . 
GURWITSCH, A., Die histologischen Grundlagen der Biologie 
RINNE, F., Grenzfragen des Lebens . . . . . . . . . . 
SIEMENS, H. W., Vererbungslehre. Rasscnhygiene und Be-

völkerungspolitik . . . . . . . . . . . . . . . 
STOLL, F. E., Tier- und Pflanzenleben am l{igaschen Strande 
PASCHER, A., Die Si.isswasser-Fiora Mitteleuropas, Heft 10: 

Bacillariophyta (Dia tomeae) . . . . . . . . . . . 
VOLLMER. W., Flug in dic Sterne. Der Roman eines 

Weltraumschiffes . . . . . . . . . . . . . . 
WEISS, P .. Entwicklungsphysiologie . . . . . . . . 

80: -
12: 50 
48: -

220: -
28: -
67:50 

180: -
90: -

30: -
53: --

180: -

50: -
110: -
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Elpper, P., Freundschaft mit Kat-
zen. 32 kuvaa ............ sid. 55:-

Heck, L., Aus der Wildnis in den 
Zoo. Auf Tierfang . in Ostafrika. 
Mit 2 Kartan und 62 Bildern auf 
47 Tafeln . : .· ............... sid. 50:-

Katz, R., Heitere Tage mlt braunen 
Menscnen. Ein SUdseebuch. Mit 
31 Tafeln und einer Karte. nid. 40:

sid. 60:
Key, H., Kaffee, Zucker und Ba· 

nanen. Eine Reise nach Cuba und 
Guatemala. Kuvitettu ...... sid. 100:-



--- läinten elämää loistavin kuvin 
ja pirtein kirjoituksin 

Meillä ei ole aikaisemmin julkaistu niin 
loisteliasta eläinkuvasto.1 ja =lukemistoa 
kuin on viime vuonna ilmestymään rw: 

vennut, 5_r:osaiseksi muodostuva suurteos »Eläinten maailma». 

hLAI-xTEN 
C.M.AA 1 L.M_A 

· 2 osaa valmiina 

Ensi~mäinen osa esitteli suurimman osan imettäväisiä. Myös" 
kin äskettäin ilmestyneessä toisessa osassa on alkupuoli, 124 

sivua, omistettu imettäväisille. Siinä teoksen toimittaja, rehtori 

H a n ne s Salovaara esittelee jyrsijät, vajahampaiset, pussi" 

eläimet ja nokkaeläimet Lintuja esittelevä lähes ~00-sivuinen 

loppuosa on lehtori E. W. Suoma 1 a i sen kynästä. Siinä 

kuvaillaan sileälastaiset, sukeltajat. pingviinit, myrskylinnut, me" 

lajalkaiset, haikaralinnut, sälönokkaiset, päiväpetolinnut, kana" 

ja kurkilinnut, kahlaajat, lokki- ja ruokkilinnut, kyyhkyslinnut 

ja arokanat, kiipijät, trogonit ja tikkalinnut Seuraavaan osaan 

tulee varpuslintujen esittely. 

8 monivå'rikuva;,, 219 tekstikuv~a, 88 syvå'painokuv.1a. Osan hinta kan~ 

gaskansissa 160 mk, nahkaselkäisenå' 200 mlc. 
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Biologista harrastelu~ koululalsillea 

Mela & Kivirikko: Suomen luurankolset. Tämä mainio suurteos on 
täydellinen ja perusteellinen lajituntemuksen opas. 544 kookasta 
sivua ja satoja kuvia sisält:ivänä se on hämm~istyttävän huokea: 
nid. 20: -. sid. 30: -. 

Oiinther, Hans ym.: Ihmisruumiin ihmeet. Kansantajuinen esitys 
ihmisruumiin eri elinten aikaansaannoksista, niiden hämmästyttä
västä tarkoituksenmukaisuudesta, niiden ihmeellisestä vuorovaiku
tuksesta ja yhteistoiminnasta. Suom. tri Matti Wallenius, alku
lause prof. Yrjö !(ajavan. 282 kookasta sivua, 70 kiintoisaa ku
vaa. 35: -, sid. 45: -. 

Kyyhkynen, 0.: Ohjeita kasvienkcrääjille. Etevä opaskirja, - 1>kaipaa 
vertaistaan suurtenkin maiden kirjallisuudessa~> (prof. }\. Linko
lan lausunto). - 12:-. 

Thorsten Renvall: Suomen retkeilyfauna~ Systemaattis-biologinen esi
tys siitä; kuinka Suomen imettäväisiä ja lintuja sekä niiden jäl
kiä seurataan, linnun pesiä ja -munia tarkastellaan y.m. - 2. 
painos. 389 sivua. 167 kuvaa. Sid. 45: -. 

Uunio Saalas: Nuoren hyöntefstleteilljän opas. Käsikirja hyönteisten 
keräämistä, preparoimista ja lajien määräämistä varten. - 2. 
painos. Kuvitettu. 12:-, sid. 20:-. 

Jussi Seppä: Lintujen äänet. Taslwkirja lintujen lajin määräämi
seksi laulusta ,ia lwtsuma~iänistä. Tekijän kuvittama. 234 sivua. 
Sid. 20:-. 

Hans v. Berlepsch: Yleinen lintusuojelu. Suomen oloihin sovittanut 
Eino /(ärki. Saksan lintutieteilijäin mestarin klassillinen lintu
kirja. Liitteenä: Suomen lintusuojelu sekä Luonnonsuojelu ja 
Mets~istyslait. 80 kuvaa. 196 s. 20:-, sid. 30:-. 

F7siikkaa Ja kemiaa koululalsillea 
Niilo Kallio: Fysikaalisia oppilastöitä oppilaskoulujen keski- ja lukio

luokkia varten. Kirjassa on selitetty 104 koetta, joita voi hel
posti suorittaa O.Y. Physican valmistamln kojein. - 129 sivua. 
59 kuvaa. 20: -. 

Ilmari Jäämaa: Nuorten kokellfjain ja keksijäin kirja. jo 5:nä pai
noksena levinnyt verraton askafteluopas opettaa nuoria harraste
lijoita rakentamaan satoja mielenkiintoisia kojeita. - 420 sivua, 
252 kuvaa. 45: -, sid. 55: -. 

Hawks & Avela: Pofkien .lnslnöörfklrja. l(uin kiintoisalla opintomat
kalla tutustuvat nuoret lukijat tässä insinööritaidon ihmeelliseen 
kehitykseen halki aikojen aina nykyhetkeen asti. 353 sivua ja 179 
kuvaa. 45: -, sid. 55: -. 

Nothdurft & Vuorinen: Kemiallinen kokelluopas. Käytännöllinen, 
helppoihin kokeisiin perustuva kemian opiskelunopas. -386 sivua, 
toistasataa kuvaa. 20: -, sid. 30: -. 

W E R NE R S Ö DE R S T R Ö M 0 S A K E Y H T 1 Ö. 
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LU 0 N N 0 NTI ETEELLI S T Ä 
KIRJALLISUUTTA: 

BARA VALLE, H., von, Einfii.hrung in die Erscheinungen am 
. Sternenhimmel . . . . . . . . . 
DACQUE, E., Die Erc.Jzeitalter . . . . . . . . . . . 

Natur und Seele . . . . • . . . . . . . 
.. Urwelt Sage und Menschheit . . . . . . . 

Handwönterbuch der NCiiturwissenschaften, Zwei•te Aufl., 1. Lief 
HEGI, 0., Alpenflora . . . . . . . . . . . . . . . 
KARLING, S., Trädgftrdskonstens historia i Sverige intill 

Le Notrestilens genornbrott . . . . . . . . . . . 
KRAUS, R. & WERNER. f ,r,, Giftschlangen und die Serum· 

· behandlung der Schlangenbisse . . . . . . . . . . 
KRUDY, E. & BRUNN, A., Das Sp.iegelteles·k<>P in der 

Astronomie . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Lebensproblem, das . . . . . . . . • . . . . . . . 
NERNST, W. & SCHOENFLIES, A., Einfiihrung in die Ma • 
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280: -
65: -

105: -
60: -
70: -

220:-
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llll(e 
Kirjoja "luonnon ystäville" 
Svend Fleuron, Kronhjorten kalv 

1/11 .............. 49:50 

" 
Den obetvlngade 
tjuren .. .. • • .. • . 38:50 

A. T. Gelleratedt, Ur gUlntor och 
snår............ 46:75 

sld. 63:25 
Garl Lagercrantz, Bland skandi· 

naver och etor· 
vllt 1 Ostafrlka 93:50 

sld. 126:50 



MYY 0 T·A V A 
60-85 °/o 
ALENNUKSELLA 

Tässä alennusmyynnissä olevien romaanien ja lukuisien eri aio, • 
jen tietokirjojen joukosta varmasti jokainen löytää kirjastoonsa 
·oivaa täydennystä. Luonnontieteidenkin harrastajille on nyt 
tarjolla lukuisia kiintoisia teoksia - niistä joitakin mainittakoon: 

Ennen: Nyt: 
Palmgren: Luonnonsuo• 

jelu ja kulttuuri .... 60:- 15:
Arrhenius: Kemia ja ny-= 

nyaikainen elämä . . 38: - 10:
Becher: Maailman ra$1 

kenne .............. 30:-- 1:--
Ekman: Biologian pe .. 

ruskysymyksiä . . . . 12: - 5:
Elfving: Kasvien ravit• 

semuksesta . . . . . . . . 15: - 5: -
Fajans: Radioaktiivi, 

suus ................ 18:- S:-
K.,java: Epäsikiöistä ja 

synnynnäisistä muo• 
dostuavirhelstä ...... 15:- 5:-

Ljunggren: Solujen ka• 
pina . . . . . . . . . . . . . . . . 15:- 5:-

Wal~ he~:. Biologian suur• 
mteh1a .............. 12:- 5:-

Rauhala: Uusi avaruus, 
asuntomme . . . . . . . . 12:- 5:

Strå'mgren: Kaikkeuden 
tähtitarhat . . . . . . . . . . 12: - 5: -

Ennen: Nyt: 
Svedberg: Materia .... 18: - 5:-
Tallqvist: Fysiikan uu11 . 

si nousukausi ...... 18: - 5:-
Tallqvist: Maailman vai• 

tiatar ja hänen var"' 
jonsa (Energia ja En, 
tropia) . . . . . . . . . . . . . . 18: - 5:-

Grotenftlt: Suomen po:r 
ronhoito ............ 12: - 3:-

Hippius-Forssell: Miten 
hankin itselleni hy:: 
vän hevosen . . . . . . . . 10: - 3: -

Vuorintn: Kaavibiologi• 
sia kokeita ........ 12:- 3:-

Aimcila: Tavallisimmat 
häkkilintumme . . . . . . 7: 50 2: -

Linnaniemi: Sokerijuuri• 
kasviljelyksen tuho• 
hyönteiset .. .. .. .. .. 4: - 1: -

Ullner- Höijer: Lasten 
eläinsuojelusoppi.... 2: 50 1:-

Tarkemmat selostukset l~ajassa alennuskirjaluettelossamme. Sen 
saatte i 1m a i s e k .s i kirjakaup" -
P.~~.altanne. Alennusmyynti kes~~ ® ~r.\ M~ M (\\ffifl\~rl 
taa elokuun loppuun. ~~~\f~'l:f ~~~~~ 

~WlfJ~~~Vll 



Tohtori AXEL MUNTHEN 
m~ailmankuulu muistelmateos 

HUVILA 
MEREN RANNALLA 

»on myöskin ensiluokkainen luonnonystävän kirja - -» 

»Loistavatvvlinen kirja, josta este·etikko-arvostelijat eivät tiedä, 
mihin kategoriaan se olisi luettava. Joka tapauksessa se on 
muistelmateos, johon sisältyy tietoja, kokemuksia ja pohdintoja 
ihmiselämän eri aloilta, kaikki esitettynä tavalla, jossa joka 
sivulta huomaa olevansa tekemisissä p e r s o on a 11 i s u u
d en kanssa. 
»Munthen kirja ei ole luonnontieteellinen, mutta siinä on monen 

· monissa kohdissa näytteitä siitä. miten biologian alaan kuulu
via asioita on sulatettu ja piilaitettu esitykseen niin etevällä 
tavalla, että lukija itsekään tuskin aina tajuaa niin olevan -
ja sehän on jo kertomataidon ja taiteen huippuja. Kun vielä 
esitvk~wn läpikäyvänä lankana. esityksen tendenssinä on mo
nessa kohdissa 1 u on n on s u o j e l u n ja luo n n o n r a k
k a u d e n ajatus. jota tekijä tahtoo saada versomaan kulttuuri
ihmisissä, on kirja, kirjavakuteisesta sisällöstään huolimatta 
todellinen 1 u on n on v s t ä v ä n k i n kirja. Tekijäpalkkions·a 
tri Munthe on lahjoittanut e l ä i n - j a 1 i n t u s u o j e 1 u n 
ta r k o i t u k s i i n . Niin - jos J. A. Palmen nyt ei olisi hau
dassaan, hän olisi varmaan ldrjoittanut henkevän artikkelin 
suojattieosa puolesta tämän kirjan johdosta. Muutamiin ilmoit
taviin ja huomauttaviin riveihin ei tässä voida suppeuttaa sitä 
tunnelmaa, jota, alkulauseesta lähtien. aina silloin tällöin vä
lähtelee kirjan asitvksessä luonnon ja sen elämän sekä ihmisen 
välisestä suhteesta. 
»Pidämme Munthen kirjaa myös e n s i 1 u o k k a i s e n a 
1 u on no n ystävän kirjana.» (Maisteri T. J. Hintikka 
Luonnon Y stävässä.) 

Teos oli viime joulun enimmän myyty kirja Ruotsissa, 
Tanskassa, cn~lannissa (20 painosta) ja Amerikassa (68 
painosta). Se käännettiin heti 10 kielelle, ja meillä Suo
messa se oli Joulun enimmän ihailtu kirja. - Profes
sori J. Hollon taidokas suomennos on saatavana 3 :ntena, 
huokeahintaisena painoksena. Nid. 50:-. sid. 65: -. 

Piakkoin ilmestyy myöskin toinen tohtori Munthen teos: 
))LÄÄKÄRIN MUISTIKIRJASTA». Nid. 45: -. sid. 60: -. 

W E R N E R S Ö DE R S T R Ö M 0 S A 1( E Y H T 1 ö. 
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_MAAT JA KANSAT 
. 2·osaisena ilmestyvä maantieteellinen tietokirja 

Kirjoittaneet ]. E. Rosberg ja Viljo Tolvanen 

suurelle yleisölle kirjoitettu haku~ ja käsikirja. Suh:1 
teellisen suppea, mutta asiarikas. Tieteellisen pä~ 

-tevä (hyväksytty myös yliopistolliseksi kurssikirjaksi). 
Kiintoisa. Havainnollisesti kuvitettu. 

V,almiina 1 osa. Esittää Etelä~. Våli• ja Pohjois~Amerikan, Pohjoiset ja Ete., 
läiset napamaat, Afrikan ja Austraalian ynnä Pohjoisen ja Eteläisen jää• 

meren, Ison valtameren ja Intian valtameren. 357 . kuvaa, 163 karttaa ja dia' 
grammia. Osan hinta kangaskans. 170 mk, nahkaselk. 200 mk. 
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Vanamo,seuran uusi suur.yritys: 

Suomen Eläimet. 
·.Lehtori ASKO PULKKINEN: 

MYRKKYPISTIÄISET 1: ... 
PETOPISTIAISET 

Suomeksi on tähän asti ilmestynyt 
våin muutama harva hyönteistieteel
linen käsikirja, sellainen, jonka avulla 
voitaisiin hyönteisiä tutkia ja joista 
saataisiin tietoja niiden elämänta
voista y.m. Kuitenkin olisivat ne tuiki 
tarpeellisia ei ainoastaan tieteen har
joittajille, vaan muillekin, jotka har
rastavat kotimaan luonnon tutki
mista ja tuntemista. 

Tähän katsoen on mitä parhaiten 
tervehdittävä Vanamo-seuran aiotet
ta ryhtyä poistamaan sitä suurta puu
tetta, joka tällä faunistiikan alalla 
vallitsee. Vanamo-seura päätti muu
tamia vuosia sitten ryhtyä julkaise
maan muiden suurten julkaisujensa 
ohella erikoissarjaa, nimellä ,Suo
men Eläimet (f\mmalia fennica)". 11-
moitattavanamme oleva lehtori 1\sko 
Pulkkisen kirjoittama ,.Petopistiäi
s~t, SP.~ecida" on tämän sarjan en.:. 
stmmamen osa. 

Seliteltyään aluksi pistiäisten ryh
mää yleensä, siirtyy tekijä käsittele· 
mään petopistiäisten ruumiinraken· 
netto, elämäntapoja ja leviämistä . . 
Maapalloltamme tunnetaan petopis
tiäisiä n. 3500 lajia, joista enimmät 
elävät kuumissa seuduissa. Suo· 
messa on tavattu 113lajia, niistäkin 
useimmat vain maamme eteläosissa; 
pohjoiseen niiden lukumäärä nope· 
asti vähenee, joten Lapista on tavattu 
vain 6. Luultavaa kuitenkin on, että 
lehtori . Pulkkisen kirjan ansiosta 
lukumäärä lisääntyy, tutkimuksen 
edistyessä ja kun näitä hyönteisiä 
opitaan oikein keräilemään ja .säi-

lyttämään, josta tekijä antaa myös 
lyllyen opastuksen. 

Huvittavia ovat petopistiäisten elä
mäntavat. Useimpien lajien naaraat 
kaivelevat pesänsä hiekkamaahan, 
jotkut lahopuuhun, toiset taas käyt
tävät toisten hyönteisten kaivamia 
tahi muita valmiita koloja ja rakoja 
pesiniiän. Pesän rakentamisesta Ja 
toukkien hoidosta saa naaras huo
lehtia yksin, uroksen ottamatta siihen 
millään tavoin osaa. 

Kirjan pääsisältönä (120 sivua 
168:sta) on kuitenkin, suureksi osaksi 
takijän ja muutamien muiden suo .. 
malaisten tutkijain havaintoihin ja 
tutkimuksiin perustuvat, yksityis
kohtarikkaat lajiselitykset ja biolo~i
set tiedot ja kuvaukset kaikista tms
taiseksi maastamme tavatuista peto
pistiäislaJeista. Käymättä lähemmfn 
käsiksi tåmän osan selostamiseen to
teamme vain, että tämä, tärkein osa 
tuntuu hyvin, huolellisesti ja tark
kaan suoritetulta ja sellaiselta, että 
sen avulla tosiaankin tutkittavistaan 
selvän saa, kunhan siihen vain sy
ventf.Y. Tässä on, nähdäksemme, 
suosttusta teokselle tarpeeksi ja ansi
osta. Toivottavasti kirjanen saa run· 
saasti lukijoita Ja seuraajia. Toivot
tavasti menekk1 tulee niin hyväksi, 
että Vanamo-seuralla ja sarjan kus
tantajalla on rohkeutta jatkamaan 
hyvin alotettua työtä. -
(Lehtori E. W. Suomalainen Satak. 
Kansassa.) 

Runsaasti kuvitetun kirjan hinta 
on 25 mk., sid. 35 mk. 

1 

WERNER SöDERSTRöM O.SAKEYHTiö. 

H elsinld 19.11, Raittiuskansan K.ir}apaino Oy. 
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LÄINTEN 
MAAILMA 

5-osaiseksi muodostuva suurteos. Toimittanut rehtori H a n.n e s 
Salovaara. I ja II osa valmiina, III valmistuu näinä päivinä. 

Mitä arvostelu sanoo teoksesta: 

"H auskalla, sujuvalla ja miellyttävällä tavalla tekijä kertoilee kuvattavien 
eläinten ulkomuotoa, elämäntapoja, leviämisalueita ja taloudellista mer' 

kitystä. - Tekijä on tilaisuudessa esittämään otteita uudemmasta matkakirja}. 
lisuudesta, jossa retkeilijät kertoilevat tapaamistaan eläimistä omaperäisten 
havaintojensa ja näkemystensä' perusteella. Ne ovat omiansa antamaan ku' 
vauksille erikoista tuoreutta ja pirteyttä. Helpolla ja hauskalla tavalla saa 
lukija tutustua uusimpien tutkimusten esille tuomiin eläinten elämäntapoja 
koskeviin tietoihin. - Kauniit, hienot ja selvät kuvat ovat omiaan elävöit
tämään ja selventämään kertoilevaa esitystä." (1 1 k k a.) 

Tähänastisten osien sisällys: 

1. 1mettäväiset. · 238 teksti-, 80 syväpaino- ja 8 moni värikuvaa. 

II. 1mettäväiset. Linnut. 219 teksti-, 88 syväpaino" ja 8 mo
nivärikuvaa. 

111. Varpuslinnut. Matelijat. Sammakkoeläimet. Ympyräsuiset, 
Putkisydämiset. Vaippaeläimet. 294 teksti~, 109 syväpaino
Ja 11 monivärikuvaa. 

Muhkea koko, hyvä painoasu ja erittiUn hieno kansitus. Osan hinta kan• 
gaskans. 160 mk, nahkaselk. 200 mk. Saataviss~1 vähittå'ismaksuinkin. 
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>>Hyvä kirja, 
erinotnainen kirja.>> 

Metsänhoitaja MARTTI HE R T Z 1 N kirjasta 

NUORTEN METSÄKIRJA 
1. osa: METSÄLUONTO (Hinta 30:-, sid. 38:-) 

lausuu· professori K. Li n ko 1 a tässä lehdessä: 

»Tekijä sanoo itse kirjastaan, että se tahtoo olla vaatimattomana 
oppaana nuorelle metsänystävälle, joka aloittelee luonnontutki• 
muksen ja käytännöllisen metsäalan taivalta. Tähän tarkoituk= 
seensa kirja on erinomainen. Mutta se on suorastaan mainio · 
laajempaankin käyttöön. Kaikille nuorille luonnonystäville, niin 
hyvin koulun penkillä istuville kuin yliopistonkin luonnonhisto= 
riaa opiskelevalle nuorisolle se sisältää mitä hyödyllisimpiä tie= 
toja ja herätteitä. Toivoisin sen sitäpaitsi leviävii;n oppikoulujen 
luonnonhistorian opettajien ja myöskin kansakoulun opettajien 
käsiin. Heille kirja tarjoaa mitä parhainta apua omaan retkeile
miseen ja biologisten retkien johtamiseen.» 

Metsänhoitaja 1. H i I d e n kirjoittaa Tapiossa: 

»Maisteri" Hertzillä on erinomainen kyky hauskasti ja mukaansa• 
tempaavasti esittää asioita. Hänen seurassaan lukijalla ei suin= 
kaan ole ikävää, päinvastoin: tekijä saa lukijan pirteälle mielelle, 
asioista innostumaan, hän osaa tartuttaa lukijaan oikeata metsä
henkeä.» 

Metsätyönjohtaja L. P e 1 t o 1 a kirjoittaa »Metsämiehessä»: 

»Jokaisen luonnonystävän ja erittäinkin jokaisen metsämiehen 
kannattaa ehdottomasti kirjaan syventyä, sillä: 'Suomen metsä 
on aina ansaitseva luonnonystävän mielenkiinnon, ihailun ja rak• 
kauden', niinkuin kirjan loppusanoissa sanotaan.» 

»Nuorten Metsäkirjan» II osa, joka tulee edustamaan nuorisolle 
kuuluvan metsätiedon käytännöllisempää puolta, (maanlaadut, 
kartoittaminen, puiden mittaukset, metsänhoito ja .. suojelu ym.) 
valmistuu kevättalvella. 

WERNER SöDERSTRöM OSAKEYHTiö. 

Helsinki 1931. Raittiuskansan KirJapaino Oy. 
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