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Elias Wilhelm Suomalainen t. 
Gunnar Ekman. 

Viime joulukuun 15. p:nä kuoli sydänhalvaukseen Hämeen
linnassa sikäläisen lyseon luonnonhistorian ja maantieteen vanhempi 
lehtori, E. W. Suomalainen, 48 vuoden ikäisenä. Vainaja oli alallaan 
maamme tunnetuimpia opettajia ja lisäksi huomattava tutkija ja 
kynämies. 

Kuten luonnonhistorian alalla usein on asian laita, heräsivät 
Elias Wilhelm Suomalaise~sakin harrastukset hyvin aikaiseen. Hä
nen kotipihaosa monet puut ja suuri puutarha lintuineen olivat 
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nuorukaisen ensi havaintojen· esineinä. Koti- ja koulukaupun,gis
saan Kuopiossa hän sai myös aikaiseen herätteitä opettajiltaan, ensin 
Aulis Westerlundilta, jolla oli merkillinen kyky innostaa ihmisiä 
tutkimaan luontoa. Myöhempinä kouluvuosina toimivat oppaina 
Benjamin Ståhlberg, 0. A. F. Lönnbohm ja kesäisin myös A. j. 
Mela. Kuopion Luonnon Ystäväin silloin vielä vaatimattomissa 
kokoelmahuoneissa nuori luonnontutkija vietti monet vapaahetket. 
Kaikista kouluajan harrastuksista johtui, että E. W. S. tullessaan 
1903 ylioppilaaksi Kuopion suomalaisesta yhteiskoulusta oli jo ehti
nyt perehtyä harvinaisen hyvin kotiseutunsa kasvistoon ja eläi
mistöön, ennen kaikkia lintumaailmaan. 

Yliopistossa hän opiskeluaikanaan löysi j. A. Palmenissa innos
tuneen opettajan, joka kasvatti hänestä ornitologin. Pro gradu
työkseen hän valitsi kotiseutunsa linnuston ja tästä aiheesta syntyi 
ensimmäinen tieteellinen julkaisu, joka >>Kallaveden seudun linnusta >> 
nimisenä 1908 ilmestyi Fauna-seuran Acta-sarjassa. · 

Suoritettuaan 1909 fil. kand. tutkinnon ja tavanmukaisen aus
kultoimisen Suomalainen vuodesta 1910 kuolemaansa saakka toimi 
opettajana maaseudulla. Sitä ennen hoiti hän opiskeluaikanaan 
1906 - 1909 apulaisen tointa kalastuksentarkastajan virastossa. Sa
moin ylioppilaana ollessaan hän toimi Vanamo-yhdistyksen sihtee
rinä lukuvuodet 1906-- 1907 ja 1907 - 1908. 

E. W. Suomalainen kuului niihin verraten harvoihin maa
seudun pedagogeihin, joilta riittää voimia ja harrastusta tutkimus
töihin. Tämä onnellinen seikka johtui ennenkaikkia hänen suuresta 
rakkaudestaan luontoon, johon vielä liittyi suuri helppous saattaa 
havaintonsa ja ajatuksensa painovalmiiseen muotoon. Kouluvuo
silta lähtien siihen saakka kuin heikkenevä terveys viime vuosina 
asetti esteitä, E. W. S. oli innokas eränkävijä. Milloin muut työt 
vain suinkin sallivat, hän liikkui ulk.ona luonnossa tehden havaintoja 
ja keräten kokoelmia. jo koulupoikana hän samoili Kuopion ympä
ristön laajoja metsiä ja Haukiveden seutuja. Ylioppilaana hän teki 
keräilymatkan Laatokan Karjalaan ja Karjalan kannakselle 1903 
sekä osallistui 1905 prof. j. E. Rosbergin johtamaan retkeilyyn 
Enontekiön Lappiin, saaden sillä matkalla >>lapinkuumeen>> vereensä. 
1908 hän tutki kalastusoloja ja kaloja pitkin Norjan rannikkoa aina 
Ruijaa myöten, käyden samalla erään kalastajalaivan mukana Pär
saarilla ja Islannin vesillä. Yhdessä berliniläisen opettajan ja aika
naan sangen kuuluisan luonnonvålokuvaajan, G. Schulzen kanssa 
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Suomalainen teki 1909 retken Enontekiön Lappiin pääasiallisesti 
lintutieteellisiä tutkimuksia varten. Tunnettu lintumaalari M. Karp
panen Kuopion Haminanlahdesta osallistui kolmantena tähän mat
kaan, jonka alkuvaiheet odottamattoman myöhäisen kevään vuoksi 
muodostuivat sangen vaivalloisiksi. Retken tulokset ovat julaistut 
1912 Fauna-seuran Acta-sarjassa nimellä >>Ornithologische Beobach
tungen während einer Reise nach Lapponia enontekiensis im Som-:
mer 1 909>> . 

Kolme eri kertaa E. W. S. teki opintomatkan Keski-Euroopan 
maihin perehtyäkseen museoihin, opetusvälineisiin ja kouluoloihin. 
Tärkein näistä matkoista oli se, jonka hän teki 1922 kouluhallituk
sen stipendiaattina käyden Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa . 

Opettajauransa E. W. S. aloitti 1910 Turun suomalaisessa yhteis
koulussa, josta kuitenkin jo 1913 siirtyi Poriin, päästyään sikäläisen 
lyseon lehtoriksi. Täällä hän sitten toimi vuoteen 1927, jolloin 
muutti vastaavaan virkaan Hämeenlinnaan. Parhaat vuotensa hän 
vietti Porissa, jossa opettajatoimensa ohella myös otti osaa yleisiin 
sivistysrientoihin , ollen mm. Satakunnan Kirjallisen Kerhon jäsen. 
Porissa ollessaan Suomalainen lukuisilla retkiitään seikkaperäisest i 
perehtyi seudun linnustoon, etenkin kun hän myös vietti kesänsä 
tällä . paikkakunnallå. Pitemmän aikaa hän asui läpi vuoden muu
taman kilometrin päässä kaupungista maalla, jossa oli vuokrannut 
entisen maatilan päärakennuksen puutarhoineen . Täällä hän har
joitti puutarha-, kana- ja mehiläishoitoa laajassa mittakaavassa, 
matkustaen lukukauden aikana päivittäin >>foordillaan >> lapsineen 
kouluun. 

Porin vuosien tutkimuksista syntyi Suomalaisen laajin itsenäi
nen teos, lähes 400 sivua käsittävä >> Kokemäenjoen laakson ja lähei
sen merenrannikon linnusta>> , joka ilmestyi 1927 Satakunnan Kir
jallisen Kerhon kustantamana. Tämä perusteellinen paikallislinnusto 
on parhaimpia, mitä meillä on julaistu. Suomalaisen nauttimaa 
mainetta lintutieteilijänä todistaa se, että hän oli Tanskan lintu
tieteellisen yhdistyksen kirjeenvaihtajajäsen ja Unkaril aisen lintu
tieteellisen yhdistyksen kunniajäsen. 

Yleisön kannalta suurimman palveluksen biologisena kirjaili 
jana E. W. S. teki >>Maapallon eläimistön>> toimittajana. Kaikkiaan 
hän kirjoitti tähän teokseen lähes 1500 sivua vuosina 1911 - - 1918. 
Kuten tunnettua saavutti tämä neliosastoinen julkaisu niin hyvän 
menekin, että siitä ilmestyi toinenkin korjattu painos. Viimeisinä 
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elinvuosinaan Suomalainen laati lähes 400 sivua käsittävän esityk
sen linnuista >>Eläinten maailma>> teokseen, jota rehtori Hannes Salo
vaara toimittaa. Viimeinen luku ehti julkisuuteen vähän ennen 
tekijän kuolemaa. 

Paitsi yllä mainittuja laajempia teoksia, joihin vielä on lisättävä 
1910 Fauna-seuran Acta-sarjassa ilmestynyt >>Die Fischfauna des 
Sees Kailavesi in Nord-Savo>>, E. W. S. julkaisi suuren joukon pie
nempiä kirjoituksia ja tiedonantoja, yhteensä lähes 200. Etenkin 
Luonnon Ystävää hän usein muisti ja nimimerkki E. W. S. näkyi
kin 30 vuoden aikana tuontuostakin tämän lehden palstoilla. Niin- . 
ikään hän kirjoitti hyvin ahkeraan luonnontieteellisistä aiheista 
porilaiseen >>Satakunnan Kansaan ~>. Hänen julkaisujensa sivumää
rä lähenee 3000. 

Sujuva kynä sai Suomalaisen myös liikkumaan puoleksi 
kaunokirjallisella alalla. Hän julkaisi näet kaksi eri kokoelmaa 
luonnon pakinoita: >>Metsän salaisuuksia>> ja >>Pyy-Jussin korpit», 
joissa hän herkästi luonnehtii suhtautumistaan eläinmaailmaan ja 
luontoon yleensä. 

Lukuisilla retkillään luonnossa Suomalainen keräili suuria ko
koelmia, etupäässä lintuja, mutta myös imettäväisiä, hyönteisiä ja 
kasveja. Kouluajoilta lähtien hän täytti ahkerasti lintuja ja toi
mitti niitä suuret määrät Helsingin yliopistolle. Viimeisen lähetyk
sen hän pani menemään kuolemansa edellisenä päivänä. 

Opettajana Suomalainen kuului ensirivin miehiin. Hänellä oli 
todellista pyrkimystä perehtyä tehtäviinsä kaikin puolin, ja siinä 
tarkoituksessa hän teki opintomatkoja ulkomaillekin. Ennenkaik
kia hän kohdisti huomionsa opetuksen havainnollistuttamiseen. Mi
käli mahdollista hän teki oppilaineen retkeilyjä luontoon, mutta 
myös kokoelmia hän kartutti kaikin tavoin, hankkien mm. mah
dollisimman monta kappaletta kutakin esinettä, jotta kaikki oppi
laat voisivat nähdä esitettävän asian samalla kertaa. Näihin hom
miin hän pani paljoa enemmän aikaa ja huolta kuin virallisesti olisi 
ollut tarpeen. Erittäin suurtöisiä, mutta samalla opettavaisia, olivat 

. hänen hyönteislaatikkonsa, joista mm. L. Y:ssä 1918 on ollut 
selostus. 

On selvää, että E. W. S. nautti oppilaittensa suurta suosiota. 
Hän tehosi heihin jo suurella tietorikkaudellaan, joka huomattavalta 
osalta perustui omakohtaisiin havaintoihin, mutta myös .suureen 
lukeneisuuteen. Ennenkaikkia hänen innostuksensa luontoon vai-
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kutti sytyttävästi nuoriin mieliin ja hän sai monesta oppilaastaan 
hartaan avustajan ja ystävän. Monien kanssa hän oli kosketuksessa 
kauan sen jälkeen kuin he olivat jättäneet koulun. 

Luonteeltaan E. W. S. oli iloinen, huumoria tajuava ja hänellä 
oli kuvannollisessa mielessä hyvä sydän. Opiskeluaikanaan hän oli 
Y . . L:än jäsen ja osallistui paljon seuraelämään. Edelleen hän oli 
innokas metsästäjä ja suojeluskuntalainen terveytensä päivinä. 
Viimeisinä elinvuosina sydänvika pakotti hänet liikkumaan varo
vaisemmin ja tämä tauti hänet äkkiä kaatoi keskellä työpäivää. 
Inhimillisesti katsoen häneltä olisi vielä voinut odottaa paljon, 
mutta .nytkin meidän on todettava, että hänen elämäntyönsä tutki
jana ja opettajana on ollut harvinaisen rikas. 

Biologisten tieteiden ja maantieteen opiskelijain 
tulevaisuuden mahdollisuuksista. 

Ilmari Välikangas. 

Luonnonhistorian ja maantiedon opettajista on maassamme 
monet vuodet vallinnut puute, mikä osittain on ollut yhteydessä 
yleisen, · mm. huonoista palkkausoloista johtuneen opettajain puut
teen, osittain koulujen lukumäärän erittäin nopean kasvun kanssa 
itsenäisyytemme ensimmäisenä kymmenvuotiskautena. Ja näen
näisesti biologien puute on jatkunut aivan viimeisiin aikoihin saakka 
- vielä vuosi takaperin saattoi juuri k01npetentiksi tullut nuori 
kandidaatti saada vanhemmankin lehtorin viran käytännöllisesti 
katsoen ilman kilpailua. 

Samalla on kuitenkin yliopistoissa biologisia tieteitä opiskelevan 
nuorison .. parvi taajenemistaan taajentunut, lukumäärän vielä vii 
meisinäkään vuosina sanottavasti laskematta. Näin ilmenevä eloisa 
harrastus on itsessään ollut omansa ilahduttamaan jokaisen van
hemman luonnontieteilijän mieltä, mutta kun meidän oloissamme 
epäilemättä jokseenkin jokainen opiskelija toivoo harrastuksensa ja" 
aherruksensa lopulta tuovan mukanaan myöskin jokapäiväisen lei
vän, on viimein yhä useampi alkanut miettiä, kuinka oikeastaan 
lopulta on näiden aineellisten tulevaisuuden mahdollisuuksien laita. 

Varoittavia ääniä on kyllä kuulunut. Niinpä si11oinen dosentti, 
nyk. prof. G u n n a r E k m a n jo tammik. 1927 Ylioppilaslehdessä 
esitti vakavan ja selvän varoituksen sen johdosta, että zootomiselle 
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laitokselle pyrkivien kandidaateiksi" aikavien lukumäärä oli pari 
kolme lukukautta aikaisemmin jyrkästi noussut ja sen jälkeen pysy
tellyt yhtä korkeana. Prof. E. huomauttaa lisäksi, että parin kol
men vuoden kuluttua ovat luonnonhistorian opettajan paikat täyte
tyt, joten pelottava liikatuotanto on uhkaamassa. 

Varoitus . näkyy kuitenkin jääneen aivan vaikutuksettomaksi: 
joka syksy sen jälkeen on edelleenkin monta kymmentä uutta yli
oppilasta antautunut biologisia tieteitä opiskelemaan, ja kuluvaila
kin lukuvuodella 1931 - 32 on yksistään Helsingin yliopiston zooto
misen laitoksen kandidaattiryhmiin päässyt tai pyrkinyt 73 yli
oppilasta (kaikki tosin eivät ole ensi vuoden opiskelijoita). Tätä 
ei kuitenkaan sovi kovin ihmetellä. Onhan, kuten jo mainitsin, 
aivan viimeisiin aikoihin saakka opettajan paikkoja näyttänyt 
avautuvan melkeinpä runsaammin kuin päteviä hakijoita on 
ilmaantunut, ja yleinen käsitys on ollut, että jokseenkin kaikilla 
muillakin yliopistollista sivistystä edellyttävillä aloilla on taistelu 
leivästä ainakin yhtä ankara. Itse asiassa onkin tässä kysymys 
suuresta, melkeinpä yleis-eurooppalaisesta probleemista: laajojen 
kansankerrosten pyrkimys kohoamaan, valmistamaan lapsilleen 
tilaisuuden korkeamman sivistyksen ja ainakin näennäisesti pa
remman aseman saantiin on viemässä t~i jo vienyt Iiikatuotantoon. 
Erikoisesti on sitä vielä jouduttanut meillä, kuten monessa 
muussakin maassa, naisten itsessään tietysti täysin oikeutettu 
osallistuminen akateemisi in opinnoihin ennen aavistamattamassa 
määrässä. - Akateemisen sivistyneistön liikatuotannon probleemi 
on hyvin tärkeä, ja ilmiöstä voi olla kohtalokkaat seuraukset. Tässä 
ei kuitenkaan ole tilaisuutta eikä syytä syventyä siihen sen pi
temmältä. Meidän on pysyttävä oman erikoisprobleemimme piirissä. 

Saadakseni varmemman käsityksen biologisten tieteiden ja 
maantieteen opiskelijain todellisesta tarpeesta maassamme ja siis 
nykyisten opiskelijain tulevaisuuden mahdollisuuksista, ryhdyin 
viime syksynä tekemään laskelmia nykyisistä toimipaikoista ja mah
dollisista muutoksista niiden luvussa ensi 10-vuotiskautena. Esitin 
laskelman Vanamo-seuran viimeisessä kokouksessa syyslukukaudella 
1931 , ja kokouksessa lausuttu ja toivomuksia noudattaen olen L. Y:tä 
varten laatinut selonteon kysymyksestä, ottaen samalla huomioon 
esitystä seuranneessa vilkkaassa keskustelussa esiintulleen lisävalais
tuksen monelle ehkä välttämättömäksi käyvän uuden tämänuran 
valinnan mahdollisuuksista. 
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Syyslukukauden 1931 lopussa oli maist. Paavo Suoma-
1 a i s e n suorittamien ja hyväntahtoisesti käytettävikseni antamien 
yksityiskohtaisten laskelmien mukaan Suomen yliopistoissa hioi.-· 
maantiet. opinnoita harjoittavia ylioppilaita sekä vielä paikatta ole
via valmiita kandidaatteja yhteensä n. 4 50, näistä kandidaatteja n. 
55. · Helsingin yliopistossa opiskeli 347, niistä 195 eli 56 ~~ nais- ja 
152 eli 44 o/0 miespuolisia. Ruotsinkielisiä Ii 60 eli alle 1/7 koko
naismäärästä, siis paljon vähemmän kuin ylioppilaista yleensä. 
Heistä oli 63 % mies- ja 37 % naisopiskelijoita. 

Lähtökohtana seuraaville laskelmille on siis oleva luku 450. 
On nyt arvioitava kuinka suuri osa näistä todella päättää opintonsa 
ja on lähimpinä 10 vuotena valmistuva astumaan opintojensa edel
lyttämiin toimiin. Viimeaikaisen kokemuksen mukaisesti normaa
linen opintojen keskeytyminen ennen valmistumista tuskin kohoaa 
10 <>,~ suuremmaksi, tämä vähennys olisi siis n. 45. Biolog. tietei
den opiskelijain joukossa on n. 50 apteekkialalle antautunutta, jotka 
suorittavat kandidaattitutkinnon lähinnä päästäkseen eteenpäin 
omalla alallaan. joskin muutamilla lienee ollut aikomus siirtyä 
opettajauralle, voinee nykyoloissa laskea koko määrän vähennyk
seksi biologien luvusta. Otettaessa vielä huomioon keskikuolleisuus 
puheenaolevissa ikäluokissa, n. 7 °j00 eli 10 v:ssa siis n. 30 henkeä, 
saamme vähentymisen loppusummaksi n. 125. Voimme siten sanoa, 
että kokonaismäärästä, 450:stä, n. 3 2 5 henkeä s ä ä n n ö I
I i s i s s ä o 1 o i s s a v a r m a s t i v a 1 m i s t u u k a n d i d a a
teiksi ja joutuu 10 v:n kuluessa kilpailemaan 
b i o 1 o g i e .n j a m a a n t i e t e i 1 i j ä i n a 1 a a n k u u 1 u v i s
t a t o i m i p a i k o i s t a. Tähän tulevat lisäksi kaikki v:sta 1932 
mahdollisesti biologisten tieteiden opiskeluun antautuvat uudet 
ylioppilaat. Jätän heidät seuraavassa kokonaan huomioonotta
matta, sillä heidän lukumääräänsä ei voi arvioida ja heistä voi 
vain joku yksityinen >>nerO>> tulla kilpailussa kysymykseen. 

Kuinka paljon toimipaikkoja on sitten tulevana 1 -vuotis
kautena avautuva mainituille 325:1Ie kandidaatille? Itsestään sel
vää on, ettei kukaan voi minkäänlaisella varmuudella arvostella olo
suhteiden muuttumista 1 O:n vuoden aikana, mutta numerotiedot 
nykyisistä oloista tarjoavat kuitenkin perustan ja varman lähtö
kohdan. Esitän seuraavassa taulukon muodossa laskelman biologis
maantieteellisiä opintoja harjoittaneiden paikoista nyt (v:n 1931 
lopussa) ja jonkinlaisen arvion paikkojen luvusta lO:n vuoden ku-
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Juttua. Taulukossa olen erikoisina toimina ottanut huomioon mm. 
vakinaiset amanuenssin- ja assistentinvirat niiden vaatimattomuu
desta huolimatta sekä dosentin toimet, mikäli niiden haltijoilla on, 
dosenttistipendi. jos sama henkilö nykyään on kahdessa tällaisessa 
toimessa, on taulukkoon tietysti merkitty vain 1 virka. On selvä, 
ettei numeroait1es voi olla ehdottomasti paikkansapitävä. Osittain 
on virkojen laatu joskus epämääräinen (esim. Turun yliopiston 
pikkuvirat) ja lukumäärä siten hiukan makuasia, osittain taas on 
vaikeasti selville saatavissa, kuinka monta entistä biologisten tietei
den opiskelijaa on esim. kansakoulun sekä alemman maatalous
opetuksen palveluksessa. Lääkäreinä, hammaslääkäreinä, apteek
kareina' y.m. toimii edelleen useita kymmeniä fil. kandidaattitutkin
non suorittaneita, joita taulukossa tietysti ei ole otettu huomioon. 
Heistä on suurin osa lääkäreitä ajoilta, jolloin fil. kand.tutkinto 
nykyisen medikofiilitutkinnon sijasta oli lääketiet. tiedekuntaan pää
syn ehtona, osa taas opettajiksi valmistuneita ja myöhemmin alaa 
vaihtaneita. 

Helsingin yliopisto 
Kasvitiet opetus 

Toimi paikkoja 

museo & puutarha . . . . ....... . 
Eläinti et. opetus ... . ...... . ............ . 

museo 
Geneettinen laitos 
Maantiet. laitos 
Maatal.-metsätict. ti edek .... . ............ . 

Turun yliopisto 
Kasvitict. laitos 
Eläintiet laitos 
Maantiet. laitos 

Åbo akademi 

(Tektz. Korkeakoulu) & Biokem. lab. . ...... . 

J<auppakorklakoulu . ... . ................ . 
Sv. Handelslzögskolan ..... . .. .. . . ....... . 
Handelshögsk. i Abo . . ................. . 

Geologineil tutkimus .... . ..... . .. · . .. ... .. . 

l(a/atalous & ve ibiol. . . .............. . .. . 

Nyt 10 v. kuluttua Lisäys 

5 
3 
6 
6 
1 
5 
6 

3 
3 
2 

(1) 

( 1) 

9 

7 
5 
8 
9 
3 
7 
8 

4 

5 
3 

3 (1) 

3 

12 

2 
2 (+ ) 
2 
3 (+ ) 
2 
2 
2 

1 
2 

3 (1) 

2 

3 (+ ) 
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Maatalous-metsätiet. koe- ym. tiet . toiminta .. 10 10 

Luonnonsuojel. valvoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 
Korkeasaaren eläint. valvoja . . . . . . . . . . . . . . ( ) 

Kirjallinen toiminta (kustannusliikk. ym.) . . 3 6 3 

Koululaitos 
Kouluhallitus ......................... . 
Oppikoulut (225) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 255 n. 280 25 
Seminaarit .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 10 12 2 
Kansak. tark., kansak., kansan- & työväen-

opistot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10? 1 0? 
Maataloud. oppilait. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10? 10? 
(Maatal. normaalikoulu, Lepaan puutarhaop. 

jne.) 
Yhteensä 353 412 (410) 59 (57) 

Paikkoja avautuu lisäksi: 
1) Ikärajan, kuolleisuuden (n. 10 °/oo), sairast., avioliiton ym. takia n. 61 
2) Epäpätevien t. pätevyydeltään heikkojen poissiirt. vuoksi n. 30 

Yhteensä n. 150 

Lienee syytä hiukan lähemmin kosketella taulukon pääryhmiä. 
Yliopistojen osalle tuleva lisäys on arvioitu hyvinkin optimistisesti. 
Tulos riippuu osittain siitä, että amanuenssin- ja assistentinvirat 
ovat lasketut erillisiksi, samoinkuin dosentin toimet, jos haltija naut
tii dosenttistipendiä.Viimeksimainittujen luku on Helsingissä arvioitu 
7:ksi (2 kasvi-, 2 eläin- ja 2 maantieteen sekä 1 genetiikan osalle) 
- enemmän stipendejä tuskin voi ajatella lankeavan tälle tiede
ryhmälle kymmenenkään vuoden kuluttua. Museovirkajan lisäys 
taas on käsitetty jonkinlaiseksi pieneksi alkuvaiheeksi luonnonhisto
riallisen valtionmuseon syntyyn. jos tämä hanke pääsisi laajem
malta toteutumaan, voisi lisäyksen arvioida suuremmaksikin. Maa
talous-metsätiet tiedekuntaan merkitty lisäys on tehty lähinnä 
si lmälläpitäen suunniteltua kalataloudellisen tutkimuslaitoksen pe
rustamista yliopistoon. Mainitun tiedekunnan palveluksessa voi 
kyllä avautua muitakin paikkoja biologeille, mutta tuskin enää 
yleensä ilman lisäopiskelua tiedekunnan omassa piirissä, joten tätä 
mahdollisuutta ei taulukossa ole otettu huomioon. - Kalatalous- ja 
vesibiologia vaatisi meidän maassamme entistä paljon suurempaa 
huomiota osakseen, eikä ole mahdotonta, että 1 O:ssä vuodessa avau
tuu tällä alalla enemmänkin toimia, kuin taulukossa on arvioitu. -
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Luonnonsuojelun valvojan ja Korkeasaaren eläintarhan johtajan 
toimet ovat nykyisin sivutoimia. Mielestäni on itsestään selvää, että 
ne 1 O:n v:n kuluessa täytyy järjestää kunnollisiksi päätoimiksi. 

Pääosa maamme biologeja ja maantieteilijäitä on tietysti koulu
laitoksen palveluksessa, olosuhteet tällä alalla ovat siis ratkaisevat 
nykyisten opiskelijain tulevaisuuden mahdollisuuksia punnittaessa. 
Tällä hetkellähän lukuisia oppikouluja näyttää uhkaavan suoras
taan tuho valtioavun ankaran vähentämisen johdosta. On tieten
kin mahdotonta sanoa, miten käy, mutta koko 10-vuotiskautta sil
mälläpitäen täytyy mielestäni kuitenkin pitää todennäköisempänä, 
että tulee tapahtumaan enemmän koulujen muodostelua toisen
luentoisiksi kuin varsinaista häviämistä. Ottaen lisäksi huomioon 
oppilasluvun kasvun entisissä kouluissa ym., olen uskaltanut mer
kitä lopputulokseksi n. 10 % lisäyksen opettajanvirkojen luvussa . 

Taulukon mukaan avautuisi siis 10 v:n kuluessa (parhaim
massa tapauksessa) n. 60 uutta virkaa. Entisiä paikkoja olen ar
vioinut vapautuvan n.s. >>luonnollisista>> syistä myöskin n. 60. Syiden 
joukossa on ikäraja nykyisen opettajakunnan huomattavan nuoruu
den takia sangen vähän vaikuttava tekijä, vasta n. 15( - 20) v:n ku
luttua se tulee tärkeämmäksi. Kun vielä epäpätevien tai pätevyy
deltään erikoisen heikkojen opettajien syrjäytymisen kautta on Ias-. 
kettu vapautuvan 30 paikkaa (luku voi olla liian suuri, koska moni 
voi sa(.lvuttaa pätevyyden myöhemmin), saamme lopputulokseksi , 
että n. 1 50 u u t t a k a n d i d a a t t i a v o i s i e n s i 1 0-
v u o t i s k a u d e 1 1 a s a a d a t o i m e n o m a 1 1 a a l a 1 1 a a n. 
Arvio on kuitenkin tehty siksi optimistisesti, jatkuvaan suotuisaan 
kehitykseen uskoen, että voi olla yhtä mahdollista, että vapaiden 
paikkojen luku tulee käytännössä supistumaån n. 100:aan. Lopul
linen yhte~nveto kaikesta edellisestä, siis vain n y k y i s e t o p i s
~ e 1 i j a t huomioonottaen, olisi siten seuraava: 

Paikan tarvitsijoita 
n. 325 kandicl. 

Vuosina 1 9 3 2- 1 9 4 2: 

Paikkoja . 
n. 100-- 150 

Paikatta v. 1942 
n. 225 - 175 kandicl. 

Tän'lä lopputulos merkitsee, että käytännöllisesti katsoen s u u
rin osa 2 - 3 viime vuoden ylioppilaista voi 
s a a d a p a i k a n v a s t a n. 1 5 -· 2 0 v : n k u 1 u t t u a 
s e k ä, e t t ä m y ö s k i n n y t v a 1 m i i s t a j a 1 ä h i v u o
s ina valmistuvista ka .ndidaateista suuri osa 
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saa odottaa t-oimipaikkaa ainakin muutaman . 
v u o ct e n. Tämä tosiasia on oikeastaan jo selvä, kun on todettu, 
että lähivuosina tulee valmistumaan jokseenkin yhtä monta kand i
daattia kuin Suomessa kaikkiaan on biologis-maantieteellistä yli 
opistosivistystä ede ll yttävää· tointa. Nykyisten opiskelij ain suori
tettua tutkintonsa, siis n. 5 -- 6 v:n kuluttua, on siten jokaisen viran
haltijan takana uusi mies tai nainen odottamassa vuoroaan, su hde, 
joka tietysti on aivan mahdoton.1 Suomenkielisiin opiskelijoihin 
nähden tulos on itse asiassa vi eläk in mascntavampi, sillä ruotsin
kieliset muodostavat tällä kertaa paljon pienemt:nän osan hiologien 
koko lukumäärästä kuin ruotsinkieliset virat koko määrästä virkoja 
ja toimia - ruotsinkielisillä biologe ill a on siten paljon vähemmän 
ailtetta pessimismiin. 

Voidaan väittää, että yksi seikka on kuitenkin omansa jossa in 
mää rin tilannetta helpottamaan - ainakin teoriassa. Kuten ennen 
oti mainittu, on Helsingin yliopistossa opiskelevista biologeista n. 
56 °/o naisia (nelj än viime vu oden keskimäärä on vieläkin suhteet
tomampi, nim. lähes 65 %, ja turkulaiset luultavasti korottavat 
prosenttimäärää tästäkin). Tilasto osoittaa, että koko maa huo
mioon otettuna n. 2

/ 3 naisista joutuu ennemmin tai myöhemmin 
naimisiin. Akateemisen sivistyksen saaneissa %-määrä kyllä on pie
nempi, mutta jos laskemme sen vain n. 50 ~,~ : ksi, joutuisi yllämai
nituista 325 opiskelijasta n. 90 - 100 neitosta naimisiin ja siten 
ainakin jossain määrin riippumattomaksi paikan saannista. Tämä 
seikka täytyy kuitenkin jättää jonkinlaiseksi >mäkymättömäksi re
serviksi>>, jota laskelmissa ei voi ottaa huomioon . Opintoihin uh
ratut varat, hyvin monesti lisäksi raskaana velkataal<kana tule
vaisuutta synkentäen, pakottavat kaikkein useimmat naisopiskeli 
jatkin ensi sijassa ja avioliitosta huolimattakin hakemaan ansiotyötä 
ainakin muutamiksi vuosiksi. · 

Laskelmat biologisten tieteiden ja maantieteen opisk lij ain tule
vaisuuden mahdollisuuksista vi evät siis perin synkkään lopputulok
seen, enkä puolestani voi huomata niissä mitään sellaisia virhe
mahdolli suuksia, että tulos ainakaan mainittavammin voi si paran
tua. Mitä on näinollen tehtävä, mihin käytännöllisiin toimenpitei
siin on asiain tila antava aihetta? 

1 Saksassa ovat asiat vie lä hullummin . Siellä valli tsee sama suhde kai k
k i i n akateemista sivistystä vaativiin aloihin nähden, minkä vuoksi nyt on 
asetettu 2 komissionia miettimään keinoja ylioppi lasmääriin ankaraks i vä
hentämiseksi. 
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Itsestään selvää on, että kilpailu omalla alalla tulee olemaan 
kova. Opettajalahjat (käytännölliset kokeet) ja tieteelliset ansiot 
(ennen kaikkea julkaisut, sillä arvosanat tulevat lopulta olemaan 
kaikilla likipitäen samat) tulevat ratkaiseviksi opettajanvirkojen 
saannissa. Keskinäisestä kilpailusta on kuitenkin turha puhua, sillä 
se ei helpota pulaa kokonaisuudessaan. Tähän lienee valitettavasti 
olemassa vain yksi keino, e h d o t o n p a k k o n i i n m o n e n 
k u i n m a h d o 11 i s t a v a i h t a a a 1 a a. Tämä koskee ensi 
sijassa nuorimpia ikäluokkia, e n s i j a t o i s e n v u o d e n y 1 i
o p p i 1 a i t a, jotka eivät vielä ole ehtineet uhrata liian paljon 
aikaa ja varoja, ja jotka helpommin voivat suunnata alan vaihdon 
niin, etteivät tähänastisetkaan opinnot mene hukkaan. Sen sijaan 
olisi mielestäni jokaisen opinnoissaan pitkälle ehtineen, esim. jo 
gradu-työn kimpussa olevan, ehdottomasti suoritettava tutkintonsa 
loppuun, korkeintaan samalla kompetenssiaan täydentäen mahdol
lista myöhempää alan vaihtoa silmälläpitäen. Fil. kandidaattitut
kinto merkitsee siksi paljon, vaikkåpa suoranaisesti omalla alalla ei · 
tulevaisuutta olisikaan, ettei kannata vuosikausien työtä sen saa
vuttamiseksi heittää hukkaan. Mutta toisaalta, jos jollekin, olipa 
hän millä opiskeluasteella tahansa, tarjoutuu varma toimeentulo 
millä alalla tahansa, olisi hänen tilaisuuteen tartuttava, siksi vaikea 
on tilanne kokonaisuutta silmälläpitäen. 

On helppo sanoa, että ylioppilaiden on pakko vaihtaa uraa, 
mutta perin vaikea neuvoa, minne opinnot ovat suunnattavat. Aivan 
nuorille miesylioppilaille tarjoaa asiantuntijain lausunnon mukaan 
u p se e r i n u r a vielä huomattavan hyviä mahdollisuuksia. Var
sinaisista akateemisista aloista lienee oikeastaan vain yhdellä tule
vaisuus todella varma ja taloudellisesti edullinenkin. Se on p a p i n 
ura, mutta tämä urahan vaatii todellisen sisäisen kutsumuksen -
juuri sen vuoksi ei alalla olekkaan vielä liikaa tungosta. 

Koskettelen aluksi niitä akateemisia aloja, jotka opintoihin 
nähden lähinnä liittyvät biologisiin. M a a ta 1 o u s- m et s ä t i e
t e e 1 l i s e s s ä t i e d e k u n n a s s a ei ole oppilaiden puutetta, 
mm. metsänhoitajiin nähden on ollut huomattavaa liikatuotantoa
kin joku vuosi takaperin. Mutta sittenkin ovat mahdollisuudet 
siellä paljon suuremmat. Käytännöllinen talouselämä vaatii yhä 
enemmän koulutettuja voimia palvelukseensa, maamm e on suoras
taan pakko yhä voimaperäisemmin käydä käsiksi niihin mahdolli
suuksiin, joita luonto ja tieele voivat tarjota, kehittää koetoimintaa 
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jne. Mielestäni erikoisesti niiden biologien, joilla on tieteellisiä har
rastuksia, ja varsinkin genetikkojen ja kasvitieteilijäin olisi syytä 
miettiä opintojen täydentämistä ja jatkamista maatalous-metsätiet 
tiedekunnassa. Siellähän on jo ennestään lukuisia varsinaisia luon
nontieteilijöitä, joten neuvoja ja opastusta eri aloilla on riittävästi 
saatavissa. Nimenomaan kasvitieteeseen perehtyneille naiskandi
daateilie luulisi erikoisesti p u u t a r h a-alan tarjoavan mahdol
lisuuksia. Puutarhanhoitoon odotetaan muuten kieltolain kumoutu
misen vaikuttavan elvyttävästi. 

Lääketietee 11 i ne n tiedekunta. Lääkärin ja hammaslää
kärin urahan luonnostaan liittyy läheisesti biologin harrastuspiirin, 
ja siirtyessä sinne menevät myöskin opinnot vähimmin hukkaan, 
ellei niitä ole jatkettu jo useita vuosia. Nämä urat ovatkin aina olleet 
luonnontieteilijäin >>varaventt iilinä>> sekä ennen että jälkeen fil: kand. 
tutkinnon. Nyt on kuitenkin ilmeisesti liikatuotanto sielläkin uhkaa
massa. Opiskelijat saavat jo odottaa jonossa vuoroaan, ja tiede
kunta aikonee ryhtyä ankarasti lukumäärää säännöstelemään. Mutta 
kun ottaa huomioon, että ainakin useimmilta ensimmäisen ja toisen, 
vieläpä kolmannenkin vuoden biologis-maantiet. ylioppilailta on 
omalla alalla tulevaisuus käytännöllisesti katsoen aivan toivoton, 
täytyy sittenkin pitää edullisempana siirtymistä lääketiet. tiede
kuntaan. He pääsevät silloin joka tapauksessa v:n 1932 ja 1933 
uusien ylioppilaiden edelle, ja karsinta tulee kohtaamaan näitä myö
hempiä sukupolvia. Opinnot tulevat kyllä viemään paljon aikaa ja 
hyvä toimeentulo ei enää lääkärin ja hammaslääkärin urallakaan ole 
varma. Mutta siinä ovat kuitenkin kysymyksessä vapaat ammatit, 
joissa lopulta jokaisen kyky ja kunto on ratkaiseva, kun taas virat
toman biologin on melkein mahdoton hankkia elatustaan omalla 
urallaan muuta kuin poikkeustapauksessa. Vaikeampi on sanoa, 
kannattaako jo valmiin kandidaatin siirtyä lääketiet. tiedekuntaan, 
leipään voi olla yhtä pitkä matka kumpaakin tietä, harrastusten 
laadun, varallisuussuhteiden yms. täytyy siinä ratkaista. 

A p t e e k k i a 1 a sopii opintojen suhteen hyvin luonnontietei
lijöille, mutta oppilaita otetaan vuosittain våin aivan rajoitettu 
määrä. Tällöin on kyllä ylioppilailla vissi etuoikeus ja tietysti eri
koisesti ylioppilailla, jotka jo ovat jonkin verran luonnontieteitä 
opiskelleet, mutta paljon riippuu myös >>suhteista>> apteekkareihin. 
- Vanhemman henkilökunnan· keskuudessa on tälläkin alalla työt
tömyyttä. 
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Muita aloja, jonne suurempi määrä nimenomaan biologis-maan
tieteellisten opintojen harjoittajia voisi kääntyä, on tuskin olemassa. 
Vähemmän tärkeinä mainittakoon taulukossa siv. 8- 9 lueteltujen 
alojen lisäksi kuitenkin mm. kauppaoppilaitosten tavaraopin ja 
maantieteen opettajain toimet, joissa tarpeellinen asiallinen kompe
tenssi luultavasti sangen helposti olisi fil. kandidaatin saavutetta
vissa, sekä turkiseläinviljely, joka tosin nyt on lamaannuksissa, 
mutta tuskin pitkän aikaa, ja jonka palveluksessa muutamilla asiasta 
huvitetuilla eläintieteilijöillä luulisi olevan tulevaisuutta. 

Pula-ajan joskus mentyä ohi ja kehityksen kulun jälleen pääs
tyä säännölliseksi voisi k i r j a s t o a 1 a tarjota työtä myöskin 
luonnontieteilijöille. Ainakin suuriin kirjastoihin tarvittaisiin ehdot
tomasti muitakin kuin esteetikkoja, siitä lienee jokainen kirjastoja 
käyttänyt luonnontieteilijä yhtä mieltä. joka tapauksessa olisi 
työttömien kandidaattien otettava osaa valtion kirjastokursseihin, 
sitten kuin niitä taas järjestetään, hankkiakseen kaiken varalta tar
peellisen kompetenssin, ja biologienkin olisi pyrittävä esim. Yli
opistojen ja kaupunkien kirjastoihin harjoittelijoiksi. - Suuret 
s a n o m a 1 e h t e m m e voinevat vastaisuudessa tarjota työtä 
myös biologeille entistä enemmän; taulukkoon siv. 9 on inerkitty 
vain pieni lisäys kirjallisen toiminnan kohdalle. 

Valtavaan k a n s a k o u 1 u n o p et t a j i en joukkoon voisi 
tietysti muutamia kymmeniä biologejakin mahtua, mutta hospi
tanttikursseja järjestetään nykyään verraten harvoin (syks. 1932 al
kanee Sortavalassa sellainen miesylioppilaita varten). Kandidaateille 
avautuisi tällä alalla tie myös kansakouluntarkastajien virkoihin, ja 
epäilemättä olisi kansanopetukselle maassamme hyödyksi, jos bio
loginenkin sivistys pääsisi siihen entistä enemmän vaikuttamaan. 
On kyllä totta, että kansakoulunopettajain palkkaus on vaatimaton, 
mutta yritteliäälle miehelle tai naiselle tarjoutuu kyllä tilaisuutta 
lisäansioon sekä kaupungeissa että etenkin maalla, jossa henkisistä 
työvoimista yleensä on puute, puhumattakaan niistä mahdollisuuk
sista, jotka siellä ayautuvat käytännöllistaloudellisia harrastuksia 
omaavalle henkilölle. Pääasia on saada toiminnalle jonkinlainen 
pohja, jolta voi rakentaa edelleen. 

Kuten edellisestä käynee selville, on muillakin akateemisen 
opiskelun aloilla samoinkuin kaikilla yleensä kysymykseen tulevilla 
työaloilla edessä kova työ ja ankara kilpailu, mutta niin toivoton 
kuin biologis-maantieteellisellä uralla tilanne tuskin on missään - vi-
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roista voi kyllä olla puute, mutta sen korvaa silloin biologeilta puut
tuva tilaisuus vapaaseen ansiotyöhön. Täytyy sen vuoksi vakavasti 
kehoittaa nimenomaan ensi- ja toisen vuoden ylioppilaita perusteel
lisest i harkitsemaan, onko heillä varaa odottaa 15 - 20 vuotta paik
kojen avautumista valitsemaliaan uralla. n surullista ja valitet
tavaa luopua opinnoista, joihin innokas harrastus on vienyt, mutta 
muu ei näytä nyt olevan mahdollista. - Aivan itsestään selvää on, 
että on varoitettava uusia valmistuvia ylioppilaita lähivuosina suun
taamasta opintojaan biologisiin tieteisiin , ell eivät taipumukset ole 
aivan erikoi sen voimakkaat ja taloudellinen asema turvattu. 

Suurriistan esiintymisestä Suomessa v. 1930. 
(Kiertokyselyyn perustuvien tietojen mukaan.) . 

Viljo Kujala. 

II 

K a r h u (Ursus arctos). 

Karhu on metsän kuningas. Siksipä se ei viihdy Lapin puutta
massa osassa, vaikka se sinnekin kesäisin tekee pyyntiretkeilyjä. 
Petsamossa se siten toisinaan näyttäytyy Jäämeren rannalla asti, 
mutta vain havumetsåalueilla etelämpänä se on sie ll ä vakituisesti 
asuva ja runsas. Länteenpäin Petsamosta siirryttäessä vähe~ee kar
hujen runsaus nopeasti. Inarissa tavataan niitä Luton, Nangun
niemen, Könkään ja Kattajärven seuduissa, samoin Viibas- ja Ma
ratotunturin seuduissa sekä Ylä- Ivalon varsilla. Utsjoella Inarin
järven pohjoispuolella on karh.u hyvin harvinainen, mutta on asus
tanut sielläkin viime vuosiin saakka. Myös Muotkatunturin seu
duilla on yksi karhu asustanut. Enontekiöstä se puuttuu kokonaan. 

Perä-Pohjolassa, Saariselän tunturivyön eteläpuolella, on karhu 
itärajan puolella, Tuntsan ja Sallan metsänhoitoalueissa vielä ylei
nen, jopa ilmoitetaan sen siellä entisestään lisääntyneenkin. Yli
Kemin alueella lienee karhuja niinikään vielä melkoisen paljon, 
Pohjois-Kemijärven hoitoalueessa se vierailee melkein joka vuosi 
(on esim. Pyhätuniurilla talvehtinut), Etelä-Kemijärvellä se talveh
tii niinikään,· mutta länteenpäin vähenee karhujen runsaus. Luiron 
varsilla sekä Kitisen alueella on niitä hieman. Kittilässä mainitaan 
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Karhun esiintyminen 1930 ja eria ikaiset 
levenemisrajat. 

· Yksityinen, + niukast i es iintyvä, 
*runsaasti esiintyvä. 

karhuja olevan Aaken
nustunturin seuduissa ja 
Ala-Kuusajoen eteläpuo
lisissa erämaaseuduissa, 
samoin j eesiöjoen etelä
puolella Sodankylän ra
joilla ja Vareskairassa 
Heinäpäiden tienoilla. 
Muoniosta lienee vii
meinen karhu tapettu. 
Sitävastoin Kolarissa on 
karhuja runsaammin 
kuin muualla maan län
siosissa. Turtolassa Kien
ojalla ja Meltauksen hoi
tocdueessa makaa joita
kuita karhuja joka talvi. 
Etelämpänä on Kivalo
vuorten seudussa vähäi
nen määrä vakituisesti 
asustavia karhuja, mistä 
ne tekevät retkiä ympä
ristöihin. 

Itärajoilla jatkuu 
karhujen esiintymisalue 
yhtäjaksoisesti etelään 
päin Kuusamoon, Kian

nalle ja Suomussalmelle, mutta länteenpäin vähenee täälläkin karhu
jen määrä nopeasti. Kuitenkin on vielä Pohjois-Taivalkoskella vuo
sittain ammuttu 1- 2 kpl., ja Paljakan vaaralla Puolangalla on 1 - 2 
karhua asustanut, väliin myös Siikavaarana ja Nuottivaaralla. 

Idässä etelämpänä Hyrynsalmen, Lentiiran ja Kuhmon alueilla 
tavataan kesäisin karhuja, mutta ne siirtyvät talvimakuulle valta
kun~an rajan taa. Vaeltelevatpa nämä karhut joskus Sotkamoonkin 
asti ja etelämpänä Iisalmen hoitoalueisiin. - Kuhmosta etelään
päin jatkuu karhujen vakituista esiintymisaluetta pitkin valta
kunnan rajan seutuja Laatokkaan asti. Runsaimmin esiiritynee 
niitä Suojärvellä ja Salmissa, etenkin Torasjoen ja Koilassalon 
alueilla. Sielläkin on havaittavissa sama ilmiö kuin pohjoisempana: 
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karhujen vaellus talvimakuulle valtakunnan rajan taa. Syyksi tähän 
ilmoitetaan se, että niitä vainotaan Suomen puolella ankaramm in 
kuin rajantakaisessa Karjalassa. 

Karhujen esiintymistä havainnolli stuttaa kartta ed. sivulla. 
Siihen on piirretty myöskin rajat, jotka osoittavat karhujen asuma
aluetta eri aikoina. Karhun levenemisalue on aste asteelta pienen
tynyt. Ei kuitenkaan, ainakaan viime aikoina, aivan säännöllisest i. 
Sodan jälkeisenä aikana on karhujen määrä jopa jonkin verran kas
vanut ja niiden asuma-alue hi eman laajentunut. Tämä on aiheutu
nut pääasiassa rajantakaisesta Karjalasta tapahtuneista vaelluk
sista. Vaelluksen syistä voidaan esittää vain arveluita. joko on 
karhujen määrä siellä' lisääntynyt, taikka - mikä melkein näyttää 
luultavammalta - niiden asuinpaikat ovat tunnettujen suurien 
bolshevististen metsänhakkuiden vaikutuksesta tulleet rauhatto
miksi ja sopimattomiksi, jonka takia karhut ovat alkaneet vetäytyä 
toistaiseksi vielä rauhallisemmille valtakunnan rajan seuduille. Näin 
olisi >>kulttuurin ed istymin en>> kohdistunut kontioiden valtakuntaan 
iskuna, joka ensi kerran on tuntunut sen läp i. Tämä asiain tila 
tuonee jokaisen luonnonystävän mieleen vakavia ajatuksia. 

jos hirvi on eläin, joka rau hoitettuna hyvin viihtyy . viljelys
seuduissakin, on karhtt erämaan kätköjä rakastava eläin , jota tus
kin milloinkaan on nähty viljelysseuduissa vierail emassa. Mutta 
niin yksinkertainen ei karhu kuitenkaan ole kuin monet hyvän
tahtoiset kansantarinat kertovat. Se osaa ottaa vaarin tilanteesta 
paremmin kuin moni muu eläin ja järjestää elämänsä sen mukaan. 
Se voi metsässäkin asuessaan kääntyä tuttavaniseksi ihmisille, kLin 
sitä ei vainota, vaan päin vastoin suojeliaan ja jonkin verran avus-

1 · tetaan sen ollessa ruuan puutteessa. Tätä todistaa Pohjois-Ameri
kan karhuista saatu kokemus. Uskommekin, että karhu voidaan 
kotiuttaa useihin tulevista kansallispuistoistamme ja sopivalla koh
telulla estää raakalaistapaja omaksumasta. Mutta em me kuiten 
kaan ole tyytyväisiä vain puolikesyihin karhuihin. n aikaan-

. 1 saatava myöskin sellaisia rauhoitusalueita, joilla karhu saa elää 
todellisena karhuna, omien vaistojensa varassa. 

111 

1 1 v e s (Felis lynx). 

Kissan sukuiset eläimet kuuluvat yleensä lämpimiin eteläis iin 
maihin. Siksi OtJkin käsitettävissä, että Suomen metsien ainoa 



18 Suurriistan esiintymisestä Suomessa v. 1930: 
--- -----------------

Väsyksi in hiihtämältä uuvutettu ilves. (Metsästys ja Kalastus) 

tämän sukuinen eläin , ilves, ei ole levinnyt perimpään pohjolaan. 
Vain satunnaisia harhail evia yksilöitä ~avataan napapiirin yläpuo
lella. Siten on maini ttava, että Kittilässä Ala-Kuusajoen varrella 
esi intyi ilves v. 1928, Meltauksen Saittajärven ympäristö'issä on 
havaittu aika ajo in ilveksiä, Tervolan Kätkävaaralla on 1928 ha
vaittu ilveksen jäl!<iä ja etelämpänä vielä on niitä tavattu Pisa
vaaralla. Nykyisin saadaankin sitten mennä sieltä Puolangan vaa
roille asti, ennenku in ilveksiä esi intyy. ldässä on Suomussalmella 
valtakunnan rajan seudussa asustavia ilveksiä, niiden pääasiallisen 
olinpaikan ollessa kuitenkin valtakunnan rajan takana. Täältä ete
lään päin Hyrynsalmelle ja ede lleen jotakuinkin yhtäjaksoisesti 
Laatokkaan ast i jatkuu ilvesten esiintymisaluetta valtakunnan rajan 
seudussa. Pielisjärven pohjoispuolitse jatkuu levenemisalu etta vielä 
länteen päin etemmäs rajaseudusta, läntisimpäin esiintymispaikko
jen ollessa Vuokati ll a ja Iisalmen itäisessä metsänhoi toalueessa. 
Myös Pyhäjärven ja Kiuruveden rajoilla on pari ilvestä näyttäyty
nyt ja Halsuallakin on ainakin epäilty jonkun yksilön asustaneen. 
Etelämpänä on Pielisjärven länsipuol.ella Polvijärvellä esiintynyt 
ilveksiä. Muualta laajan Etelä- ja Keski-Suomen alu eelta ei ole 
mitään varmoja tietoja ilveksen es iintymisestä. 

On siis todettava, että ilveksen levenemisalue on mennyt arve
lu ttavan kaidaksi. jos tarkastetaan virallisen tilaston mukaan eri 
vuos in a tapettujen ilvesten lukumääriä, niin havaitaan, että niu -
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kimmin on ilveksiä saatu vuosina 1923 (15 kpl.) ja 1924 (4 kpl.) 
Sen jälkee·n on tapettujen ilvesten lukumäärä kasvanut niin, että 
vuonna 1927 saatiin 43 kpl. , jonka jälkeen määrä on taas alkanut 
vähetä nopeasti (1928 37 kpl., 1929 II kpl.) Talvi 1930 - 31 oli 
poikkeuksellisen luminen, ja sen vuoksi silloin saat iin ilveksiä poik
keuksellisen runsaasti taas, mutta todennäköisesti saadaan niitä 
nyt kuluvana talvena sitäkin vähemmän. - Ilveksen lähimenneinä 
vuosina havaittu lisääntyminen on rinnakkaisilmiö karhun saman
aikaiselle lisääntymiselle. Syykin voi olla sama, johon yllä karhusta 
puheen ollessa viitattiin. Niin ollen merkitsisi havaittu lisääntymi
nen itse asiassa vain lopun alkua. Kuitenkin se voi johtua osaksi 
myös siitä, että ilvesten pyynti on viime aikoina entisestään tehos
tunut. Mm. rajavartiosotilaat ovat viim e vuosina alkaneet innok
kaasti harjoittaa hyvästä urheilusta käyvää ilveksen pyyntiä. -
joka tapauksessa on ilveksen sukupuuttoon häviämisen uhka jo 
niin suuri, että on tullut aika saada ilveksen suku lain suoj aamaksi 
Suomessa, niinkuin se on vuodesta 1927 alkaen o1lut Ruotsissa. 
Lakiemme mukaan voidaankin ilves rauhoittaa kaikilla valtion 
mailla, jotka eivät ole yksityisen hallinnassa. 

Ilves tuottaa tosin vahinkoa tappamalla lampaita ja joskus 
vasikoita, sekä hävittämällä metsänriistaa, etenkin jäniksiä ja lin 
tuja. Sen karjalle aiheuttama vahinko on viime vuosina kuitenkin 
ollut sangen vähäistä ja aivan satunnaista. Se ei näytä mitenkää n 
järjestelmällisesti etsivän kotieläimiä saaliikseen, vaan tappaa, mitä 
sattumalta kohtaa. Yleistaloudellisesti ottaen onkin ilveksen na
hoista saatu monta kertaa sen kotieläimille aiheuttamaa vahinkoa 
suurempi hyöty. jäljelle jää pääasiassa sen metsänriistalle aiheut
tama vahinko. Sekään ei ole kuitenkaan kokonaan kiistaton. Peto
eläinten vahingollisuutta metsänriistall e arvoste ltaessa on viim e 
aikoina tultu pakotetuiksi ottamaan huomioon ennen huomaamatta 
jääneitä näkökohti a. On havaittu, että petoeläinten tultua joltakin 
seudulta hävitetyiksi sukupuuttoon , häviää hyötyrii stakin use in 
aivan äkkiarvaamatta. Tulee tauteja, jotka tappavat. Ilmiö on 
selitetty seuraavall a tavalla. Petoeläimet eivät ole urheilun haJuisia 
eivätkä sankareita metsästäessään, vaan ne ottavat aina sen eläi
men saaliikseen, jonka helpoimmin saavat. Tämän takia joutuvat 
heikot, sairaat ja liian vanhat ensiksi syötäviksi, ja juuri tämän
laisen apuharvennuksen kautta säilyy jäljelle jäävä rii stakanta te r-

. veenä ja elinvoim aisena. Tätä selitystä tukevat mon et tosiasialliset 
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havainnot, ja voitaneen sitä pitää oikeana. Mutta sen mukaan olisi 
kohtuullinen petoeläinkanta riistanhoitoalueiiJakin vain hyödyksi, 
jopa välttämätön riistan terveyspoliisina. 

Illemoaiv, kasvirikkain itäisistä Petsamon 
tuntureista. 

Niilo Söyrinki. 

Petsamon tuntureitten yhtenäisen tunturialueen itäosa on saa
nut olla sangen rauhassa kasvientutkijain käynneiltä. Tuntureille 
pyrkijäin matka suuntautuu tavallisesti Salmijärveltä Kuotsjärven 
yli Kammikivitunturille ja muille läntisille tuntureille tai Hauki
lammen majatalosta Onkituntureitten erilliselle, kauniille tunturi 
ryhmälle. Yhtenäisen tunturialueen itäpuoli jää jokseenkin sään
nöllisesti käymättä. 

Tähän on luonnollinen ja yksinkertainen selityksensä. Läntis
ten tuntureitten kasvirikkaus on viime vuosina tullut hyvin tun
netuksi ja monet vaateliaat harvinaisuudet ovat sieltä helposti 
otettavissa. ja itse tuntureitten mahtava olemus jo vaikuttaa hou
kuttelevasti. Onkitunturi samaten vetää puoleensa sekä tunnetulla 
nimellään että edullisella ulkomuodollaan. Tunturialueen itäreuna 
taas on matalaa sekä vaikuttaa karulta ja yksitoikkoiselta eikä se 
kasvillisuutensa puolesta ensi näkemättä tunnu läheskään vetävän 
vertoja ensiksimainituille. 

Viime kesänä · oli minulla tilaisuus hieman lähemmin tutustua 
näiden itäisten tuntureitten kasvillisuuteen, asuessani Pilgujauren 
geologileirillä, n. 5 km päässä Haukilammelta. Pilgujaur on aivan 
tunturialueen laidassa metsärajalla. Toisella rannalla leviää vielä 
kitukasvuinen, tuulten ja pakkasen kanssa kamppaileva koivikko , 
toinen kohoaa jo aukeana, jäkäläpeittoisena tunturikankaana. ja 
kauempana yhä uudet ja uudet tunturit hivelevät silmää, houku
tellen etelän miestä salaisuuksiaan tutkimaan. 

Olin jo jonkin aikaa mielessäni suunnitellut retkeä n. 4.5 km 
päässä geologimajalta lounaiseen sijaitsevalle 1 1 1 e m o a i v'ille 
(= V i 1 g i s k o d d e o a i v), jonka laella seisovan kartantekijäin 
merkin saatoin nähdä huoneeni ikkunasta majan yläkerrassa. Mutta 
Lapin oikullinen sää oli tehnyt tyhjäksi hankkeeni. Vii si päivää 
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1-\uva J. jäkäläkangasta Petsamon tunturei ll a ( ilguoaivnjunnen N-rinnc). 
Betula nana, Empetrum, Vaccinium vitis idaea, V. myrtillus, Carex rigida, Cia· 

dina alpestris ym. - Taustalla Onkituntureitten ryhmä. 
Valok. 12. 8. 29. Niilo Söyrinki. 

yhtä mittaa oli tuntureita peittänyt heikentymätön sumu, Lapin 
>>morjankka>>, jonka läpi silmä vaivoin kantoi muutamien kymme
nien metrien matkan. Sitä vastaan tottunutkin tuntureitten kul
kija on avuton; vain kaikkein tutuimmilla paikoilla voi jotakuinkin 
liikkua ja silloinkin on parasta ottaa kompassi mukaan - kaiken 
varalta. 

Vihdoin kuitenkin meidän geologimajan asukkaitten sumun 
ärsyttämät hermot saivat vapahduksen. Ei len iltapäivällä näkyi jo 
taas aurinko, ja nyt, elokuun 20. p:nä, olen lopultakin matkalla 
Illemoaivia kohti. 

Seuraan aluksi geologien polkua halki vaivaiskoivukankaan ja 
-rämeen Pi lgujauren itäpään ympäri, mutta vastapäisellä rannalla 
erkanen polulta, lähtien nousemaan Pilguoaivnjunnen !oivaa rin
nettä peittävää jäkäläkangasta. Lapikas vajoaa nilkkaan saakka 
sateesta kasteaan Cladina alpestris-mattoon, josta variksenmarja, 
mustikka, puolukka ja Carex rigida nostavat versojaan. Vain Be
tula nana kohoaa huomattavammin jäkäläpeiton yläpuolelle. Not
kelmiss jäkälä väistyy sammalen tieltä ja puronuomissa, joissa 
sularuisvedet keväällä ovat kohisten virranneet, viihtyy jo lajirikas 
heinä- ja ruohokasvillisuus. Näin syntyy tunturin jäkälänharmaa
s·een kylkeen ylhäältä alaspäin kulkevia tummia viiruja. 
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Kuva 2. Puronuoma Petsamon tuntureil la (Pi,lguoaivnjunnen N-rinne). Oxvria 
digyna, Rumex arifolius, Ranunculus pygmaeus, Caltha palustris, Epilobium ana
gallidifolium, Veronica alpina, Agrostis lJorealis, Calamagrostis neglecta, C. pllr-

purea, Tri setum spicatwn, Erioplrorum Sclzeucllzeri ym. 
Valok. 1. 9. ~ 1. Niilo Söy rinki. 

Kohoan vähitellen tunturin vaakasuoralle laelle. Jäkälämatto 
käy ohuemmaksi ja Cetraria nivalis tulee siinä vallitsevaksi. Cladina 
alpestris ja mustikka jäävät pois. Aivan laella, missä monin pai
koin karkea so ra paljaana peittää maata ja kasvilli su us muodostaa 
erillisiä laikkuja, tulevat Arctostaplzylus alpinan li säksi, joka on 
ilmestynyt jo hieman alempana, Loiseleuria, Diapensia, Vaccinium 
uliginosum, Euphrasia latifolia , Festuca · ovina, juncus trifidus, 
Luzula confusa ja Carex pedata. Lisäksi tulee vielä kryptogaameja, 
niinkuin · Ochrolechia suabtartrea frigida, Alectoria ochroleuca, A. 
nigricans ja Polytrichum piliferum. 

Matkani jatkuu toista rinnettä alaspäin kohti lllemoaivin topo
grafimerkkiä, ohi tuttujen paikkojen. Alempana tulee kasteampien 
maiden kasviyhdyskuntia, pieniä täpliä Rubus chamaemorus-rämettä, 
Carex rotundata-lettoa ym. ja notkelman pohjalla levittäytyy laaja, · 
tunturin kupeesta pulppuavien vesien ylläpitämä pajukkokompleksi , 
jossa Salix lanata, S. glauca, S. phylicifolia ja S. lapponum viihty
vät. Itse tunturirinteen alaosassa on valtava lumimaa-alue, jolla 
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kasvaa mm. Phippsia algida sekä kauniita Carex rigida-ka -
vustoja. 

Mutta nyt ei ole aikaa kaikkien näiden kiintoisien asio id en tar
kasteluun! Turhien mutkien välttämiseksi kuljen kompassin ohjaa
mana, kun topografimerkki on kadonnut harjanteiden taa. Tie on 
enimmäkseen nousua pitkin tunturikangasta, välillä kiertäen vesi
lammikoita, joita pitkällisten sateitten jälkeen on miltei joka not
kossa, ja harpaten yli kirkasvetisten tunturipurojen. Kasvillisuu ~ 

ei paljon uutta tarjoa, se on suurin piirtein tunturikangasta, vaihdel 
len kokoomukseltaan kosteus-, varjostus- ja tuulisuhteitten mukaan . 

Olen jo ehtinyt lllemoaivin NO-rinteen juurelle saakka, kun 
saan kokea ensimmäisen yllätyksen: pari kartta Desclzampsia alpinaa 
pienen lammen rannalla lumimaan laiteella. Mutta sitä täytyy olla 
jossakin enemmänkin! Laji on minulle uusi ja mieleni tekee saada 
siitä muistiinpano. Kuljen ohi lumimaan, jossa Trisetum spicatum 
kasvaa melkein niittynä, kohti lampeen laskevaa vähäistä puroa. 
ja aivan oikein - sen varrelta, kivikkoisten maksasammalyhdys
kuntien yläpuolelta, löytyy Deschampsia alpina-kasvusto. Komeita 
mättäitä hitaasti juoksevassa vedessä. ja vielä lisäksi Phippsia! 
Tunnen entistä selvemmin olevani paikoilla, joilla ei kukaan kasvien
tutkija ole käynyt - tällaiset asiat eivät oli si voineet jäädä huo
maamatta. 

Lähden löytöretkeilijän tuntein ja odotuksin taivaltamaan tun
turin lakea kohti. Lähellä. äskeistä on vielä toinen Deschampsia
esiintymä, pienen puron rannal!a sekin. Rinteessä vieressä on rik
kaita Trollius-niittyjä, joissa syksyn leima jo alkaa näkyä. Nousen 
pitkin kurua, jonka pohja on erilaisten lumimaayhdyskuntien pei
tossa, valtalajeina Salix lzerbacea, Cassiope hypnoides, Sibbaldia 
procumbens, Gnaphalium supinum, Rumex arijolius, Carex lagopina 
ym. Trisetumia kasvaa täälläkin runsaasti. Kiirunaparvi, 8 lintua , 
nousee edestäni vastahakoisesti lentoon, laskeutuen vähän matkaa 
ylempänä kivikkoon, niinkuin kiirunan tapa on. Ne ovat yksinäisen 
tuntureitten kulkijan tovereita, nyt melkein ainoita, kun kolkko sää 
ön surmannut uskollisimmat - sääsket. 

Laajalla lumimaa-alueella , laelta jyrkästi laskevan kallioseinä
män varjossa,· tapaan taas Deschampsia alpinan ja paikoin myös 
Phippsia algidaa, jotka näyttävät olevan tämän komean tunturin 
erikoisuutena. Näiden ohessa elää kallion juurella laj irikas lumi
maakasvillisuus: Oxyria digyna, Cerastium lapponicum, Ranunculu 

( 
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pygmaeus, R. nivalis, Saxifraga stellaris, Epilobium anagallidijolium, 
Veronica alpina, Taraxacum croceum, Poa alpina, Trisetum spicåtum 
jne. Lumi on jo kaikkia lta poissa, mutta maa on kostea kallion 
tyveltä ja raoista t ihkuvasta vedestä. Alempana lumimaan liepeillä 
kasvaa monivivahteisia Ranunculus- ja Anthoxanthum-niittyjä, 
Viola biflora ym. 

Kallioseinämä, jota kapuan topo$rafimerkin suuntaan, on 
kasvistoltaan yhtä rikas; se tarjoaa asuinsijan niin hyvin runsasta 
kosteutta vaativille kuin vähempään tyytyville lajeille. Sen raoissa 
ja pengermillä viihtyvät monien edellä lueteltujen lisäksi mm. 
Alsine biflora, Sagina Linnaei, Viscaria alpina, Thalictrum alpinum, 
Cardamine bellidifolia, Saxifraga nivalis, · S. rivularis, Potentilla 
verna, Campanula rotundifolia, Saussurea alpina, Solidago, Agrostis 
borealis, Carex alpina ja C. lagopina. 

Tämä kasvilajien runsaus osoittaa jo kallioperän emäksisyyttä. 
Vielä selvemmän todisteen siitä saan vihdoinkin tunturin laelle 
päästyäni. Tuulen uurtamaa maata peittää Dryas-yhdyskunta, joka 
on sangen vaatelias kasvupaikkansa valinnassa. Muualta itä isiltä 
tuntureilta lapinvuokko kokonaan puuttuu. Cerastium alpinum, 
Festuca ovina ja jotkut muut jakavat täällä sen jalon seuran. 

Topografimerkki on ladottu kivistä. Kalliolla sen juurella on 
turvetta, jolla kasvaa Rubus chamaemorus - aivan kuin Raijoaivin 
laellakin. Illemoaiv on 517 m korkea, kolmas yhtenäisen massiivin 
tuntureista, ja täältä aukeaa jylhän mahtava näköala. Loppumat
tomiin tuntureita, järviä, tunturilampia. Yläluostari hohtaa 20 km 
päässä itäkoilliseen valkeana täplänä ja kaukana pohjoisessa l!ää
möittävät Jäämeren rannikon tunturit. Täällä on yhdeltä paikalta 
omistettavissa koko suurenmoisen ihana Lapin luonto, jota maan
tietä ajava matkailija turhaan saa kaivata. 

Kilometrin päässä kohoaa laella toinen topografimerkki. Laki 
on suurin piirtein tasaista, mutta kuitenkin täynnä pieniä notkoja 
ja kumpuja, jotka aiheuttavat vaihteluita kasvillisuudessa. Suo
jaisella niityllä kasvaa vielä Geum rivale ja Cirsium heterop/zyllum. 
Samaten Luzula parviflora, Phegopteris dryopteris ja Ph. polypodioi
des ovat nousseet laelle saakka. Pohjoisrinteitten juurella on ko
meita Athyrium alpestre-kasvustoja ja toisaalla lumimaalla Pyrola 
minor loistaa valkoisine kukkineen. Yhtä kauniita ovat Erioplwrum 
Scheuchzeri-kasvustot hohtavine untuvapalloineen mustan, kostean 
maan yllä. 
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Tietäni katkaisevan kurun pohjalla virkistää taas silmääni pieni 
Phippsia algida-löytö. Vähän kauempana tapaan toiselta lumimaalta 
Equisetum tenellumin. Muutamien kivien sivulla kasvaa Polystic/zum 
dilatatum, ja taas kohta Dryasta. 

Toiselta topografimerkiltä tunturi alkaa taas laskeutua. V ' l 
semmalla on jonkin matkan päässä houkuttelevan näköisiä matalia 
pahtoja, mutta jatkan kuitenkin eteenpäin pitkin SW-rinnettä, 
kohti kilometrin päässä näkyviä tummaseinäisiä kuruja, nähdäkseni 
ovatko ne vielä yhtä emäksistä kallioperustaa kuin Illemoaiv. Mah
dollisesti ne kuuluvat jo samaan alueeseen kuin puolen peninkulman 
päässä niiden takana nouseva mahtava, kasvirikas Kuorbgass. 

Rinnettä laskeutuessani kohtaan Dryas-kasvuston, jossa on 
mukana komea Phaca frigida, Oxytropis sordida ja Carex rupestris 
sekä kasteammalJa Salix reticulata, S. myrsinites, Carex capillaris 
ja C. Buxbaumii. Pienen pahdan juurella kasvaa runsaasti Astra
galus alpinusta sekä Carex atrata-yksilö, ainoa näillä main näkemäni. 
Eräällä lumimaaluontoisella, pohjoiseen viettävällä rinteellä on vas
tassani mielestäni vielä suurempi yllätys: sterili mätäs Desclzampsia 
caespitosaa, jota olen näillä tuntureilla tavannut vain ihmisen jäl
jillä, en koskaan alkuperäisenä. 

Matka joutuu nopeast i, kun se on enimmäkseen myötämaata. 
Sammutan välillä janoani kirkasvetisestä purosta, joka mutkitellen 
virtaa tavoittamaani kunta kohti. Nousen rapautumisjätteiden 
peittämää jyrkkää kurun läntistä seinämää. Jo kauaksi näkyvät 
ylempää kallioita lakastuneet Rlwdiola rosea-mättäät. Taas itä
puolen tuntureille uusi laji! Kohta löytyy toinen, Silene acaulis, 
sekä vielä Sagina intermedia ja Saxifraga aizoides. Matkani tälle 
paikalle on hyvin palkittu. 

Dryas kasvaa runsaana kallion päällä, samaten Oxytropis ja 
Carex rupestris. Harvinainen Carex holostoma ja Cardamine belli
difolia pistävät vielä silmääni. Kallion yli ryöppyää Kuorbgassilta 
päin pieni, kaunis koski, Selvakkajoen vesistön latvoja. KeinoHelen 
sen yli ja kapuan toisesta kohdasta takaisin kurun pohjalle. Dia
baasikallion raosta pilkistää siellä Asplenium vrride, sekin uusi näille 
tuntureille. 

Haluaisin samota yhä pitemmälle tunturialueen sydämeen, 
mutta on jo aika kääntyä kotiin. Majalle on linnuntietä seitsemän 
kilometriä, ja maasto lisää matkaa tuntuvasti. Illan viileys . ~erikii 
jo ilmassa, ja morjankka on peittänyt Kuorbgassin mahtavan Iaen, 
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siirtyen hiljaa alemmaksi ja uhaten kietoa vitkastelijan turmiol-
liseen syliinsä. . 

Ohjaan kulkuni etelärinnettä pitkin tunturin itäsivulle, saadak
sen i vielä nopean kuvan kasvillisuudesta siellä. Etelärinteen ylä
osassa odottaa minua mieluisa korvaus pitkän nousun vaivoista: 
pienessä kosteikossa kohoaa ylvään näköinen kasvusta Colpodium 
latifoliumia, tuota Lapin jaloa heinää, jota en aikaisemmin ollut 
näillä tuntureilla kohdannut. Entistä tyytyväisempänä Illemoaiviin 
jatkan taåjenevassa tahdissa astuntaani kohti kotia - Pilgujauren 
majaa. 

Pieniä tietoja. 

Metsähiiri kotihllrtä karkoittamassako? Huomiota on herättäny~ metsä
hiiren (Mus silvaticus) sangen runsas leviäminen. Kodissani olen niitä ruoka
'konttoreista parin vuoden kuluessa pyydystänyt puolisensataa. Tiedustelles
sani niiden esiintymisestä olen, ainakin tällä kulmalla, saanut kuulla näiden 
- >>rotanpoikastem niinkuin niitä olen ku.ullut kutsuttavan - runsaudesta 
muuallakin. Heikompi kotihiiri näkyy, samassa suhteessa kuin suurempi 
metsähiiri tunkeutuu kotieläimeksi, katoavan entisiltä asuinpaikoi lta. Olisi 
hauska tietää onko huomioita tässä kohden tehty muualla. 

A. Tlz. Böök. 

Piisamimyyrän leviäminen itäänpäin. Kuten olen >> Luonnon Ystävässti>> 
(1928 VI v.) maininnut tapettiin 1. V. 28 ensimmäinen piisamimyyrä Padas
joella Auttoisten kylässä jamon ja Kailajärvien välisellä kannaksella. Otak
suin silloin että se olisi tullut Hauhon ja Tuulosten puolelta, ehken Kuohi- ja 
Nerosjärvien kautta. Tämä otaksumiseni näkyykin pitävän paikkansa . Nyt
temmin on nimittäin piisamimyyriä nähty ja vähin katiskoista saatukin useim
missa Auttoisten järvissä kuten jamon ja Kautisjärvissä, joka viimeksimainittu 
on lähinnä Nerosjärveä. 

Paitsi tätä tietä on viimeisinä vuosina piisamimyyrä saapunut pitäjään 
toistakin tietä nimittäin sen luoteisosaan nk. Kasniemen kulmalle Vehkajärven 
ja Vesijaon tienoolla. Siellä tappoi erään yksilön torppari Toivo Valkama 
talonsa pihalla. Torppa sijaitsee pienen Uurajärvestä Vehkajärveen laskevan 
puron reunalla. Uurajärvessä se kotiutui ensimmäiseksi (myös pesivänä) ja on 
nyt viimeiseksi sieltä levinnyt sekä Vehkajärven että Vesijaon puolelle. Pesiä 
on nähty jo sielläkin. 

ja nyt viimeiseksi nähtiin muuan yksilö Arrakoskella pitäjän sähkölaitoksen 
sulkujen y läpuolella. Se on siis tullut Vesijaolta Mylly- ja Miestämänjärven 
kautta. 

Arrakoskelta on lyhyt matka YUijärven ja Kirkkolammen kautta Päijän
teeseen. 
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Lummeneessa ei ole piisamimyyriä vielä nähty, mutta on t ietyst i vai n ajan 
kysymys, koska se si nn e saapuu. Sen matalat vedet ja kortteiset rannat tule
vat tarjaomaan tälle hauskalle tulokkaa lle erinomaisen sopivia elinehtoja. 

A. Tlz. Böök. 

Sikeästi nukkuva koskikara. Viime heinäkuun 20. päivän iltapuolella olin 
tulossa Onkitunturiita Pilgujauren geo logi leirille. Päästyäni koivikon halki 
juokseva lle Selvakkajoelle aloin pyrkiä sen yli pienen kosken kohdalta, kiveltä 
toiselle harppaamalla. Pari askelta otettuani huomasin kosken keskellä, mata
lan kiven kupeella, liikahtamattomana istuvan linnun. Koskikara siinä nukkui 
kaikessa rauhassa, pää siiven suojassa, kosken pauhatessa ympärillä. - Sää 
olikin nukuttava; lämpimän päivän jälkeen oli puhjennut hieno sade. - Aloin 
varovasti lähestyä lintua tukien kulku ani pienellä puutarhalapiollani. Pääsin 
samalle kivelle, kumarruin varovasti ja sieppasin läsnäoloan i aavistamattoman 
linnun käteeni. Koskikara s~likähti ti etyst i tavattomast i tällaista odottama
tonta, kovakouraista herätystä ja yritti kaikin voimin irti , sydämen lyödessä 
hurjasti. Kun sitten päästin sen, se lensi parhain ta vauhtiaan koskea alaspä in, 
kadoten pian mutkan taa. 

Aikaisemmin en ollut lintua paikalla huomannut. Kun muutenkin olen 
nähnyt koskikaran vain joskus, en ti edä, miten rohkea ja huoleton se mahdol
li sesti on tavoiltaan. Monet Lapin linnut eivät tosin ihmistä kovin araste le, 
mutta tällaista tapausta en sentään ole toiste kokenut. Ehkä lintu tunsi olonsa 
niin turvalliseksi tässä yksi näisessä ympäristössä , ettei pitänyt tarpee llisena 
varoa minkäänlaisia vihollisia . Niilo Söyrinki . 

Pähkinänakkeleita (Sitta euro paea) Oulussa. Tänä talvena on parilla lin
tujen ruokailulaudalla Oulussa, Tuiran puolella oleskellut pähkin änakkeli. 
Tohtori Paavolan lintulaudalla (Oulun Hermosairaalassa) on lintu säänn öllises ti 
käynyt koko marraskuun ajan ja lähellä asuvan leht. Hynnisen ruokalaudalla 
se samoin on näyttäytynyt useina päivinä. Leht. A. j. Kopperi, joka tästä 
esiintymisestä kertoi Oulun Luonnonystäväin kokouksessa joulukuun 1. p:nä , 
arveli näkem~in s:i perusteella lintua päämuodoksi Sitta e. europaea L. Prepa
raattori A. Hellemaa on ampunut yhden pähkinänakkelin 27. X. 193 1 Hiirosen
ojan varrelta. Tämä yksilö on nyt Oulun Luonnonystäväin kokoelmassa ja on 
ainakin se siperialaista muotoa (Silta europaea urale11sis Glog.). Linnun pituus 
on 130 mm; se on valkeavatsainen uros-lintu. K. Metsävainio. 

Lintujen syysmuuttoaikoja Pieksämäeltä ja Mikkelistä. 

Lanius collurio L. (P:mäki, poikue) 3. IX. 
Motacilla f. jlava L. (parvi, M:li) 4. IX. 
Megalomis grus (L.) (n. 60 lintua, M:li) 4. IX. 
Muscicapa a. atricapilla L. (l ~ P:mäki) 8. IX. 
Hirundo r. rustica L. (poikue, P:mäki) 19. IX. 

Lauri Siivo11e11. 
Pääkalloperhonen (A cllerontia atropos) Raumalla. Semin aarin oppilas s. 

M a 1m i v u o r i kertoi kotipihallaan Raumalla (17. V II. 1 930) ottaneensa 
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pääkalloperhosen kissalta, joka oli löytänyt sen ruusupensaasta. Kissamaisesta 
pitelystä huolimatta on perhonen hyvin säilynyt, ja talteenottaja lahjoitti sen 
Rauman seminaarin kokoelmiin. }. Kivenlzeimo. 

Haarautunut vehnän tähkä. Kesällä 1929 löysi allekir
joittanut Maatalouskoelaitoksen Kasvinjalostusosaston koe
kentältä jokioisista kevätvehnän tähkän, joka oli haarautu
nut sillä tavalla, että yhden tähkän sijalla oli kaksi tähkää. 
Tähkät olivat jokseenkin normaalin kokoisia ja muutenkin 
normaaleja paitsi että sterilisyyttä oli, eritoten tähkän lat
vassa, suhtee llisen runsaasti. Ohellinen kuva näyttää tähkän 
% kokoon pienennettynä. 

Tällaiset haarautuneet (kerrotut) vehnän tähkät ovat erit
täin harvinaisia. Meillä tiedetään niitä ainoastaan kerran en
nen löydetyn. T. j . H i n t i k k a mainitsee nim. julkaisus-· 
saan )> Kasviteratologiset tiedonannob> (1924) siv. 162, että 
N. G. Nordenskiöld v. 1864 Suomen Tiedeseuran kokouk- · 
sessC~. mainitsi )>Om genom växtförädling framkallade ovan
litg stora hvetestånd med sammansatta ax)>. 

V. A. Pesola. 

Satunnaiskasveja Oulusta vv. 1927- 1931. Seuraavassa es itetään muistiin
panoja vuosina 1927- 1931 Oulussa tavatuista huomattavimmista satunnais
kasveista. joukkoon olen liittänyt pari tietoa myös Kemistä ja Kemijärveltä. 
Aikaisemmin olen L. Y:ssä (1926, n:o 3 ja 1927, n:o 2) julkaissut tietoja vv. 
1917- 1926 täällä tavatuista satunnaiskasveista. Tässä esitettävät tiedot pe
rustuvat etupäässä eräitten Oulun Yhteislyseon oppilaitten keräyksiin, joita 
pidän luotettavina. Huomattavimmat löydöt (L. = Löytyn asema-a lue, T. = 
Toppi lan satama-alue) ovat seuraavat: 

Lolium perenne. L. makasiinien luona 1927-193 1 (us.) . 
Hordeum murinwn. 1930, 1931 L. raut. alue, 1930 T., Vaasan myllyn 

luona {runs.). 
Triticum vulgare. 1929, 1931 T., Vaasan myllyn luona. 
P/zalaris canariensis. 1931 L. (Veikko Kaurala). (4 kpl.) 
Vaccaria segetalis. 1929 L. radanvarsi (Kyllikki af Hällström). 
Agrostemma gitlwgo f. nana. 1928 T., S.O. K:n myllyn 1. (Vappu Niinimäki). 
Scleranthus ammus. 1929-1930 T., S.O.K:n myllyn luona (Vappu Niini-

mäki, Sirkka Nauha, Inkeri Nieminen). (Us.) 
Delpllinium sp.? (kapealehtinen). 1930 T., kuten edcll. (Inkeri Nieminen). 
Ranunculus arvensis. 1928 T., radan varrella (1) (Vappu Niinirriäki). 
Conringia orientalis. 1927- 1929 T., Vaasan myllyn luona (Marjatta Argil-

lander, Vappu Niinimäki). 
Sisymbrium officinale. 1929 L. (Vappu Niinim~iki). 

S. sinapistrum. 1927- 1931 säännöllisesti L. ja T., Vaasan myllyn luona 
ja S.O.K:n myllyn luona. (Us. kpl.) 

Erucastrum Pollichii. 1929- 193 1 L. , makasiinicn luona, T. 1930 (2). 
Diplotaxis muralis. 1930 T., radan varre lla (3) (Vappu Niinimäki), 1931 

(Liisa Loukkola) . 
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Lepidium ruderale. 1927- 193 1 L. ja T. aivan vakinaisesti rada n varrella. 
L. densijlorum. 1929, 1930 L., myllyn luona (3). 
Neslea panniculata. 1928 T., Vaasan myllyn 1. (1) (Vappu Niinimäki), 193 1 

.Koskelankylän tien varrella (2). 
[Potentilla bijurca. 1930 Kemi, myllyn luona (5) (Maija Rau t io).! 
Lupinus Luteus? 1930 T., ti en viere llä (1) (Vappu NiinimHki) . 
Medicago Lupulina 1927- 1931 vakinai sesti T. (runs.). 
M. sativa v. falcata. 1930 T., last. p. (Sirkka Nauha). 
Melilotus albus. 1928, 1931 T., Vaasan myllyn luona (3). 
M. ojjicinalis. 1927- 193 1 T. (runs.), 1929, 1930 L., 193 1 ulujoki, piha . 
Trifoliwn arvense. 1931 T. (Maija Rautio, Väinö Pitkänen). 
Ornitlw pus sativus. 1927 L., myllyn luona (us.) (0. Pyykkö, Eino Mannin en), 

1927 Koskelankylä, reilupelto (Fanni Ruotsa lainen), 1927 T. , myllyn luona 
(Aura Kraft), 1930 T. , S.O.K:n myllyn luota (V. Niinimäki , Inkeri ' Nieminen, 
Sirkka Nauha). 

Latlzyrus aphaca? 193 1 T., Vaasan myllyn luona (1) (Vappu Niinimäki) . 
Antlzyllis vulneraria. 1930 T., ent. painolas tip . (4) (Vappu Niinimäki). 
Lotus corniculatus. 1928 T. (Marjatta Argillander) , 1930 L. , myllyn 1. (Aili 

Kärsämä). 
Vicia lzirsuta. 1927, 1930- 193 1 T. , myllyn lu ona, Mustasaa ri (Marjatta 

Argillander). 
V. villosa. 1930 T. , S.O.K:n myllyn 1. (Vap pu Niinimäki) . 
Geranium pusillum. 1930 T., S.O.K:n myllyn 1. (1) (Vappu NiinimNki). 
Erodiwn cicutarium. 1930 sa massa paikassa (Vappu Niinimäki). 
Euphorbia esula. 1927- 193 1 T., va kiin tunu t. 
E. cyparissias. 1927- 193 1 T., vakiin tunut ; puutarhasta levinn yt. 
Androsaces se ptentrionale. 1927- 193 1 T., möljän päässä vakiintunut. 
Collomia Linearis. 1927 T. , Vaasan myllyn 1. 3 yks. (Heikki Koukkari). 
Anc/zusa arvensis. 1927, 1930 T., Vaasan myllyn luona ratak iskoj n vtil issti. 
Ecllinospermum /appula. 1929, 1930 T. , radan varrella (us.). 
Dracocephalus tflymiflorus. 1930 T., ent. last . paikka (Inkeri Nieminen, 

V. Niinimäki). 
Hyoscyamus niger. 1928 Kiviniemi , Vesa la (Aune Savo la), 193 1 L. , radalla 

(Kat ri Alikoski). 
Piantogo Lanceolata . Hietasaari us. vuosina, L. 1927, 193 1. 
Sherardia arvensis. 1929 Oulu, piha (Sirkka Nauha). -- [1 93 1 K e m i j ä r v i, 

kirkon!<. (Tellervo Kulpakko)]. 
Cirsium arvellse v. horridum 1927- 193 1. T, vakiintunut (runs.). 
Centaurea scabiosa. 1929, 1930 T., Hi etasaaren puolella (Vappu Niinimtil<i, 

Maila Argillander). 
Tussilago farjaru . 1927- 1931 T., mölj än päässä, va kiin tunu t. 
Antllemis arvensis. 1927- 19 1 T. ja L. melkein vakiintunu t. 
Cllrysanthemum segetum. 1929, 1930 L. (Vappu Niinimäki) . 
Sonchus asper. 1930 T., S.O.K:n myllyn luona (Vappu Niinimäki) . 
Ambrosia trifida. 1928 T. (Vappu Niinimäki). (2 kpl.) 
Huomattav immat ntii sHi löydöistä ovat Ranwrculu arvensi , Latllyrus 

aphaca ja Col!omia Linearis. Kaarlo Met iivainio. 
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Luonnonhistorian ja maantieteen opettajain päivät 
Helsingissä 7.-9. 1. 1932. 

Kouluhallituksen se k ~i luonnonhist. ja maant. opett . lii ton järjestämät" 
ku rssit keräsivät run saan joukon toista sa taa osanottajaa Helsinkiin tammi
kuun 7.- 9 . . p:ksi - pula-ajasta huolimatta. Ohjelman kokoonpano oli sekä 
sisä llyksensä että t ulostensakin puolesta monipuolinen, rikas ja onnistunut . 
Kouluneuvos . F i e a n d tin pedagogisia herätteitä antava es itelmä nk. 
ketjuopetuksesta sai kuulij at vakuutetuiksi, miten halpojenkin ja helposti 
hanki ttavien hava in tovä lineiden, ku ten esim. pos tikortt ien, avulla opetus elä
väitetään ja rinn astetaan, luomalla yhtenäin en syysuhteihin perustuva koko
naisuus. Esite lmän aihe kosk·i Hollantia, sen maata, merta ja kansaa sekä ih
mistä maantieteen keskeisimpänä ilmiönä. 

Prof. G. E km a n käsitteli biologian näytetunnin puitteissa mm. solujen 
jakaantumista, reduk tiota, kromosoo mi- ja geenioppia, kosketellen biologian
ope tuksen peruskäsitte itä . Esityksessään hän nojautui pääas iallisesti julkaise
maansa oppikirjaan, minkä huomattava t ansiot useiden pedagogien taholta 
tunnustettiin ja todett iin sen oppikouluissamme herättäneen kiinn ostusta uuden 
biologisen opetussuunnan kannattajissa . 

Rehtori M. H u u m o se n kasvitieteen opetuksen yhdenmukaistuttamista 
koskeva esitelmä herätti, kuten aika isemmillakin kerroilla, vi lkas ta mielipitei
den vaih toa . Pääpiirteissä kokous yhtyi alustaj an ehdottamiin ponsiin . Riip
puen eri kouluissa käytettävistä oppikirjoista ja tästä aiheutuvasta kurssierosta 
olisi oppilaan koulusta toiseen siirtyessä suoritettava kussakin koulussa edel
lytettävä oppimäärä. K.asvimorfologian ja terminologian opetukseen on entistä 
enemmän kiinnitettävä huomiota. Retkeilyihin nojautuvaa it sen ~i i s tä kasvien 
tutkimista on enemmän opetettava kaikilla luokilla; vaadit tava ala-asteilla 
täyde lli sempiä morfologiaan perustuvia herbaarioita säädettyinc selityslippui
neen aikaisempain kokousten hyväksymäin mallien mukaan; oppilasherbarioi
takin käytettävä Iuokkaopetuksessa, kerättävä koko koulun herbaa riot yh t
aikaisesti , kernaimmin sovelluHaen tätä yhdenmukaisesti koko paikkakunnan 
kouluihin ; pyrittävä suurempaan yhdenmukaisuuteen vaat imuksiin nähden eri 
paikkakunnilla. j onkin verran erimielisyyttä ilmeni kerättävien kasvien luku
mää rään nähden sekä erityisen herbaa rioarvosanan antamisesta todistuksiin, 
joten keskustelu näiltä kohden jäi avoimeksi ja vastaukseksi kysymykseen. 
l t sen ä i ~en kasvien keräilyn ja tutkimisen kasvattavaa puolta tehostett iin huo
mauttamalla eritoten kouluneuv. Fieandtin asiasta v. 1931 aikakauskirjassa 
Kasvatus- ja koulu N:o 4 laajemmalti koskettelevasta kirjoitelmasta. 

Päivien ohjelman monipuolisuutta lisäsivät useat mielenkiintoiset es itelmät. 
Niistä maini ttakoon Metsätiet tutkimuslaitoksen assistentin M. I-1 e r t zin 
kuusen uudistumiskysymystä käsittelevä aihe oivallisine varjokuvin een, mikä 
avarsi osanot tajien käs itystä tämän kansantaloudellisest i arvokkaan metsän
edustajamme olemassaolon taistelusta . 

Samoin maist. A n n a G r e ta E km a nin pirteä varjokuvaesitelmä 
kertojan konsu li Elvingin ensim. sillin pyyntiretken yhteydessä suori ttamalta 
Islannin matka lta sai osa kseen ansaittua huomiota. Niinikään prof. V. A u e rin 
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filmi es itys, joka tutustutti osanottajat Tulimaan luontoon, eläinkuntaan ja 
maantieteellisiin oloihin ansaitsee kiitosmaininnan. 

Useat kurssien yhteyteen järj estetyt näytetunni t täydensivät arvokas ta 
ohj elmaa . Yliopett. R. K r o g e r u k se n hyönteisten morfologiaa käsitte l ev~i , 

oppilas ten leikkelyharjoituksiin perustuva mallitunt i, samaten kouluneuv. 
F i e a n d tin Linnen lu okkien opettamista koskette leva näytetunt i, jossa itse 
oppilaita käytettiin havaintovälinein ä sekä leht. V. H o r n b o r gin maantie
teen t unti saivat osakseen suosiota. Rehtori V. 0 k s a n e n esitti mielenkiin
toisia kokemuksiaan 6 1. oppikoulun saavutuksista, ja maist. Se g e r s t r å h 1 c n 
ruotsinkielinen es itys uusimmanaikaisen ko ulun metodeista ja saavutu ks ista 
sai ansaittua huomiota osakseen. 

Lopettajaispuheessaan kouluneuv . J· i e a n d t totesi sen suuren harrastuk
sen, mi Ui näitä kursseja kohtaan oli pedagogien taholta osoitettu, mainiten kii
to kse lla samalla siitä huomaavaisuudesta, jota eri yliopi ston edustajienkin 
taholta oli saatu . Se uran puheenjoht. maist. H e i n o n e n es iin to i ku rss ilaisten 
kiitokset, samoin päivien kokousten puheenj ohtaja rehtori E n v a 1 d, todeten 
niiden kaikinpuolisen onnistumisen. Päivien sihteereinä toimivat maisterit 

. R a u h a Lohj alta ja . H u 1 d e n Pietarsaaresta. Kurssien yhteydess;i 
pidetyssä vuos ikokouksessa esitettiin vuosikertomus, hyväksyttiin t ili t ja va li t
ti in yhdistyksen entise t virkailij at uudell een yksimielisesti. 

Viralli sen ohj elman oheen oli järj estetty rattoisia tutustumisillanviettoja, 
missä luonn onhist . ja maant. edustajien moni puolisuus ilmeni soiton- ja laulun , 
run on- ja suorasanaisen tyy lin eri ilmenemismuodoissa, mikä mielihyvin todeta 
ta idet tiin . Fr. R. 

Kokousselostuksia. 
Vanamolalsten illanvietto 10. XII. 31. To rsta ina 10 p:nä joulu k. klo 20 

kokoontui kokonaista 99. vanamolaista juhlallisiin lukukauden päättäjä isii n 
Ylioppilasruokalaan, joka tilaisuut ta varten oli saatettu tunnelmalliseen juhla
asuun joulukuusen, lukuisten kynttiläin se kä vanamottarien sommitteletnien 
koristeiden avulla. 

l'fciticn Irj a H i r s j ~i r v e n ja Liisu H i r v en s a 1 o n esitettyä 4-käti
sesti alkusoiton lausui maist. E. V a h e r i kauniissa puheessaan vanamolaiset 
tervetulleiksi illanviettoon. Tämän j ~ilkcen saatiin kuulla nt i Armi P uh a k a n 
yksinlaulua sekä hra N. S ö y r i n g i n runonlausuntaa . Puu roannostcn höyry
tessä ja hävitessä läsnäo lij ain suuhun piti sitten pr f. j. 1. Li r o )>juhlaesi
tc lmäm pyömil äisestti kurjenpolves ta (Oeranium bollemicum) ja sen esiin tymi
ses tä meillä. Herkeämätt öm~l ll ä mi elenkiinnolla seurasiva tkin Wsnäolij at pu
heenjohta jan tunnetulla ta idollaan pitämää esitelmää, joka huolimatta ko r
keas ti t ieteellisestä aihees taan tuon tuos takin ase tti kuulij ain nauruhermot 
kovan koetuksen alaisiksi. Kun tämän jälkeen oli saatu kuulla toht. A. P o i
j ä r v c n ja yliopp. V. V a IIin laulamia oivallisia gluntteja, esitt i ylioppilas 
E. S uom a 1 a i n e n run omitalla sepitetyn, suurta suosio ta saavuttaneen 
humoristisen haastattelun , jonka uhrein a olivat ollee t erää t huomi ota hc r~it

tii neet vanamolaise t . Tunnustukseksi vuoden va rrella osoitetui sta ansioist;t 
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jakoi maist. 0. P o r k k a nti Sirkku V a a r a n avustamana suurta hilpeyttä 
herättävi ä kunniamerkkejä ja diploomeja lukuisille tavalla taikka toise lla 
ansioituneille vanamolaisille. Kun vielä oli luettu lukemattomien luonnon
historiaa opiskelevien naimattomien naisten kiitollisuusadressi dosentti 1. 
Välikankaalle sekä nti Sirkku Va a r a naispuoli sen enemmistön puoles ta oli 
pitänyt suurenmoisen puheen miehille, ryhtyi maist. P. S uo m a 1 a i n e n 
muiden juodessa kahvia lukemaan tilaisuuteen ilmestynyttä )> Luonnon Ystä
v~im kookasta >>joulunumeroa)> , joka vaihtelevalla, osittain myös kirpeällä sisä l
löllään ajoittain aiheutti oikean naurumyrskyn . Maist. K. M a n k o se n esi
tettyä sellonsoittoa saatiin perin omalaatuisten >>e lokuvien>> avulla tutustua 
lääketieteellisen kirurgian viimeisimpiin )> huippusaavutuksiim. Illan viralli sen 
ohjelman päätti suurella mieltymykse llä kuultu ja nähty !-näytöksinen t ragi
koomillinen laulunäytelmä )>A manda yrttitarhassa)>. Tämän jälkeen jatkui 
vielä rattoisaa, toveritli sta seurustelua myöhään yöhön. 

!. H . 

Sekalaista. 

Koulujemme luonnontieteelliset yhdistykset 1931. 

Koulujemme luonnontieteellisiä yhdistyksiä kehoitetaan jäll een ennen 
h u h t i k u u n 1. p ä i v ä ä lähettämään Luonnon Ystävän toimitussihteeritie 
maist. Martt i Hertz'ille (osoite: Kilo) vastaukset lehtemme viime vuoden 1. 
numerossa julkaistuihin kysymyksiin , ti etenkin huomioon ottaen vuos ilu vun 
muutoksen. Ne yhdistykset, jotka jo viime vuonn a lähettivät selostuksen 
(vrt. viime v:n L. Y. n:o 4) ilmoittavat jäsenmääränsä t. II 1. 1932, kokouksien 
ja retkeilyjen luvun v. 193 1 sekä muut viime selostukseen nähden tapahtun eet 
muutokset. Muut yhdistykse t vas taavat, mikäli mahdollista, kaikkiin kysy
myksiin. Kysely koskee myös kuluvan vuoden aikana perustett uja luonn on
t ieteellisiä yhdistyksiä. Luonnontieteellisillä yhdistyksillä tarkoitetaan tässä 
kaikkia yhdistyksiä, joiden ohjelmassa luonnontieteen jollakin ta i joillakin 
aloilla on enemmän tai vähemmän osuutta. 

Saadu t t iedot jul ka istaan Luonnon Ystävässä ennen kesää . 

Helsinki 1932, Raitti uska nsan Ki rjapa in o Oy. 
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J u 1 k a i s i j a : Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Swra Vanamo 

T o i m i t u s: Uunio Saalas (vastaava), K. Linkola ja Marlfi Hertz (toimitugsihtceri) 

Geranium bohemicum. 
Mustalainen kukkakasvien Joukossa. 

j. Ivar Liro. 

Harvinaisena ja salaperäisenä ja ikäänkuin mustalainen alitui
sesti kasvupaikkaa vaihtaen esiintyy meillä ja kaikkialla levenemis
alueellaan karmeantuoksuinen Geranium bohemicum L. (k. 1 ja 2). 
Suomen kasviossa vuodelta 1866 on sillä L ö n n r o t i n antama 
nimi >> huhtainen kurenpolvi>>, joka hyvin kuvaa sen tavallisimpia 
kasvupaikkoja, jotka ovat huhtahalmeet, nuotion pohjat ja muut 
palopaikat Näille kasvi äkkiä ilmestyy ikäänkuin erityisesti pai
kalle tuotuna; näillä se kasvaa ja kukkii kesän tai kaksi, ja häviää 
niiltä yhtä äkkiä ja salaperäisesti kuin se niille kerran saapui. 

Geranium bohemicumin syntymäajasta ja synnyinseudusta ei 
meillä ole mitään tietoja, mutta luultavaa on, että laji on syntynyt 
Euroopassa. Tämän ajatuksen puolesta puhuu se seikka, että Euroo
passa on olemassa kaksi muuta lajia, jotka elintavoi ltaah yllättä
västi muistuttavat 0. bohemicumia ja samalla ovat niin sen näköiset 
että kasvitieteilijät vasta tällä vuosisadalla ovat huomanneet ne 
itsenäisiksi lajeiksi. Oeran. bohemicumin siemenet ovat mustat, luotit 
keltaisen vihertävät, ja sirkkalehtien syrjässä on syvä 1 o v ·i, jot(\ 
ei ole millään muu11a Geranium-lajilla. Toisella sisarlajilla (G .. 
deprelzensum E. A 1 m q u i s t 1 on . punaiset luotit, ehytlaitaiset 
sirkkalehdet, vähän pienemmät kukat ja sekä pienemmät että haa- · 
leammat (ruskeahtavat) siemenet. Lisäksi ovat G. deprehensumin 
lehden liuskat enemmän suorareunaiset ja kantaliuskojen aukeama 
molemmin puolin lehtiruotia suurempi kuin G. bohemicumilla. Kol
mas si~arlaji (G. Lanug~nosum La m.) on niin meikäläisen lajin näköi-

1 . vens'< Botanisk Tidskrift, 1916. 
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K.uva 1. Geranium bolumicum L. a. Keväällä itäneestä siemenestä kehittynyt 
heikko kasvi. - b. Elokuussa itänees tä siemenestä kehittynyt kasvi, joka tal
vehtii, ja josta seuraavana keväänä kasvaa monihaarainen ja runsaas ti kuk
kiva kasvi (osa sellaisesta on kuvattuna oikealla ylhäällä, e). - c. Sirkkalehti. 
Huomaa lehden laidassa olevat syvät !ovet. - d. l(ukka, luonnossa sininen, 

tummansinisin suonin. - f. Suurennettu siemen. (H e g in mukaan). 

nen, että Geraniac€re-heimon monografi, toht. K n u t h 1 vielä 
1912 luuli sitä G. bohemicumiksi. On näin ollen sangen todennäköistä, 
että kaikki lajit ovat syntyneet jotensakin samanaikaisesti mu
tantteina tai lajisekasikiöinä. Näistä on G. lanuginosum enemmän 
lämpöä vaativana jäänyt Välimeren maihin, jotavastoin G. bohe
micum ja luultavasti myöskin · G. deprehensum, jotka tulevat toi~ 

meen vähän viileämmässä ympäristössä, ovat kiertäneet Keski- ja 
Itä-Euroopan sekä todennäköisesti myöskin Kaukason ja ehkä 

1 E n g 1 e r : Pflanzcnreich, IV. 
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Vähän-Aasiankin maita eläen esihistoriallisten kansojen kaski- ja 
nuotiopaikoilla tai vieläkin aikaisemmin salaman polttamilla metsä
alueilla. Kun lajit ovat selvästi anthracophilisia (palopaikkoja 
rakastavia), on hyvin luultavaa, että ne aikaisemmin ovat monin 
paikoin olleet tavallisempia kuin mitä ne nykyään ovat; ja samaten 
on selvää, että lajien täytyy käydä sitä harvinaisemmiksi, mitä 
enemmän tulen käyttö vapaassa luonnossa vähenee. 

Kuvassa 3 näemme Geranium bohemicumin Iäntisimmät kasvu
paikat. Kartta näyttää, että laji ilmeisesti on kulkeutunut Ruot
siin joko Suomesta 1 tai Riianlahden ympärillä olevista maista. 
Siirtymisen Ruotsiin on täytynyt tapahtua verraten myöhään , 
minkä voimme johtaa siitä, että Li n n e todistettavasti e i t u n
t e n u t 1 a j i a R u o t s i s t a. 

Li n ne n tärkein teos >>S p e c ies p 1 a n taru 1111> , joka ilmes
tyi 1753, sisältää ne kasvilajit, jotka Linne tarkan harkinnan jäl
keen piti selvinä lajeina. Tässä teoksessa ei mainita G. bohemicumia, 
vaikka L i n n e varsin hyvin tiesi, että sellainen laji oli useam
paankin kertaan selitetty ja lisäksi kuvattu. Vasta vuonna 1756 
oli L i n n e päässyt selville siitä, että oli olemassa erityinen kurjen
polvi, joka s i r k k a 1 e h t i e n s ä m u o d on p u o 1 e s ta p o i k
k e s i k a i k i s t a m u i s t a Geranium-1 a j e i s t a (kuva 1, c). 
ja kun sanottuna vuonna eräs >>västgötalainen>> nuorukainen nimeltä 
Eric Torner, tahtoi tulla tohtoriksi, kirjoitti L i .n n e (niinkuin sii
hen aikaan yliopiston professoreilla oli tapana) yliopistollisen väitös
kirjan nimeltä >>Centuria 11. p\antarum >> . Tässä teoksessa, jota Torner 
juhlallisesti puolusti Uppsalassa kesäkuun 11. päivänä 1756, esi
tetään muitten harvinaisuuksien keralla myöskin Geranium bohe
micum L. 

On toistaiseksi epävarmaa, näkikö L i n n e eläissään ainoata
kaan kappaletta siitä lajista, jolle hän oli antanut nimen Geranium 
hohemicum. Mutta elävän tai kuivatun materiaa Iin saanti ei ollut 
Linnelle 'välttämätöntä, sillä hän tunsi, kuten sanottu, kasvin aikai
sempien kasvitieteilijäin teoksista. Niinpä oli englantilainen R a y 2 

1 H e i n t z c, Arkiv för Botanik, 1908. 

2 jo h n Ray (Rajus) 1628- 1704, oli jonkun vuoden kreikan kielen ja 
jonkun vuoden matematiikan professorina Cambridgen yliopist ssa, antautuen 
sitten yksityismiehenä kokonaan luonnontieteiden tutkimiseen. Ahkera ret
keilijä, kerääjä ja kirjailija. Tärkein teos, Histo ria plantarum, käsittelee noin 
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suurjulkaisussaan>> H istoria plan
tarum>> (osa 1 1, v. 1693) käyttä
nyt kasvistamme nimitystä Ge
ranium bolzemicum, batraclzioides 
annuum ja my.öhemmin (1732) 
oli D i 1 1 e n i u s 1 kutsunut 
kasvia nimellä Geranium batra
clzioides bolzemicum, capsulis nig
ris lzirsutis. Kun Dillenius sa
malla julkaisi kasvista kuvan, 
josta ruotsalainen W a h l e n
b e r g lähes sata vuotta myö
hemmin sanoi, että se oli b on a 
(== hyvä), tunsi Li n n e kasvin 
siksi tarkoin, että hän saattoi 
pitää sitä itsenäisenä lajina. 

Ray ja D i 11 en i u s oli
Kuva 2. A. Geranium deprehensum E. vat kurjenpolvestamme käyttä
A 1m q. - B. G. boflemiwm L. Pienen-
n ~tty . (E. A 1m q LI i s t i 11 mukaan). neet sanaa bohemicum, vaikka 

eivät tienneet mitään varmaa 
kasvin kotimaasta. Mutta Li n n e arvel i (kun b o he m i c um-sana 
tarkoittaa Böhm i ä), että laji oli Böhmissä ensiksi tavattu. Teok-

11,7 0 lajia ja julaistiin kolmeosaisena vv. 1686- 1704. Hänen avustajistansa 
sekä ti eteellisesti että ta loudellisest i tärkeimmät olivat W i 1 1 11 g b y, p e t i
,. e r, S 1 o a n e ja S h e r a r d. 

1 Englannissa eli vuos ina 1659- 1738 rikas mies nimeltä W. S h e r a r d, 
joka oli harvinai sen inn okas kasvienkerääjä. Aluksi hän keräili Euroopassa 
kasveja, joita j. Ra y määräsi ja joita hän kasvatt i omasså kasviti eteellisessä 
puutarhassaan Elthamissa. j ouduttuaan konsuliksi Smyrnaan (1703-21) hän 
perusti tännekin kasvitieteellisen puutarhan ja keräsi suuria kokoelmia aasia
laisia kasveja, jotka hän myöhemmin lahjoit ti Oxfordin yliopistolle. Kun Ray 
oli kuollut (t 7 4), täytyi Sherardin hankkia itse lleen toinen botanisti määrää
mään alitui sesti karttuvia kokoelmia. Tä ll aisen hän sai Giessenin professorista 
J. J. Dilleniusesta. Kun Sherard 1721 palasi kotimaahansa, otti hän Giesseni stä 
Dilleniuksen mukaansa Englantiin, pitäen häntä yksityisbotanistinaan seitse
män vuotta. Sherard perusti Oxfordi n yliopistoon kasvitieteen professorinviran 
ehdolla, että Dillen ius tulisi viran ensimmäiseksi haltijaksi, mikä tapahtuikin 
v. 1728. Neljä vuotta myöhemmin Dillenius julkaisi Sherardin puutarhasta 
komean 2-osaisen teoksen, jossa on 324 kuvatau lua. Suosijansa kunniaksi anto i 
D illenius erlUl lle pi enelle, sinikukkaiselle kasville nimen SIJerardia (arvensis). 
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sessaan vuodelta 1756 Linne lajista kirjoittaa: >>Habitat in Bohemia?>> 
(== kasvaa Böhmissä), mutta varustaa maininnan, kutet:t näemme, 
kysymysmerkillä. ja vielä myöhemminkin hän on Species plantaru
minsa toisessa painoksessa (1763) yhtä epätietoinen siitä, missä 
maassa laji kasvaa. 

W a h 1 en b e r g oli muuten ensimmäinen, joka kasvimme 
Ruotsista mainitsee. Hän sanoo kyllä siitä teoksessaan Flora Upsa
liensis (1820, s. 232), että se kasvaa >>apud nos>> (= meillä) v a i n 
jumkilensin piirissä esiintyen palaneilla paikoilla Studenthvilanin 
ja Lingonbackan välillä, mutta todellisuudessa oli lehtori W a 11-
m a n 1 tavannut sen jo vuonna 1813 Itä-Götanmaalla Kindenissä 
(kaskimaasta). ja Wahlenberg itse taisi jo vuonna 1823 teoi sessaan 
Flora suecica ( 11 osa, s. 450) kertoa lajin verraten laajasta levin
neisyydestä useassa Ruotsin maakunnassa. 

Li n n en kasville antama nimitys on harhauttava, sillä lajim
me on Böhmissä aina ollut ja on edelleenkin suuri harvinaisuus. 
Eräät tutkijat ovat senvuoksi olleet sitä mieltä, että L i n n e 
sanalla b o h e m i c u m olisi tarkoittanut lajin häilyvää esiinty
mistä ja siirtymistä paikasta toiseen. Tähän käsitykseen he ovat 
tulleet siitä, että bohemicum-sanaa on jo kolmatta tuhatta vuotta 
käytetty k u 1 k u r e i s t a ja myöhemmin m u s t a 1 a i s i s t a. 2 

Tämän mukaan H e g i loistoteoksessaan >> Illustrierte Flora von 
Mittel-Europa>> kutsuu Iajiamme mustalaiskurjenpolveksi (Zigeuner
Storchschnabel). Nimitys on, kun lajin esiintymistä ajatellaan, 
erittäin sattuva, mutta tässä mielessä ei L i n n e, jolla ei ollut 
mitään tietoja kasvin esiintymistavasta, ole bohemicum-nimitystä 
käyttänyt. 

1 Svensk Botanisk Tidskrift, 1916, s. 414. 

2 Bo h e m i c u m-sana johtuu kelttiläisen b o j i-heimon nimestä. Tarun 
mukaan heimo oli samonnut Galliasta alppien yli Po-virran laaksoon. Hei dän 
pääkaupur:kinsa Bononia (nykyään Bologna) joutui Mutinan taistelun jälkeen 
(v. 193 ennen Kr.) roomalc.isten haltuun. Bojit muuttivat nyt Saksaan, ja hei
dän asumaansa aluetta kutsuttiin nimellä Boihcemum (Böhmi). Noin 60 v. 
e. Kr. heimo kolmann ~n kerran hajaantui. Osa kulki takaisin Galliaan, osa 
asettui Alppien ja Tonavan välisille alueille ja osa muutti Unkariin. Onnet
toman ja alati kulkemassa olevan boji-heimon nimeä alettiin täten jo ennen 
nykyistä ajanlaskuamme käyttää kulkureista ja toisenluokan taiteilijoista, jotka 
tanssien ja laulaen kulkivat paikasta toiseen. Kun mustalaiset myöhemmin 
esiintyivät Euroopassa siirtyi nimitys (bohemicum) luonnollisesti heillekin. 
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W a h 1 en b e r g oli, ku- · 
ten ylempänä mainittiin, en
simmäinen, joka huomauti Ge
ranium bohemicumin esiintymi
sestä palaneilla alueilla. Ja 
myöhemmin on laji odotta
mattamaila ilmaantumisellaan 
palopaikoille use in kiinnittä
nyt kasvinkerääjien huomiota 
itseensä. Ja myöntää täytyy, 
että laji äkkinäisen tulonsa 
ja yhtä äkkinäisen häviämi
sensä puolesta on merkillisim
piä kasveja mitä tunnetaan. 

Lajin levenemiskartassa 
(kuva 3) on vasemmassa ala
nurkassa kaksi pistettä lähellä 
Ranskan ja Italian rajaa. Ne 

't1 11 · sijaitsevat Merialpeilla noin 
;:-:-'1§§~-~ 11

111illll i 1400 metrin korkeudella, jossa 
~~~~~-~·~~~g~::...._~l l tohtori J. B r i q u e t 1 on 

lajin löytänyt. Löydöstään on 
Kuva 3. Geranium bohemicumin läntiset 
löytöpaikat esitettyinä p i s t e i 1 1 ä. Ku
van oikeassa laidassa on pysty v i i
v o i 1 1 a esitetty niitä alueita, joilla lajin 
harvoja löytöpaikkoja ei ole sen tarkemmin 

B r i q u e t antanut eloisan 
kuvauksen, josta tähän otam
me seuraavaa. 

Kesäkuun 29. päivänä määrätty. (H e g i n mukaan; vähän 
muutettu). 1909 oli B r i q u et yhdessä 

kommandantti Saint-Yves 'in keralla retkeilemässä Merialpeilla, 
Villars-du-V arin kohdalla (kuvassa oleva eteläinen piste). Laskeu
tuessaan eräältä vuoren huipulta he tulivat palaneelle metsäalueelle, 
jossa tapasivat Geranium bohemicum' in. Kun löytö oli Ranskalle uusi 
ja muuten yllättävä ja ollen lisäksi lajimme läntisin löytöpaikka, 
innostui myöskin herra Saint-Yves siihen määrään kasviimme, että 
hän vuonna 191 3, jolloin metsäpalo oli hävittänyt laajemman metsä
alueen St. Sauveurin pohjoispuolella, kirjoitti Briquetille, joka 
sivumennen sanottuna asuu Genevessä, että seuraavana kesänä 
olisi hyvä tilaisuus lähteä katsomaan, onko Geranium bohemicum 

1 Archives des Sciences Physiq. et Naturelles, Geneve, 1914. 
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Kuva 4. V ase mm a II a: Geranium silvaticumin avautuva hedelmä, joka 
kypsyessään muodostaa 5 lohkohedelmää, jotka erikseen avautuvat hedelmä
seinän kiertyessä kellonvieterin tavoin ylöspäin. - 0 i k e a II a : Geranium 
bohemicum, jonka lohkohedelmät jäävät paikoilleen hedelmäseinän irtautuessa 

ylhäältä ja kiertyessä · kairakierteisesti alas ja sivuillepäin . 
(L u n d s t r ö m i n mukaan). 

ilmestynyt uudelle palopaikalle (kuvassa 2 oleva pohjoisempi piste). 
ja herrat lähtivät matkalle ja tapasivatkin (18/6 1914) Geranium 
bohemicumin! · 

Lajin esiintyminen kuin käskystä Merialppien paloalueilla on 
todellakin huomiota herättävä ja melkeinpä mystillinen, erittäinkin 
kun lajin lähimpiin löytöpaikkoihin Schweitsissä on linnuntietä 
kolmesataa kilometriä matkaa. 

On t ietysti selvää, että kasvin omituinen esiintyminen ja kul
keutuminen palopaikasta toiseen täytyy johtua lajin elinvaatimuk
sista ja leviämistavasta. Näitä seikkoja se lvi tettäessä on Ruotsissa 
syntynyt kaksi teoriaa, joita alempana koetamme lyhyesti selostaa. 

Vanhemman teorian edustaja on A. N. L u n d s t r ö m \ 
joka hyvin vakuuttavalla tavalla sekä sanoin että kuvin todisti, 
että Geranium bolzemicumin siemenet e i v ä t tee mitään ilma
matkoja hedelmän avautuessa, vaan jäävät hedelmän ympärille 
sulkeutuneiden verholehtien sisä2n. Tämä johtuu siitä, että Gera
nium bolzemicumin hedelmät avautuvat Lundströmin mukaan toi
sella tavalla kuin muilla skandinavialaisilla Geranium-lajeilla (ver
taa kuvaa 4). L u n d s t r ö m arveli, että _ s iem e n e t h e d e 1-
m ä n o s i n e e n k u 1 k e u t u v a t p a i k a s t a t o i s e e n joi
denkuiden 1 i n t u j e n höyhenissä tai eläinten ja erityisesti j ä n i k
s e n t u r k k i i n t a r t t u ~ e i n a. Lundström huomauttaa sa
malla, että G. K. K o 1 t h o f f, joka oli Ruotsin kuuluisimpia met
~ästäjiä, oli main!nnut, että jäniksien mieluisimmat kisapaikat 
ovat palaneet metsän aukeamat. 

1 Botanisches Centralblatt, 1892. 
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Lundströmin teoria tuntuu hyvin todenmukaiselta, ja sen 
puolesta puhuu myöskin seuraava pikkujuttu Vienan Karjalasta. 

Kesänä 1896 retkeili näitten rivien kirjoittaja rehtori Ossian 
Bergroth-vainajan keralla siinä kasvitieteellisessä maakunnassa, 
jota kutsutaan K a r e 1 i a p o m o r i c aksi. Eräänä päivänä tu
limme järvenrannalle, jossa entisellä kaskimaalla kasvoi noin 25 
vuoden vanhaa lepikköä ja koivikkoa. Huomasin metsässä neljä 
lähellä toisiansa olevaa, vain neliömetrin suuruista läiskää, joilla 
edellisenä kesänä oli poltettu tulta. ja kaikkien läiskien mustalla 
pohjalla kasvoi muutamia yksilöitä Geranium bohemicumia. Kun 
paikalla sattui olemaan noin 70 vuotta vanha karjalainen ja kun 
minä siihen aikaan olin päättänyt kerätä Karjalasta suomalaisia 
kasvinnimiä, kysyin mieheltä nimeä Geraniumille, mutta nimeä 
hän ei kasville tiennyt. Annoin ukon haistella kasvia. >>Ylen on 
väkevä>> tuumi haistaja, mutta nimeä vain ei tullut. Luulin kes
kustelun jo menneen hukkaan, kun ukko palonpohjaa katsellen 
yhtäkkiä tokasi: >>ja siinä on sitten semmoinen paikka, jonka ohi 
ei jänis pääse.>> Ukon sanat tuntuivat lievästi sanoen merkillisiltä, 
ja tietysti siinä syntyi pieni väittely, Jossa minä hävisin, sillä ukko 
selitti vakuuttavasti kuten silminnäkijä ainakin, että jänikset tava
tessaan palopohjan piehtaroivat pari kertaa tuhkassa >>vaikka· olisi 
kuinka kiire.>> 

Karjalaisukon havainnot tukevat selvästikin Lundströmin · 
teoriaa. ja erittäin hauskaa olisi saada kuulla, onko joku näitten 
rivien arvoisa lukija sattunut tekemään lisähavaintoja jäniksen 
intohimosta ottaa tuhkakylpyjä. Lisäksi olisi kiintoisaa saada tie
tää, mitä jänis pitää itse kurjenpolvestamme. Ehkäpä sen karmea 
tuoksu on jäniksestä ylen suloinen. 

Olisi ehkä valaisevaa verrata jänislajien levenemisalueita 
Geranium bolzenicumin levenemisalueeseen.1 He gin mukaan kas
vimme esiintyy Keski-Euroopassa melkein yksinomattain vuoris
tossa ja vain tuoreempien havumetsien palopaikoilla. Ehkä tällaiset 
paikat ovat samalla jäniksien lempipaikkoja. 

Toisen teorian Geranium bohemicumin äkkiesiintymisen selit
tämiseksi on E r n s t A 1 m q u i s t 2 esittänyt. Hänen havainto-

1 Lajin levinneisyydestä Suomessa on maisteri T. j. H i n t i k k a kirjoit
tanut kiintoisan esityksen Luonnon Ystävään (1929, siv. 115- 126). 

2 Sotaniska Notiser, 1899; Svensk Botanisk Tidskrift, 1929. s. 51. 
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jensa mukaan kasvimme s i n k a u t t a a s i e m e ne n s ä k a u
a k s i i t s e s t ä ä n, niinkuin muutkin Geranium-lajit. Pieni 
siemen, jonka ominaispaino on 1.25, ei hevin pääse kulkeutumaan 
ei tuulen eikä veden mukana, vaan jää siihen paikkaan paloaluetta, 
johon se sattuu putoamaan. ja siinä se u i n u u s i k s i, k u n
nes uusi palo on maasta hävittänyt pintakas
v i 1 1 i s u u d e n. 

Ruotsissa ovat A l m q u i s t, M a l m e 1, H e d 1 u n d 2 ja 
S k å r m a n 3 tehneet kokeita Geranium bo/umicumin siemenien 
herättämiseksi itämään siten, että ovat paikoilla, joissa siemeniä 
on ollut maassa tai paikoilla, joihin siemeniä on maahan pantu, 
poltelleet risuja. . Kokeet ovat onnistuneet loistavasti ja tutkijat 
näyttävät olevan, samoin kuin myöskin B r i q u e t, yksimielisiä 
si itä, että kasvimme siemenet voivat maata maassa vuosikymmeniä 
tai vuosisatoja ja että ne yleensä itävät vasta sitten, kun tuli on 
paikalta poistanut joko kaiken tai ainakin pääasiallisen kasvil
li suuden. 

Almquistin teoriassa taitaa olla paljon perää. Ainakin on päte
västi todistettu seuraavat, teoriaa tukevat seikat. Geranium bohe
micumin siemenet voivat itää oltuaan herbariossa vuosikymmeniä. 
B r i q u e t kokeili siemenillä, jotka olivat olleet herbariossa 36 
vuotta, ja D a h 1 g r e n 4 sellaisilla, jotka olivat olleet museossa 
60 vuotta. Mutta itääkseen tarvitsevat siemenet lyhytaikaista 
lämpöä, jonka täytyy olla vähintään 35° C. Paraiten itävät sie
menet, jos niitä pitää noin kaksi tuntia 40 - 50° C:n kuumassa 
vedessä. 

On vähän outoa ajatella, että huhtainen kurjenpolvi on kehit
tynyt ja aikojen kuluessa säilynyt melkeinpä yksistään tulen tur
vissa. Kun siemenet vaativat vähintään 35° C voidakseen alkaa 
itää, ei kasvilla tuoreenpuoleisessa maassa ole juuri muuta esiin
tymispaikkaa, kuin palaneissa kohdissa, joissa musta maa auringon 
paisteessa. toisinaan tarpeeksi lämpenee. Metsäpalon sattuessa saa
vat siemenet tietenkin osakseen tarpeellisen lämmön (sikäli kuin ei 
tuli niitä tapa) ja yleisempi itäminen voi tulla kysymykseen siinä 
tapauksessa, että maassa on runsaammin siemeniä uinumassa. 

1 Svensk Botanisk Tidskrift, 1928, s. 533. - 2 Sotaniska Notiser, 1902, 
s. 1. - 3 Svensk Botanisk Tidskrift, 1919, s. 93. - 4 Naturens Liv II, s. 777. 
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Väärinkäsityksen välttämiseksi mainittakoon, että G. bohemi
cum e i e h d o t t o m a s t i v a a d i p a 1 a n u t t a maata kas
vaakseen. Sitä voi hyvin kasvattaa kukkaruukussa tai puutarha
maassa; ja luonnossa se on useinkin tavattu uudisviljelyksissä y.m. 
paikoissa, joissa maata ei ole poltettu.1 Pääasia on vain, että se 
-kerran saa sen lämmön, jonka sen siemenet vaativat itääkseen. 

Siemenien korkea lämpövaatimus selittää täydelleen, miksi 
kasvimme niin nopeasti ja tyystin katoa paikasta, jossa se kesän ku
luessa on runsaasti kukkinut ja siementänyt. P~lopaikoille ja muille 
paljastetuille alueille, jossa kasvimme siemenet sattumalta ovat 
päässeet itämään, saapuu jo seuraavana vuonna yksi tai toinen 
kasvi ja vallankin sammaleet valloittavat nopeasti paikan. ja tus
kin huomattavan, vain parin millimetrin paksun viheriäisen sammal
peitteen alla ei maa enää pääse lämpiämään siksi paljon, että 
siemenet saisivat niiden· itämiselle välttämättömän alkusysäyksen. 
Tällaisilla paikoilla täytyy, jos tahtoo saada kurjenpolvemme esille, 
kastella maata, kuten S k å r m a n ym. ovat tehneet, runsaalla 
k i e h u v a 1 1 a vedellä. 

Olisi suotavaa, että arvoisat lLronnonystävämme tahtoisivat 
pitää Geranium bohemicumia silmällä kaikkialla, missä siihen tilai
suutta on. ja erittäin kiitollinen olisi näitten rivien kirjoittaja, jos 
hän saisi (osoitteella Helsinki, Fabianinkatu 22) vastaanottaa huh
taisen kurjenpolven siemeniä. Laji on elintavoiltaan siksi merkil
linen, että sille kannattaa uhrata vähän aikaa ja huomiota ja var
sinkin kun kasvin elämässä on vielä eräitä hämäriä kohtia, jotka 
kaipaavat selitystä. Niinpä ei vielä olla lopullisesti selvillä edes 
niinkään yksinkertaisesta seikasta kuin hedelmien avautumisesta. 
Toisella puolella on W a h 1 e n b e r g ja L u n d s t r ö m, joiden 
mukaan kasvi ei sinkauta siemeniään luotaan2 ja toisella puolella on 
E r n s t A 1 m q u i s t, H e d 1 u n d, D a h 1 g r en ym., joiden 
mukaan siemenet heitetään jopa parikin metriä emokasvista. Mutta 
E r i k A 1 m q u i s t kuvaa Ger. bohemicum-yksilön, jonka hedelmä 
avautuu siten, kuin Lundström on selittänyt sen avautuvan (kuva 
2, B). Elleivät tutkijat ole erehtyneet siinä, että toiset esim. ovat 
tutkineet G. bohemicumia ja toiset G. deprehensumia, tai toiset tar-

1 A 1 m g r en, Svensk Botanisk Tidskrift, 1911, s. 219. 

2 W a h 1 e n b e r g (Flora Upsal. s. 233) sanoo, että hedelmä t u se i m
m i te n a v a u t u v a t y 1 h ä ä 1 t ä a 1 a s p ä i n. 
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kastaneet yksilöitä, jotka ovat y k s i kesäisiä, toiset taasen yksi
löitä, jotka ovat toisena kesänä itäneet ja toisena kukkineet, tai toi
set tarkastaneet puolikypsiä, toiset täysin tuleentuneita siemeniä, 
tai toiset nähneet vain herbariokasveja, voidaan heidän välillään 
olevaa ristiriitaa ehkä selittää siten, että Geranium bohemicumista 
on olemassa kaksi erilaista rotua. jos näin olisi asian laita, voisimme 
ajatella, että toinen rotu ei sinkauta siemeniä luotaan, ja tätä rotua 
voisivat ehkä jänikset kuljettaa paikasta toiseen. Toinen rotu sitä
vastoin sinkauttaa siemenensä verraten loitolle itsestään ja tämän 
rodun siemenet olisivat säännöllisesti pakotetut uinumaan vuosi
kymmeniä tai ehkäpä vuosisatojakin metsien mullassa itääkseen 
vasta sattuneen palon jälkeen ja noustakseen sammuneiden kekä
lien ja jäähtyneen tuhkan alta tuoksumaan ja kukkimaan. 

Vesiemme suurkasvillisuuden ja suurkasvien 
tutkiminen. 

Tutkimusohjelman luonnos. 

K. Linkola. 

Vaikka maassamme on ainutlaatuisen paljon järviä ja larnpia 
ja meriemme rantaviiva on suurten saaristojemme johdosta tavatto
man pitkä, on vesiemme kasvimaailmaa tutkittu varsin vähän. 
Ainoastaan pikkueliöihin Iuettavien pienkasvien (mikrofyyttien) 
piiri muodostaa tästä huomattavan poikkeuksen. Moni kotimainen 
tutkimus valaisee sangen monipuolisesti tätä vesiemme kasvieliöstön 
osaa. Mutta vesien suurkasvit (makrofyytit) ja niiden yhdyskunnat 
ovat saaneet, varsinkin metsien, soitten ja niittyjenkin kasvipeittee
seen verrattuna, jäädä aivan lapsipuolen asemaan. Näihin kasveihin 
on kasvitieteilijäimme mielenkiinto kohdistunut pääasiassa vain 
kasvistollisessa mielessä ja kieltämättä silloinkin vain verraten 
pintapuolisena harrasteluna, muun kasvistollisen havainnoimisen ja 
keräilytyön sivussa. 

Kuten kirjoituksemme lopussa oleva kirjallisuusluettelo näyttää, 
on aikojen kuluessa sentään kertynyt yhtä ja toista muutakin kuin 
kasvistollista tietämystä vesiemme suurkasveista ja niiden yhdys
kunnista. Mutta tutkimus on kieltämättä ollut, etenkin varsinaisiin 
vesikasveihin kohdistuvana, sangen hajanaista. järjestelmällistä, 
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määrätietoista tutkimustyötä ei ole syntynyt. Näin siitä huolimatta, 
että kehoituksia ja neuvoja on kyllä esitetty. Näistä mainittakoon 
Luonnon Ystävän palstoille v. 1897 painettu K. E. Kiviriko n 
kirjoitus >>järven kasviston selittämisestä>> ja v. 1907 julkaistu K. M. 
Levander i n sangen seikkaperäinen opastus >>järviselityksistä>>. 
Varsinkin jälkimmäinen sisältää useita yksityisohjeita, jotka täy
dentävät alla esitettyä ja joihin on syytä tutustua. 

Voinee hyvillä syillä väittää, että nyt lopultakin on jo aika 
käydä käsiksi vesiemmekin kaikinpuoliseen kasvitieteelliseen tutki
miseen. Niin hyvin suolattomien kuin suolaisten vesien suurkasvit 
saakoot nyt vesikasvien parissa ensisijaisen huomion osakseen. Nii
den tutkimiseen on sitäkin enemmän syytä, kun tutkimustuloksia 
ilmeisesti voidaan ainakin jossain määrin käyttää myöskin käytän
nöllisen elämän tiedontarpeita tyydyttämään. Niin hyvin niitty
kuin kalatalous ja varsinkin paraikaa leviävä piisaminviljelymme 
niistä varmaan voivat hyötyä. 

Vesiemme kasvitieteellistä tutkimista on Helsingin yliopiston 
kasvitieteellisestä laitoksesta käsin koetettu kolmen viime vuoden 
aikana edistää siten, että opiskelijo·ille on erikoistöiden aiheiksi 
annettu vesien suurkasveihin kohdistuvia tutkimustehtäviä. Useim
mat näistä tutkimuksista ovat vielä keskeneräisiä, mutta tärkein 
niistä, 2-osainen ja 3-kesäinen Äyräpäänjärven suurkasvillisuuden 
ja -kasvien selvittely, on aivan valmistumaisillaan. 

Keväällä 1931 saivat vesikasvitutkimukset suurta lisävirikettä. 
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton taholta esitettiin toivo
mus, että kasvitieteilijät ryhtyisivät entistä enemmän havainnoi
maan vesikasveja ja varsinkin hankkimaan vesien suurkasvillisuu
desta eksaktisia painokvantitatiivisia tietoja, joita piisamitaloutemme 
järkiperäisen suunnittelun katsotaan kaipaavan. Asianharrastajien . 
kesken pidettiin asiasta yhteisiä neuvotteluja, ja Kansallis-Osake
Pankki, S.O.K. ja metsänhoitaja E. Koskelo lahjoittivat yhteensä 
5 000 mk kvantitatiivisten vesikasvitutkimusten tukemiseksi. Osit
tain näiden apurahojen turvissa osittain muuten tehtiin viime ke
sänä vesikasvitutkimuksia, joissa kvantitatiivinen selvittely oli hyvin 
tärkeänä osana, kuudella eri paikkakunnalla Etelä- ja Keski-Suo
messa. Tutkimusten tekijöinä oli ylioppilaita ja nuoria maistereita. 
Työ suoritettiin joka paikassa ilmeisellä innostuksella. Tärkeimmät 
tulokset saatanee ennenpitkää julkaistuiksi. Lyhyt · selonteko 
eräästä tutkimuksesta, nimittäin maist. K a u k o K. K. M a n k o-
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sen Kristiinan Vargöviken-järvessä tekemästä, on jo ilmestynyt 
painosta. 

Kun on mitä toivottavinta, että vesiemme suurkasvillisuuden 
ja -kasvien tutkimista edelleen jatketaan, ja samoin hyvin suotavaa, 
että sitä tehdään entistä useammilla tahoilla, tuntuu soveliaalta 
saattaa julkisuuteen ohjelmaluonnos, jonka eri kohtia on, tarkoitus
perän ja mahdollisuuksien mukaan sovitellen, viime vuosien vesi
kasvitutkimuksissa pyritty varteenottamaan. Aikaise.mpaa ohjel
maa oli viime kesänä, kuten edellä on mainittu, täydennetty varsin
kin painokvantitatiivisilla selvittelyillä. 

Seuraavassa luonnosteltu tutkimusohjelma on alunalkaen ja 
varsinkin nyt julkaistavaksi täydeilistettynä tehty siksi monipuo1i
seksi, että kukin asianharrastaja ottanee siitä toteutettavakseen vain 
osan. Tärkeimmiksi on tällä hetkellä katsottava kasvillisuuteen koh
distetut tutkimukset ja niihin liittyvät vesikasvilajien ekologiset ja 
ekologis-morfologiset selvittelyt. jo yhden ainoan vesialueen (järven, 

·lahden, joen j.n.e.) tutkiminen voi tarjota työtä moneks.i kesäksi ja 
antaa mitä arvokkaimpia tuloksia. Mutta luonnollisesti on toivotta
vaa, että tutkijat jo vertailun vuoksi ja näköalojensa laajentamiseksi 
tekevät havaintoja useammistakin vesistä. 

Vesikasvit on näissä tutkimuksissa syytä käsittää laajassa mer
kityksessä, lukien niihin sekä varsinaiset vesikasvit, hydrofyytit , 
että osan helofyyteistä, joiksi suokasveja laajassa mielessä käsittäen 
kutsutaan ja osan rantakasveistakin. 

Täydellinen vesialueen (järven, lammen, lammikon, joen, me
renlahden j.n.e.) suurkasvillisuuden ja suurkasvien tutkiminen sisäl
tää seuraavat kohdat: 

A. Maantieteellis::hydrografinen kuvaus. 
1. Aivan lyhyt maantieteellinen, geologinen ja kasvimaantie

teellinen yleiskuvaus vesialueen ympäristöstä. 
2. Kuvaus, mikäli mahdollista kartalla valaistuna, vesialueen 

koosta, rantaviivan kehityksestä, tulovesi- ja laskusuhteista, veden 
syvyydestä, vedenpinnan vuodenaikaisvaihteluista, aallokkoisuu
desta, (varhaisemmista laskuista), rannan ja pohjan maaperästä. 
Edelleen tietoja veden väristä ja läpinäkyväisyydestä, lämpötila- . 
suhteista (etenkin heinäkuun lopulla), jääsuhteista ja niiden vaiku
tuksesta varsinkin joissa ja rannoilla, mahdollisuuksien mukaan 
myös veden (ynnä pohjan) kemiasta (ensi sijassa elektrolyyttipitoi-



46 Vesiemme suurkasvillisuuden ja suurkasvien tutkiminen. 

suudesta, happamuusasteesta ja hapenpitoisuudesta), veden virtaus
nopeudesta (joissa, puroissa), planktonin laadusta (etenkin veden
kukasta) j.n.e. Samoin lyhyitä tietoja kalaston ja linnuston pääpi ir
teistä, vesialueen käytöstä kalastukseen ja puiden uittoon, rantave
sien käytöstä veneliikenteeseen, pellavanliotukseen, laiduntamiseen, 
heinäntekoon y.m., edelleen tiedonantoja navetta- y.m.s. vesien 
osuudesta tulovesissä. - Tarpeen mukaan lyhyesti muitakin tietoja, 
jotka antavat mahdollisuuksia kasvimaailmasta todettavien ilmiöi
den selittämiseen ja eri vesialueiden kasvitieteelliseen vertailuun. 

3. Valokuvat, korkealta paikalta tai lentokoneesta otettuina, 
ovat vesialueen ja sen ympäristön yleisluonteen valaisemiseksi erit
täin toivottavia. 

B. Kasvillisuuden tutkiminen (suoritetaan pääasiallisesti vasta 
heinäkuun lopulla ja elokuussa). 

1. Kasvu s t o a n _a 1 y y s i t. Vesikasvillisuus muodostaa 
kasvustoja, jotka säännön mukaan sangen jyrkästi rajoittuvat toi
siinsa ja ovat yleensä vaikeudetta luonnossa eroitettavissa. Yleensä 
ne voi, jos jättää sivuseikat sivuseikaksi, jo silmämääräisen havain
noimisen perusteella helposti ryhmitellä määrätyiksi kasvustatyy
peiksi 1. assosiatioiksi. Kutakin kasvustatyyppiä edustavista kas
vustoista otetaan tarkemmin tutkittavaksi muutamia (hätätilassa 
vain yksi), ja tehdään niistä, sittenkuin tarpeelliset sijaitsemis- ja 
kasvupaikka-muistiinpanot (m.m. suhde aallokkoon) on papereihin 
merkitty, kasvustaanalyysit seuraavien menetelmien mukaan: 

a) Yleiskuvan saamiseksi analysoidaan yhteensä 5- 10 suu
rehkoa (25 - 200 m2

, jos mahdollista aina yhtä suurta) koealaa esim. 
Norrlinin tunnettua tiheysasteikkoa käyttäen. Koealojen ulkopuo
lella kasvustossa tav.attavat lajit otetaan Iisäluettelona huomioon. 
Näin saadut Iajikokoomusta ja -runsautta ilmaisevat tiedot yhdiste
tään assosiatiota esittäväksi taulukoksi. 

b) Kasvustojen kasvimassan määrän ja fysiognomian tarkem
maksi kuvaamiseksi tehdään edellisen mukaan tutkituilta koealoilta 
kasvilajien peittäväisyysarvio. Käytetään pieniä (1 - 1

/4 m2
, sa

massa assosiatiossa yhtä suuria; hyvin harvakasvisissa kasvustoissa 
täytyy ruutujen kokoa tarpeen mukaan suurentaa) ruutuja, joita 
tutkitaan kultakin suurkoealalta vähintään kaksi, kaiken kaikkiansa 
siis esim. 10 - 20. Kullakin pikku ruudulla (ne rajoitetaan helposti 
p·uukehyksellä) arvioidaan jokaisen kasvilajin peittäväisyysprosentti 
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(joko sellaisenaan, 1- 100, tai yleistettynä, esim. asteikon 1- 10 mu
kaan), ajatellen lajin versosto projisoiduksi suoraan ylhäältä katsot
tuna samaan tasoon (1 m2:n ruudulla on siis 1 dm2:n peittäväisyys = · 

1 °/o). Saadut tiedot yhdistetään taulukoksi. - Vedenalaiskasveista 
peittäväisyysarvio ei aina ole mahdollinen, ellei käytetä erikoisia 
välineitä (vesikiikari); joskus tullee kysymykseen Birge-pohjanouta
jan käyttäminen. 

c) Useihin tarkoituksiin on hyödyllistä tai tarpeellistakin saada 
varmat tiedot kasvillisuuden versotiheydestä. Lasketaan senvuoksi 
edellä mainituilta pikku ruuduilta tai niiden osilta (esim. 1/4 m2

) 

versojen lukumäärä (erikseen fertilien ja sterilien; lumpeilla lehtien ja 
kukkien; kilpukalla lehtiruusukkeiden; j.n.e.). Samalla mitataan 
vallitsevien kasvilajien versojen (lumpeella lehtiruotien) yleispituus 
(erikseen vedenalainen ja vedenpäällinen) ja kernaasti paksuuskin. 
Tiedot kootaan taulukoksi. 

Ka~vustoanalyyseja tehdään ennenkaikkea tyypillisistä kasvus
toista, mutta myöskin poikkeuksellisista (esim. poikkeuksellisen har
voista), varsinkin jos niillä on todellista merkitystä kasvillisuuskoko
naisuudessa. jos vesialueelia on paljon kirjavanvaihtelevia sekakas
vustoja, on kasvustoeroittelussa ja assosiatiomuodostelussa käytet
tävä järkevää yleistystä, jott.ei yleiskatsauksellisuus pääse häviä
mään. Sekoituskasvustot käsitetään eri assosiatioiksi varsinkin sil
loin, kun ne ovat säännönmukaisia rakenteeltaan ja huomattavan 
laaja-alaisia, muulloin kernaasti esim. assosiatiomuunnelmiksi (vari
anteiksi). Toisinaan on ilmeisesti varsin käytännöllistä käsittää, ku
ten A 1m q v i s t (1929, s. 61) tekee, sekakasvustot kahta (joskus. 
useampiakin) eri kasvustoa ja kahta eri assosiatiota edustaviksi. 
Tämänlaatuinen periaate on luonnollisesti säännön mukaan toteu
tettava suurkasvikasvuston suurkasveihin ja planktoneliöstöön 
nähden. 

2. K a s v i 1 1 i s u u d e n p a i n o k v a n t i t a t i i v i n e n 
t u t k i m i n en. Edellä kohdissa b ja c rnainituilta, peittäväisyys
arviota ja versolaskumenetelmää käyttäen jo tutkituilta ruuduilta 
määrätään koko elävien kasvinosien muodostaman kasvimassan 
tuorepaino: a) pohjanpäällisistä kasvinosista (punniten et~ ikseen 
vedenpäällinen ja vedenalainen kasvimassa) ja b) pohjamaassa Ie-· 
vista kasvinosista ( eroitellen pois kuolleet juuret ja juurakonosat 
mahdo11isimman tarkoin). Tuoreesta kasvimassasta talteen otettu
jen, ilmakuivina säilytettyjen ja sittemmin täysin kuivattuj n (par-
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haiten 6 t. kuivauskaapissa 110° C kuumuudessa) näytteiden mu
kaan lasketaan myöhemmin myöskin kuivapaino, joka tarjoaa var
mimman vertailuperustan. Tutkittavat ruudu t eivät kesän 1931 
antamien kokemusten mukaan yleensä voi olla 1/4 m2:iä suurempia; 
juurakko- ja juuristamassaa määrätessä ruudut saanevat olla vielä 
pienempiä, jos niitä vain otetaan tarpeeksi monta. Tutkimusten 
vaatima ajan suuri menekki pakoittaa usein supistamaan koeruutu
jen luvun pienemmäksi kuin edellä selitetyissä kasvustoanalyyseissa. 
Pohjamaassa olevien kasvinosien irroittamiseksi käytetään lapiota 
ja käsiä, .tarpeen tullen muitakin välineitä. Syvässä vedessä täytyy 
miltei. turvautua sukellukseen. 

Kvantitatiiviset tutkimukset tehdään kasvimassan maksimi
suuruuden aikana, siis loppukesällä. Pyrkimyksenä olkoon tiedot 
elävän kasvimassan suuruudesta eri assosiatioista niiden hehtaari
alaa kohti (hyvin tiheät, keskitiheät, harvat ja hyvin harvat kasvus
tot luonnollisesti pidettävä erossa) ja samalla koko vesialueen suur
kasvituptannon suuruudesta (kasvituotannon inventoiminen). 

3. Kasvi 1 l i s u u s k a r ta t. Vesialueesta piirretään kas
villisuuskartta (mittakaavassa 1 : 1000·- 1 : 5000), jossa eri kasvus
tot ovat nähtävissä ja eri assosiatiot erilaisilla merkeillä merkityt; 
kasvillisuuden vyöhykkeisyys olisi koetettava saada selvästi näky
viin. Merkintätavat voi itse sommitella, mutta suotavaa olisi, että 
saataisiin käytäntöön yleisesti sovitut merkit. Ehdotelman näiksi on 
N o r d q v i s t (1915) aikoinaan julkaissut. jossain määrin näiden 
tapaisia merkkejä varten teetettyjä kumileimasimia, joilla kartta
kuvioiden merkitsemisen voi nopeasti ja siististi tehdä, on saatavana 
lainaksi yliopiston kasvitieteellisestä laitoksesta. 

Piirretylle kartalle merkitään tulevaisuudessa kenties tehtävien 
uusintahavaintojen va.ralle tarkoin ne kohdat, joissa kasvustoana
Iyyseja on tehty ja varsinkin ne, joissa kasvustojen rajapaikat on 
erityisen huolellisilla mittauksilla määrätty. Kartalle on syytä mer
kitä ainakin pääpiirteet myös maarannan kasvillisuusvyöhykkeistä. 
Yksityisistä luonteenomaisista kasvusioista ja kasvustoyhdisty
mistä, kasvustojen rajoittumisesta toisiinsa j.n.e. suositellaan piir
rettäväksi tarkkoja erikoiskarttoja. Kasvillisuuden laatua on syytä 
valaista myöskin vesirannan ja veden peräitäisiä kasvustoja esittä
villä profiilipiirroksilla ja niitä selittävillä kuvauksilla. -- jos tut
kittu vesialue on niin suuri, tai muuten niin vaikeasti kartoitettava, 
ettei täydellisen kasvillisuuskartan laatiminen voi tulla kysymyk-
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seen, on luonnollisesti tyydyttävä tyypillisten, edustavien kasvilli 
suusalueiden kartoittamiseen. 

4. Kasvi 11 i suu d en y 1 ei ne n kuvaus. Saadun tietoai
neiston nojalla Iaadjta~l) _kasvillisuudesta ·_är' estelmällinen kuvaus 
jossa kukin assosiatio kuvataan lajikoko.om.u~~s~..sO-}en .eittä
väisy.yden, versotiheyden (lukumääränkin) ja -pituuden sekä, jos 
painomääräyksiä on tehty, myös kasvimassan painosuhteiden puo
lesta, samal~. en · e.cL assosiatioiden e.siinty!}listavasta__(kas
vustojen koko ja rpuoto)1 Levinneisyydestä, pinta-alasta ja kasvu.pai
k~ta· (kasvu paikkaa luonnehtivista tekijöistä); ~amoTn·- uh.ie sta ·toi
siin...kasviyhdyskuntiin. - Kirjallisuudesta mahdollisesti saatavat 
vertauskohdat otetaan huomioon. Hyvät v a 1 o k u v a t täydentä
vät paljon sanallisia kuvauksia ja ovat erittäin suotavia. 

Assosiatioiden ryhmittelyssä, jossa on syytä saada kasvillisuu
den vyöhykkeittäisyys mahdollisuuksien mukaan esille, voitanee 
useimmiten käyttää esim. seuraavaa luokittelua: 1. vesisaraikot, 2. 
kortteikot, 3. ruovokot (erityisenä alaryhmE:nä luikka-ruovokot), 4. 
ilmaverso-ruohojen, 5. kellulehtiruohojen, 6. uposruohojen (pitkä
versoisten), 7. näkinpartaisten (näihin luettuna kenties myös meri
näkinruoho-yhdyskunnat), 8. pohjaruohojen (lyhytversoisten), 9. 
pohjasammalten ja 10. irtokellujien yhdyskunnat; sellaiset eri
koislaatuiset yhdyskunnat kuin vesisahan, nuottaruohon, ristilimas
kan tai Aegogropila- tai Nostoc-pallojen muodostamat voi, jos haluaa, 
pitää omina yhdyskuntaluokkinaan. Koskipaikoilla tulee lisäksi 
kivi- ja kalliopohjaan kiinnittyvien sammalten (ynnä Clwntransia
y.m.s. levien) ja jäkälien (Dermatocarpon), merivedessä suurievien 
yhdyskunnat (koski- ja merinereidien yhdyskunnat). Tässä mainit
tua jakoa voi luonnollisesti sovelluttaa yksityisiinkin kasvilajeihin 
ja niiden ryhmittelyyn eri kasvumuodoiksi kasvusta- ja assosiatio
kuvauksissa y.m. 

Tutkittaessa useampia vesialue-kokonaisuuksia, kuten järviä tai 
± erillisiä järvenosia, lampia, jokipaikkoja, puroja, ± itsenäisiä me
renlahdelmia j.n.e. vertaillaan niitä kasvillisuuden puolesta (m.m. 
kasvustojen tiheyteen ja versokokoon, samaten edustaviin kasvusto
yhdistymiin huomiota kiinnittäen) ja pyritään ensi sijassa suurkas
villisuuden perustalla eroittamaan eri järvi- y.m. tyyppejä (koko
naisuuden päälaatuja). Limnologisessa y.m. kirjallisuudessa maini
tut, viime vuosina eroitetut biologiset järvityypit, kuten 1. (N a u
m a n n, T h i e n e m a n n, j ä r n e f e 1 t) eu-, dys-, oligo- ja 
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miksotrofiset järvet, 2. (N a u m a n n 1929, 1932) alkaali-, argillo-, 
asido-, dys-, eu-, oligo- ja siderotrofiset vedet, 3. (S a m u e 1 s s o n 
l 925) Potamogeton-, laguuni-, Lobelia- ja mutajärvet, 4. ( 1 v e r s e n 
1929) happamet kirkasvesijärvet, happamet humusjärvet, emäksiset 
kirkasvesijärvet ja emäksiset humusjärvet, tai 5. (L i n k o 1 a 1916) 
karut järvet, viljavat järvet ja savijärvet tai (Laatokan)-lahdelmat, 
ovat tyyppijaoittelussa hyväksi avuksi. Ilmeisesti on jaoitteluissa 
kuitenkin paljon kehittämistä, ennenkuin ne yleisesti kelpaavat 
meidän oloihimme ja ensi sijassa suurkasvillisuutta huomioivassa luo
kittelussa käytettäviksi. Syyperäisyyssuhteita ja niiden selvittämistä 
ei luonnollisestikaan saa tyyppijaoittelussa unohtaa, ei myöskään 
pyrkimystä saada jaot yleislimnologisiksi. 

C. Ekologiset ja ekologis==morfologiset tutkimukset. 

Lukuisat ja nimenomaan tärkeimmät vesiemme kasviyhdyskun
nat ovat enemmän tai vähemmän puhtaita yhden kasvilajin yhdys
kuntia tai ainakin yhden kasvilajin suuresti vallitsemia.Tämän vuoksi 
muodostuu vesikasvien ekologinen tutkimus pääasiassa yksityisiin 
kasvilajeihin kohdistuvaksi (autekologi"seksi), joskohta myöskin yh
dyskuntien varsinainen ekologinen tutkimus (ekologinen synekolo
gia) on alati varteen otettava. 

Ekologise11a ja ekologis-morfologise11a tutkimusalalla on mah
dollisuuksia erinomaisen monipuolisiin havaintoihin ja selvittelyihin. 
Tässä rajoitumme ,vain tärkeimpien havaintojen luettelomais.een 
mainintaan. Monille näistä on jo kasvillisuustutkimusten, samaten
kuin kasvistollisten huomioiden yhteydessä saatu hyvää perustaa. 

Yksityisistä kasvilajeista, ensi sijassa tärkeimpiä assosiatioita 
muodostavista, huomioidaan: 

a) Esiintyminen erilaisilla kasvupaikoilla ja eri assosiatioissa, 
ottaen huomioon erilainen runsaus ja seuraavassa mainittavien suh
teiden mahdollinen erilaisuus ja selvittäen syitä kasvupaikkaerojen 
aiheuttamiin erilaisuuksiin. 

b) Kasvin koko (keskikoko ja koon vaihtelu) eri kasvupaikoilla 
ja eri assosiatioissa: pohjanpäällisversojen pituus (ja paksuus ) ynnä 
paino, varsien haaraisuus, lehtien pituus ja ·leveys (myös lukumäärä), 
lehdistön korkeus, (kukinnon suuruus), mätästävillä kasveilla mät
täiden suuruus ja versoluku, maanalaisten kasvinosien (juurakot, 
juuret) pituus-, paksuus-, haaraisuus- ja lukumääräsuhteet ynnä 
syvyysulottuvaisuudet. 
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c1 Kukkimisen aika ja runsaus, runsaus joko ylimalkaisesti tai 
eksaktisen tarkoin ilmaistuna; siemenmuodostuksen aika ja runsaus 
(kuten ed.) ja siementen varisemisaika; siementen itäväisyys osittain 
luonnossa, pääasiassa kuitenkin laboratoriossa tehtyjen havaintojen 
perustalla (näytteet otettava osaksi veteen, osaksi kuivaltaan säily
tettäviksi). 

d} Uudistuminen: havaintoja kasvullisesta lisääntymisestä, tar
katen elävien v~rsonkappaleiden irrallaan uiskentelemista j juurtu
mista, juurakoiden vaelluskykyä (m.m. nopeutta) ja ikåsuhteita, 
talvehtimissilmujen yleisyyttä, runsautta ja >>itämistä>>; havaintoja 
siemenellisestä lisääntymisestä, tutkien siementaimien esiintymistä 
ja varttumista. - Niitä tilaisuuksia, joita järvenlaskujen jälkeen 
tarjoutuu uusien vesikasvustojen synnyn tutkimiseksi, tulisi välttä
mättä käyttää; niinikään olisi tutkittava vesikasvien sijoittumista 
ja levenemistä keinollisissa lammikoissa. 

e) Kasvullisten tapahtumien vuodenaikaisilmiöt, kuten kehi
tyksen alkaminen ja jatkuminen kevätkesällä ja taukoaminen syk
syllä ynnä näiden riippuvaisuus veden lämpötilasta. Erikoisen tär
keänä seikkana on otettava havainnoitavaksi talvehtiminen: val
mistautuminen talvehtimistilaan kesän aikana; morfologinen tila 
vesien kylmetessä ja myöhemmin niiden jäätyessä, samoin jäiden 
lähtiessä; erikoisesti tutkitaan tuoreen, vihreän kasvimassan määrää 
talvisaikaan. 

f) Kasvien suhtautuminen kasvinosien taittumisiin ynnä 
muihin vaurioihin. Havaintoja tehdään paikoilla, missä vene
liikenne, laiduntaminen, vesilintuparvien liikkuminen t.m.s. tekee 
havainnot mahdollisiksi, tai tutkitaan asiaa myös kokeellisesti. 
Kokeelliset tutkimukset voi helposti laajentaa selvittämään kysy
mystä, voidaanko määrätyn Iaatuisia kasvustoja poistaa esim. usein 
toistetulla niittämisellä ja korvata (istuttaen tai kylväen) uusilla, 
esim. piisamin ravinnoksi arvokkaammilla (kuten osmankäämikas
vustoilla}. 

g) Ekologisten ja ekologis-morfologisten havaintojen yhtey
dessä on syytä tarkata kasvien keskinäistä kilpailusuhdetta, eri 
kasvilajien ja yhdyskuntien pyrkiessä valtaamaan tilaa toisilta. 
Kaikkein kiitollisimmat havaintopaikat näiden suh~eiden selvittä-

1 Varsinkin tässä c-kohdassa mainitut suhteet ovat useilla kasvilajeilla eri 
vuosina erilaiset. Tietoja tarvitaan erilaisi lta kesiltä. 
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miseksi ovat, ku.ten H u 1 k k o n e n on osoittanut, sellaiset kohdat, 
joista erilaiset kulttuuritekijät ovat tunkeneet pois alkuperäisen kas
villisuuden, heikkojen, enemmän tai vähemmän tilapäisluontoisten 
yhdyskuntien. sijoittuessa tilalle, mutta taas vähitellen väistyessä, 
kun määrätyt tekijät lakkaavat vaikuttamasta. 

h) Suotavaa myös on, että peräkkäisseuraannon (sukkession) 
säännöllisestä kulusta vyöhykekasvustoissa tehdään havaintoja; sa
maten eri kasvilajien ja kasviyhdyskuntien osuudesta maatumis
ilmiöissä. Vähäisetkin huomiot ovat paperille panemisen arvoiset. 

D. Varsinaiset morfologiset sekä anatomiset tutkimukset. 
Nämä samoinkuin useammat seuraavissa kohdissa (E - H) 

mainittavat tutkimukset ovat paremminkin. yleislaatuisia kuin yksi
tyisen vesialueen vesikasvitutkimuksina suoritettavia. Koska ne 
kuitenkin ovat tällaisinakin sekä mahdollisia että suositeltavia ja 
joka tapauksessa tärkeitä tehdä, huomautettakoon niistä tässä 
yhteydessä. 

Morfologisia ja anatomisia tutkimuksia tarvitaan m.m. yksi
tyisten kasviiajien ekologian käsittämi~een ja on niitä tarpeen tehdä 
varsi'nkin lajeista, jpista kirjallisuus ei anna kaivattuja tietoja. ja 
vaikkapa kirjallisuustietoja olisikin saatavissa, on yleensä syytä 
ottaa huomioon se mahdollisuus, että nämä säännön mukaan ete
lämmistä maista peräisin olevat tiedot eivät soveilu meikäläisiin oloi-
hin eikä kaikkia eri kasvupaikkoja koskeviksi. · 

Ohimennen huomautettakoon tässä myös vesikasviemme f y
s i o Jo g i sen tutkimisen toivottavuudesta, erittäinkin kun 
täma kaikkialla on ollut hyvin vähän viljelty tutkimusala. 

·E. Vesikasvien kemiallinen tutkiminen. 
Varsinkin silloin, kun vesikasvitutkimuksia tehdään silmällä 

pitäen vesikasvien mahdollista käyttöä ravintokasveina, on syytä 
muistaa myös kemiallisen laadun selvittelyn suotavuus. Paitsi kar
janrehuksi niitettävien kasvinosien kemiallinen tutkiminen tulee 
tässä tärkeänä puolena selvitettäväksi etenkin piisamin ravinnoksi 
kelpaavien kasvinosien, myös pohjamaassa kasvavien, kemiallinen 
kokoomus~ lähinnä kai tärkkelyspitoisuus. 

F. Systemaattisten muotojen tutkiminen. 
jo yksityisellä vesialueelia voi kiinnittää huomiota siihen, kas

vaaka siellä mahdollisesti samasta kasvilajista erilaisia systemaattisia 
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muotoja. Vielä paremmat edellytykset tällaisiin havaintoihin kui
tenkin on useampien vesialueiden ja varsinkin suurten vesistöalueiden 
vesikasveja tutkitt'aessa. Selvittelytyö on huomattavaksi osaksi 
museoaskartelua. Modifikatiot, jotka etenkin vesi- ja maamuotojen 
ollessa toisistaan suuresti poikkeavia ovat hyvin kiintoisia ja opet
tavia, on tietysti pidettävä systemaattisista muodoista erossa; 
niiden tutkiminen kuuluu ekologiseen morfologiaan. 

G. Kasvistollinen tutkimus. 

Mikäli muut vesikasveihin kohdistetut tutkimukset jo selvitte
levät kirjoituksemme eri kohdissa mainittuja seikkoja, jää kasvis
tollisen tutkimuksen tehtäväksi pääsiassa vain yleinen kasvilajiston 
käsittely huomioon ottaen levinneisyys- ja yleisyyssuhteet, koko la 
jiston ja sen eri ainesryhmien lajilukumäärät, lajien uusinta leviä
ruishistoriaa koskevat seikat j.n.e. Yksityisen vesialueen kasviston 
tarkastelu tarjonnee yleensä verraten vähän mielenkiintoa, mutta on 
se kuitenkin tehtävä asianharrastajille mahdolliseksi ainakin esittä
mällä luettelo vesialueen kasveista yleisyys-, runsaus- ja löytö
paikkatietoineen; käytännöllistä on ottaa luetteloon myös rantakas
vit, jotka vaikkapa poikkeuksellisestikin tavataan vedessä kasva
vina, samoin satunnaisesti maarannalle joutuneet vesikasvit. 

Hyvin antoisaksi voi kasvistollinen havaintoaineiston käsittely 
muodostua, jos on käytettävissä tietoja lukuisista vesialueista (t ä y
d e 1 1 i s i ä lajiluetteloita), esim. pitkän järvireitin eri järvistä tai 
muuten suurehkon alueen eri vesistä. Silloin on mahdollisuuksia 
käsitellä kasvistollisia suhteita m.m. Iajitilastollisesti, laatia levin
neisyyskarttoja ja pyrkiä laajan aineiston nojalla syyperäisyyden 
käsittelemiseen. Samalla voi yrittää järvi-, joki- j.n.e. tyyppien 
eroittelua kasvistollisella perustalla. Mikäli on kysymyksessä suo
lattomat vedet langennevat kasvillisuuden ja kasviston perusteella 
eroitettavat tyypit yleisesti yhteen. 

H. Vesikasvillisuuden ja :::kasviston historian selvittäminen .. 

Vesikasvitutkimuksiin kuuluviksi voi lukea myöskin määrätyn 
vesialueen tai seudun vesikasviston ja -kasvillisuuden menneisyyttä 
selvittelevät tutkimukset. järvien t.m.s. kasvimaailman historiaa 
voi tutkia sekä nykyisen vesialueen pohjasedimenteistä että ·ennen
kaikkea vesialueen vierillä olevista maatumakerrostumista. Muinais
järvien ja niiden kasvimaailman tutkiminen kuuluu samanlaatuisen 
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tutkimuksen piiriin. Kaikki nämä tutkimukset eroavat menetel
mien puolesta suuresti muista vesikasvitutkimuksista. Niihin ·näh
den riittäköön senvuoksi vain tämä lyhyt maininta ja viittaus kirjal
lisuusluettelossa mainittuihin uusimpiin kotimaisiin, Lindbergin, 
Auer i n ja A a r i on julkaisuihin ja niiden kirjallisuusluetteloihin. 

Mihin pyrimme näillä vesikasveihin kohdistuvilla tutkimuk
silla? 

Lukuisien eri tahoilla maata, etelässä ja pohjoisessa, tehtyjen 
tutkimusten yleissaavutuksesta väikkyy mielessä tulevaisuuden 
kuva: 

Tunnemme maamme s u u r k a s v i e n y h d y s k u n n a t ei 
vain suurin piirtein vaan myöskin yksityiskohdissaan. Tiedämme, 
mitä assosiatioita meillä on ja mitä niiden muunnelmia, tiedämme 
niiden kokoomuksen ja kvantitatiiviset suhteet maan eri puolilla, 
tunnemme niiden esiintymistavan ja -ehdot sekä levinneisyyden , 
tärkeitä piirteitä niiden historiastakin. 

Tiedossamme on myöskin, minkä verran kas v i m a s s a a ja 
taloudellisesti merkitseviä ravintoaineita vesikasvustomme vuosittain 
maan eri osissa sisältävät ja kuinka paljon näistä voidaan käyttää 
karjatalouden hyväksi, minkä verran turkiseläinten ravinnoksi. 

j ärvemme, jokemme j.n.e. ovat suurkasvillisuuden y.m. perus
teella jaetut luonnollisiin v e s i a 1 u ~-t y y p p e i h i n, joiden 
alueellinen levinneisyys, samoinkuin perustekijät on saatu selville. 
Nämä tyypit, jotka ainakin jossain määrin edustavat erilaisia 
kasvustoyhdistymä-tyyppejä samaan tapaan kuin suoyhdistymä
tyyppimme ja kuvastavat yleensä ympäristön ilmeistä vaikutusta 
ja yhteisiä piirteitä maa- ja vesikasvillisuudessa, luovat teoreet
tista pohjaa lukuisille tutkimuksille. 

Vesiemme y k s i t y i s i s t ä s u u r k a .5 v i 1 a j e i s t a on 
tunnettuna ei ainoastaan, kuten tällä haavaa, niiden levinneisyys, 
vaan myöskin niiden e k o 1 o g i a moninaisine edellä kosketelluine 
puolineen, jopa kotimaisiin tutkimuksiin perustuvana niiden morfo
logia ja anatomiakin ja eräitä kohtia fysiologiasta~in. 

Vesikasvilajiemme 1 e v i n n e i .; y y s s u h tee t ovat kirkas
tuneet nykyiseen verrattuna ennenkaikkea s y y p e r ä i s y y d e n 
p u o 1 e s ta. Vesikasvien Ieviämistiet, -ajat ja -tavat näytäksen 
· amoin uudessa, nykyistä selvemmässä valaistuksessa. 
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Lyhyesti sanottuna on tutkimusten yleissaavutuksena oleva 
v e s i e m m e s u u r k a s v i 1 1 i s u u d e n ja s u u r k a s v i e n 
se k ä n ä i d en e 1 ä m ä n t o d e II i ne n t u n t e m i n en. 

Kir.iaiHsuutta. 

Avuksi niille, jotka haluavat tehdä edellä esitetyn laatuisia vesikasvitutki
muksia niin tieteellisesti, että kirjallisuuden käyttö on tarpeellista, luetellaan 
seuraavassa v a 1 i k o i m a näihin tutkimuksiin hyödyllisiä julkaisuja. Näiden 
julkaisujen kirjallisuusluetteloiden avulla on helppoa päästä muunkin vesikasvi
tutkimuksia sisältävän kirjallisuuden tuttavuuteen. 

1. Kotimaisia julkaisuja. A a r i o, Le o: Pflanzentopographische und 
paläogeographische Mooruntersuchungen in N-Satakunta. Väitösk. (Fennia 55, 
1 932; s. 11 - 22, 149). A u e r, V ä i n ö: Die postglaziale Geschichte des Vanaja
vesi-Sees (Metsä tiet. tutkimuslait juik. 8, 1 924); ->>-: lnvestigations of the 
ancient Flora of Häme (sam. 9, 1925). B r e n n e r, W.: Strandzoner i Nylands 
skärgård (Bot. Notiser 1916, Lund). C a j a n d e r, A. K.: Beiträge zur Kennt
niss d.er Vtgetation der Al luvionen des nördlichen Eurasiens. 111 (Tornio- und 
Kemi-Thäler). (Acta Soc. Scient. Fenn. 37, nr. 5, 1909); ->>-: Studien iiber die 
Moore Finnlands (Acta forest. fenn. 2, Fennia 35, 1 91;3; etenk. s. 17 ja 92); - >>- : 
Viljavan maa-alan jakaantuminen Suomessa (Metsätal. Aikakausk., laaj. pain., 

.1 916, s. 51 - 58). F on te II, C. W.: Beiträge zur Kenntnis des anatomischen 
Baues der Potamogeton-Arten (Öfvers. af Finska Vet.-Akad. förhandl. 51, Afd. 
A, nr. 14, 1 909). G r o te n f e 1 t, G ö s ta: järvi- ja suokasvien korjuu karjan
rehuksi ja kuivikkeiksi (Karjan tuote, 22 siv., Helsinki 1918). H u 1 k k o n en: 0 . 
Kasvillisuudesta Sortavalan Tuhkalammissa (L. Y. 1927, s. 54-62); ->>-: Lai
duntamisen vaikutuksesta kasvillisuuteen eräissä Laatokan maatuvi ssa lahdek
keissa (Turun Ylioppilas 1., 14 s., Turku 1929). H ä y r en, E.: Längs-zonerna i 
Ekenäs skärgård (Maantiet. Yhd. Aikakausk. 12, s. 222- 234, 1 900); ->>- : Stu
dier öfver vegetationen på tillandningsområdena i Ekenäs skärgård (Acta Soc. 
F. Fl. Fenn. 23, 1 902); ->>- : Björneborgstraktens vegetation och kärlväxtflora 
{sam. 32, 1909). 1 n g m a n, Hertta: Nummen Savijärven kasvillisuus (L. Y. 
1930, s. 167- 178). j ä r ne f e 1 t, H.: Untersuchungen iiber die Fische und ihre 
Nahrung im Tuusulasee (Acta Soc. F. FJ. Fenn. 52, 1921; s. 9 ja kartta 2); ->>: 
Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands. I- V II 1. (Vanamon julk. 2, 6, 8, 
10, 1 925- 30); ->>-: En kort produktionsbiologisk orientering med avseende å 
sjöundersökningar och sjötyper (Memor. Soc. F. Fl. Fenn. 6, s. 153- 163, 1 930); 
- >>- : Tuotantobiologinen yleiskatsaus järvitutkimukseen ja järvityyppeihin 
{Suomen kalatalous 11, MaataloushalL tiedonant. · 208, s. 71 - 85, 1 930). Kai
r a m o (Kihlman), A. 0 s w.: Vesikasvit (Suomen kartasto 1899, karttalehti 
10 b ja siihen kuuluva teksti s. 8). K i v i r i k k o (Stenroos), K. E.: j ärven kas
viston selittämisestä (L. Y. 1897, s. 59- 60); ->>-: oas Thierleben im Nurmi
järvi-See (Acta Soc. F. Fl. Fenn. 17, 1898; s. 25 ja kasvill. kartta). K o r v en
k on t i o, V.: Piisamimyyrä ja vesikasvit (Suomen Turkiseläint. Kasvatt. Liiton 
vuosikirja 1930, s. 1 9-45). Krohn, V.: Ober den in den Wurzelstöcken eini
ger finnischen Wasserpflanzen vorhandenen Nährwert (Anna!. Acad. Scient. 
Fenn. Ser. A., ·t. 21, nr~ 4, 1924). Le i v i s k ä, 1.: Ober die Vegetation an der 
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KOste des Bottnischen Meerbusens zwischen Tornio und Kokkola (Fennia 29, 
1 908). Le v a n d e r, K. M.: Beiträge zur Kenntnis des Sees Valkea-Musta
järvi (Acta Soc. F. FI. Fenn. 28, 1 906); ->>- : järviselityksistä (L. Y. 1907, s.21 -
28). Lindberg, H.: Hvilka vittnetbörd lämnar fytopaleontolcgin om vårt 
1ands och dess floras utveckli · g historia scdan istiden samt tiden för männi
skans första uppträdande (Öfvers. d Finska Vet.-Akad. förhar.dL 58, Afd. 
C., nr. 2, 28 s., 1916). Linko 1 a, K.: Kasvillisuudesta eräässä Lounais-Suo
men pikkujärvessä ja sen rannoilla (L. Y. 1911, s. 22- 28, 46-57); ->>-: Stu
dien Ober den Einfluss der Kultur auf die Flora in den Gegenden nördlich vom La
dogasee (Acta Soc. F. FI. Fenn. 45, 1916 ja 1921; 1. s. 191 ja 11, yksit. kasvilajit). 
L u k k a 1 a, 0. j.: Tutkimuksiaviljavan maan-alan jakaantumisesta etenkin Sa
vossa ja Karjalassa (Acta forest. fenn. 9, 191 9; s. 39 ja 103). M a n kone n, 
K a u k o K. K.: Vesikasvillisuustutkimuksia Vargöviken-järvessä (Turkistalous 
1932, s. 11 ja 25). P a 1 m g r en, P.: Zur Synthese pflanzen- und tierökologischer 
U_ntersuchungen (Acta Zoo!. Fennica 6, 1 9~8; s. 29). P e s o 1 a, V i 1 h o A.: Kal
siumkarbonaatti kasvimaantieteellisenä tekijänä Suomessa (Vanamon julk. 9, nr. 
1, 1928; s. 153 ja 185). R en q v i s t, H.: Kasvillisuuden peittämä osa Suomen 
järviä (Terra 1932, s. 47- 56). Teräs vuori, K.: Muistiinpanoja Pohjois-Savon 
>>1uonnonniityistä>> (Suomen Maataloustiet. Seur. julk. 4, 1920); - >>-: Wiesen
untersuchungen. II. (Vanamon julk. 7, 1927; s. 371). W a h 1 b e r g, A.: Bidrag 
tili kännedom om Littois-träsk (Acta Soc. F. FI. Fenn. 38, 1 913). V a 11 e, K. 
J..: Fischwasseruntersuchungen im Staatsrevie.r Evo (Acta forest fenn. 25, 1 924); 
->>- : Suomen Nymphaea-lajit (Vanamon julk. 7, 1 927); ->>- : Ökologisch
limnologische Untersuchungen iiber die Boden- und Tiefenfauna in einigen Seen 
nördlich vom Ladogasee. 11. (Acta zool. fenn. 4, 1 928; sisältää paljon tietoja 
järvikasvillisuudesta ja -kasvistosta); - >>- : Können die siidfinnischen Seen ver
mittels der umgebenden Vegetation und Flora bonitiert werden (Acta forest. 
fenn. 34, 1 929). - Varsinkin kasvistollisia tietoja on sitäpaitsi lukuisissa muissa 
kasvimaantieteellisiss~ julkaisuissa, erittäinkin paikalliskasvioissa ja Hj. 
H j e 1 t i n Conspectus-teoksessa. 

2. Ulkomaisia julkaisuja. (Kaikki ovat saatavissa Helsingin kirjastoista; 
tärkeimmät ovat merkityt tähdellä *). *A l m q v i s t, Eri k: Upplands vege
tation och flora (Acta Phytogeogr. Suecica I, etenkin s. 58- 98, Uppsala 1929). 
*A r b e r, A.: Water Plants (sisältää 56-sivuisen kirjallisuusluettelon). Cam
bridge 1920. A r w i d s s on, T h.: Studier över sjöarnas vegetation i Lilla Lule 
älvs vattenområd.e (Arkiv f. Botanik 20, nr. 14, 1 926). *B a u m a n n, E.: Die 
Vegetation des Untersees (Bodensee) (Archiv f. Hydrobiologie, Supplem.-Band 
1, S. 1- 554, Stuttgart 1911). *B 1om g r en, N. u. N a u m a n n, E.: Unter
suchungen Ober die höhere Vegetation des Sees Stråken bei Aneboda (Lunds 
Univ. Årsskrift, N. F., Avd. 2, Bd. 21, nr. 6, 1 925). B r a a r u d, Tr.: nen haiere 
vegetasjon i Hurdalssjaen (Nyt Magazin f. Naturvidensk., Bd. 67,-0slo 1929). 
C a r 1 s s on, G. W. F.: Om vegetationen i r.ågra småländska sjöar (Bih. t. 
Sv. Vest. Akad. handl., Bd. 28, Afd. 111, 1902). Don a t, A.: Die Vege
tation unserer Seen und die >>biologischen Seentypem (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., 
Bd. 44, S. 48-56, 1 926). *0 a d e c e a u, E.: Le Jac de Grand-Lieu. Monographie 
phytogeographique. S. 1- 145. Nantes 1909. *0 a m s, H.: Die höhere Wasserve
getation (A b d e r h a 1 d en s Handb. d. Biolog. Arbeitsmeth. IX, 2, S. 713- 750, 
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1 925); -)>-: Vonden Follateres zur Dent de Morcles. Eine Vegetationsmonograp
hie aus dem Wallis (Beitr. z. geobot. Landesaufn. 15, Bern 1927; s. 270); - )>-: 
Beiträge zur Kenntnis der Vegetation schwedischer ~een (Veröffentl. d. Geobot. 
In stituts Riibel in Ziirich, 4. Heft, S. 57- 77, 1 927). *G 1 ii c k, H u g o: Biolo
gische und morphologische Untersuchungen iiber Wasse r- und Sumpfgewächse, · 
Bd. I- IV. jena 1905-1924. G o e b e 1, l(.: Pflanzcnbiologische Schi lderungen. 
II (vesikasveista s. 215- 380). Marburg 1893. G u p p y, H. B.: The River Tha
mesasan Agentin Plant Dispersal (Journ. Linnean Soc. 29, p. 333- 346, 1893). 
H å r d a f S e g e r s t a d, F.: Sydsvenska florans växtgeografiska huvudgrup
per. Akad. avh. (Uppsala). Malmö 1924. * 1 v e r sen, j.: Studicn tiber die pH
Verhältnisse dänischer Gewässer und ihren Einfluss auf die Hydrophyten-Vege
tation (Botanisk Tidss krift, Bd. 40, K:havn 1 929). * K i r c h ne r- L o e w
S c h r ö te r: Lebensgeschichte der Bllitenpflanzen Mittcleuropas. Stuttgart 
1908-1931 ; ilmest. vasta osaksi. *K o c h, W a 1 o: Die Vegetationseinheiten der 
Linthebene (Jahrb. d. St.Gallischen Naturwiss. Ges., Bd. 61, Teil 11, 1925, St. 
Gallen 1926). K e 1 p i n-R a v n, F.: Om F.lydeevnen hos Freene af vore Vand
og Sumpplanter (Botanisk Tidsskrift, Bd. 19, S. 143- 177, 1894). K u p f f e r, 
K. R.: Ober die Flora ein iger kleinen Landseen in der Nähe von Riga (Korrespon
denzblatt d. Naturf. Ver. zu Riga, Bd. 40, S. 78-83, 1898); -)>- : Grund
ziige der Pflanzengeographie des Ostbaltischen Gebietes. Riga 1925. (S. 26.) 
M a g n i n, A.: Recherches sur Ia vegetation dec lacs du jura (Rev. Gen. de Bot. 
5, p. 241-57, 303- 16, 515- 17, 1893). N a u m a n n, E.: Einige Grundlinien 
der regiona1en Limno1ogie (Lunds Univ. Årsskr., N. F., Avd. 2, Bd. 17, nr. 8, 
1921 ); -)>-: Die höhere Wasse rvegetation des Bach- und Teichgebietes bei 
Aneboda (Arkiv f. Botanik 19, nr. 2, Stholm 1 924); -)>-: Ziel und Hauptpro
bleme der regionalen Limnologie (Bot. Notis. 1927, s. 81-103); -)>-: Einige neue 
Gesichtspunkte zu r Systematik der Gewässertypen (Archiv f. Hydrobiologie, Bd. 
20, s. 191- 198, 1929); *-)>-: Grundziige der regionalen Limnologie (Thiene
manns )>Die Binnengewässen> Bd. X 1). Stuttgart 1932. Ne g e r, Fr. W.: Biolo
gie der Pflanzen (vesi kasveista s. 243- 291 ). Stuttgart 1913. N o r d q v i s t, 
0 s c.: Ett enhetligt system för utmärkande av vattenvegetationen på kartor 
(Medde l. fr. Kungl. Lantbruksstryrelsen nr. 195, Stholm 1 915). 0 h 1 en d o r f, 
0.: Beiträge zur Anatomie und Biologie der Fri.ichte und Samen einheimischer 
Wasser- und Su mpfpflanzen. Diss. (Erlangen). Osnabriick 1907. 0 s v a 1 d, 
Hu go: Die Vegetation des Hochmoores Komosse. Akad. avh. (Sv. Växtsos. 
Sällsk. Handl. I, Uppsala 1 923). P e a r s a II, W. H.: The aquatic vegetation of 
the English Lakes (Journal of Ecology 8, S. 163-201, Cambridge 1920). *Ra u n
k i re r, C'.: De danske Blomsterplanters Naturhistorie. 1. Kebenhavn 1895- 99. 
R i c k e t t, H. W.: A quantitative Study of the larger aquatic Plants of Lakc 
Medote (Transact. Wisc. Acad. of Sciences Arts a. Letters, 20, 1 922); -)>- : A 
quantitative Study of the larger aquatic Plants of Green Lake, Wisconsin (sam. 
21, 1924). Ross o 1 i m o, L. L.: Materialen zur Hydrographie und zur Kenntnis 
des Planktons einiger Gewässer der Meschtschera-Niederung (Zentral-Russland) 
(Arb. d. Bio!. Station zu Kossino, Lief. 7- 8, 1 928; vesikasvilli suuskarttoja). 
*Sam u e 1 s s on, G.: Untersuchungen uber die höhere Wasserflora von Dalarne 
(Sv. Växtsos. Sällsk. Handl. IX, UJ psala 1 925). S c h e n c k, H.: Die Biologie 
der Wassergewächse. Bonn 1886; -)>-: Vergleichende Anatomie der Wasser-
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gewächse (Biblioth. botan., Heft 1, Stuttgart 1886). S c h r ö te r, C. u. K i r c h
n e r, 0.: Die Vegetation des Bodensees (Bodenseeforschungen, IX Abschnitt),. 
122+86 siv., Lindau i. B. 1896 u. 1902. Se r n a n d e r, R.: Den skandinaviska 
vegetationens spridningsbiologi. Uppsala 1901. S y 1 v en, N.: Om de svenska 
Dikotyledonernas första förstärknigsstadium. 1. (K. Svenska Vetensk. akad. 
Handl. 40, nr. 2, 1906). * T h u n m a r k, Sven: Die höhere Vegetation des. 
Sees Fiolen (Acta Phytogeogr. Suecica 2, Uppsala 1931 ). W a 1 te r, H.: Ein
fi.ihrung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands, s. 273-291, jena 
1927. W a r m i n g-0 r a e b n e r: Lehrbuch der ökologischen Pflanzengeogra
phie. Berlin 1918. Uusi painos ilmestymässä. W e r e s c h t s c h a gin, 0.: Die 
Ungleichartigkeit der verschiedenen Teile eines Sees und ihre Bedeutung fiir die 
Aufstellung der Seentypen (Verh. Internat. Ver. f. Limnologie 2, 1924). W e sen
b e r g-L u n d, C.: FureEostudier. En bathymetrisk-botanisk-zoologisk Underso
gelse af Molleaaens Soer (K. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, R. 8, Naturv.
math. Afd., Bd. 3, S. 1- 208, 191 9; suurkasveista s. 39- 77). West, 0.: A Com
parative Study of the dominant Phanerogamic and Higher Cryptogamic Flora of 
Aquatic Habit, in Three Lake Areas of Scotland (Proc. Roy. Soc. Edinburgh 25,. 
s. 967- 1032, 1905; paljon kasvill. kuvia); - >>- : A Further Contribution to a 
Comparative Study- - - (sam. 30, p. 65-181, 1909; runsaasti kuvia). 

3. Yleisistä suurkasvillisuustutkimuksen tarvitsemista hydrografisista 
y.m.s. menetelmistä, kojeistosta j.n.e. saa tietoja esim. 0. S te i n e r'in teok
sesta >>Untersuchungsverfahren und Hilfsmitt~l zur Erforschung der Lebewelt 
der Oewässen>, Stuttgart 1919. Uusimpia opaskirjoja tältä alalta ovat Fr. Lenz'in 
>>Biologie der Slisswasserseem (Biolog. Studienbucher IX), Berlin 1928 ja V. 
B r e h m 'in >> Einfuhrung in die Limnologie)> (sam. X), Berlin 1930. Käsitteitä, 
sanastoa y.m. selvittelevä teos on E. N a u m a n n'in 776-sivuinen l>Limnolo
gische Terminologie>> (A b d e r h a 1 d en s Handb. d. biol. Arbeitsmeth. IX, 
Teil 8), Berlin 1931. Kasvitieteellisesti enimmän antavia neuvokirjoja ovat 
edellä mainittu G a m s'in >>Die höhere Wasservegetatiom ja N a u m a n n'in 
>>Grundzuge der regionalen Limnologie>> . Hyödyllinen on myös T h u n m a r k' in 
julkaisu, jonka valitettavasti sain käsiini vasta edellä olevan jo tultua 
ladotuksi. 

Venäläisiä tutkimuksia Kuolan niemimaan 
metsähyön teisistä. 

P, Kontkanen. 

Maamme itäpuolella oleva Fennoskandian osa on ollut jo jon
kin aikaa suomalaiselta tutkimukselta tyystin suljettuna. Kun 
kuitenkin monien omia olojamme koskevien sekä käytännöllis- että 
teoreettistieteellisten kysymyksien pohdinnassa sikäläisten olosuh
teiden tuntemisella on suuri merkitys vertailuaineistona, on sangen an
toisaa ja mielenkiintoista seurata itäisessä naapurimaassamme ilmes
tyviä näitä alueita koskevia tutkimuksi~. Seuraavassa olen halunnut 
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kiinnittää suomalaisten hyönteistieteilijöiden huomion eräisiin äs
kettäin julkaistuihin (N e s t e r t s c h u k ja S t a r k) tietoihin 
kysymyksessä olevan alueen metsähyönteisistä. 

Vienan Karjalan ja Kuolan metsärikkauksien alinomaan suu
reneva käyttö on pakottanut kiinnittämään siellä huomiota myös
kin jatkuvasti lisääntyviin hyönteistuhoihin ja niiden torjumis
mahdollisuuksiin. N e s t e r t s c h u k in mielestä on varsinkin 
kahdesta syystä tuholaisten vioittamien ja kuivaamien puiden 
%-määrä näiden seutujen metsissä erikoisen suuri. Pohjoisten seu
tujen luonnontilassa säi lyneissä metsissä, jotka yleensä ovat sangen 
van oja, yli-ikäisiä, tarjoaa niille klimaattisista syistä ominainen 
puiden kuivalatvaisuus suotu isat olosuhteet eräiden kaarnakuo
~iaisten jatkuvalle joukkoesiintymiselle (esim. lajit 1ps acuminatus, 
Pityophthorus lichtensteini, Pityogenes bidens1

• Toiseksi on pitkin 
Muurmannin rataa noin 3 km leveä alue, jonka lukuisat metsäpa1ot 
ja jatkuva paljaaksihakkaus ilman asiaan kuuluvaa latvuksien ja 
muiden hakkausjätteiden poistamista ovat tehneet erikoisen pahaksi 
metsähyönteisten joukkolisääntymiskeskukseksi, mistä käsin nämä 
sitten käyvät viereisten alueiden terveiden metsien kimppuun. Tä
män alueen tuhoisimmat lajit ovat: 1ps acuminatus, 1. typographus, 
1. sexdentatus, Blastophagus piniperda, Pityogenes bidens ja - nuo
rennusaloja si lmälläpitäen - Hylobius abietis. 

Hyvän kuvan eräiden tuholaisten runsaudesta Kuolan niemi
maan metsissä antavat N e s t e r t s c h u k in esittämät ohelliset 
taulukot. 

Taulukko I. 
Tuhotaisten Lentoauk-

Tuholaisten 1928 täy- Edelli sinä Kuoriatsten kojen luku
vioittamien dellisesti vuosma va- lukumäärä määrä edell. . 

puiden kuivaamien hingoitett. 1 m~ kohti vuosina va-
Tuholaisen Puulaji %-määrä puiden puiden puun hing. puissa 

nimi 15. VIII. 28 %-määrä %-määrä pintaa 1 m ~ kohti 

1 ps acuminatus l 
Pityogenes. bidens 
Ips sexdentatus män- 39 
Blastoph. piniperdaj ty 
Hylobius abietis 
Pityogenes bidens } 
lps acuminatus kuu- 13 
Ips typographus si 

21 79 

7 5 

921 
1927 
310 
893 
49 

1031 
502 
999 

524 
1532 
200 
601 
21 

320 
421 
667 

1 Huomattava on, että P , bidens näillä seuduin esiintyy yleisenä myös kuuse lla ~ 
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Ensimmäisen taulukon sisältämät havainnot ovat tehdyt 
Imandrovskin metsäpiirissä Hibinän alueella. Koealan mäntyjen 
vuosikasvaimista oli 70 - 82 °/0 Blastophagus piniperdan vioittamia. 
Myöskin Star k ilmoittaa ,muutamia lukuja Bl. piniperdan run- , 
saudesta Hibinän alueella. Erään metsäpalopaikan reunalla sijain
neessa Bl. piniperdan vahingoittamassa puussa laskettiin 930 kpl. 
nuoria kuoriaisia 1 m2 kohti. Maasta löydettiin 1 m2 alalta 93 kuo
riaisten katkaisemaa vuosikasvainta. Kauempana, koskematto
massa metsässä, tavattiin vahingoitettujen puiden rungoissa keski
määrin 205 nuorta ytimennävertäjää 1 m2 kohti ja maasta 11 kat
kennutta vuosikasvainta 1 m2 alalta. 

Taulukko 11. 
Tuholai sten Ede llisinä L entoauk-

Tu holaisten 1928 t äy- vuosina va- Kuoriai st en kojen luku
v ioittamien delleen ku i- hingo ttet- lukumäärä m ääräedell. 

puiden vaam i en tuj en pui- 1 m :· kohti vuosina va-
Tuholaisen Puu- %-m äärä puiden den puun hing. pu issa 

nimi laj i 17. VI 1. 28 %-määrä %-määrä pintaa 1 m~ kotiti 

Pityogenes bidens ) män- 42 37 17 1079 997 
Ips. acuminaius ty 1003 897 
Hylurgops glabratusl 701 656 
Pachyta lamed Jkuusi 57 40 27 32 
Pityogenes bidens 888 644 

Taulukossa 1 1 esitetyt tiedot koskevat erästä Imandra-järven 
rannalla sijaitsevaa koealaa. Mielenkiintoisia ovat Ne s t e r
t s c h u k in tällä' koealalla tekemät havainnot Pacliyta lamed
hapsenkakkiaisen esiintymisestä tuholaisena. Sen havaittiin täysi
muotoisena hyönteisenä syövän männyn ja kuusen neulasia ja ok
sien kuorta. Laboratoriokokeet vahvistivat nämä havainnot. Hyön
teinen aiheutti melkoista vahinkoa esiintyessään suurin joukoin 
tunturien rinnemetsissä. 

Pohtiessaan kaarnakuoriaisten aiheuttamien vahinkojen vas
tustamismahdollisuuksia päätyy S t a r k siihen tulokseen, että Hi
binän alueen metsät ovat kauttaaltaan niin pahoin Ips acuminatus 
(männyt) ja /. typographus (kuuset) lajien turmelemia, että menes
tyksellinen taistelu niitä vastaan on tällä hetkellä mahdoton. Tar
mokkaat puhdistustoimenpiteet paloalueilla, jotka ovat seudun pa
himpia joukkolisääntymiskeskuksia, ovat tulevaisuudessa välttä
mä'ttömiä suurtuhojen uusille alueille leviämisen ehkäisemiseksi. 
Hibinästä pohjoiseen sijaitsevissa mäntymetsissä haittaa Ips acumi-
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natus-lajin kehitystä pahoin runsaasti esiintyvä Crypturgus cinereus, 
joka eräissä tapauksissa ehkäisee sen lisääntymisen kokonaan teke
mällä puun liian kuivaksi Ips acuminatus-lajille. Myöskin Bl. pi
niperda ja Pityogenes bidens lajien torjumiseksi on hakkaus- ja palo
alueiden tarkka puhdistus hakkausjätteistä ja kuolevista puista 
ensimmäinen ehto. 

Lajit Polygrap/1Us polygraphus, P. subopacus, Xyloterus Lineatus, 
joka täällä usein käy suurin joukoin terveiden puiden kimppuun, ja 
Pityophthorus Lichtensteini ovat Star k in havaintojen mukaan Hibi
nän alueella paljon pahempia tuholaisia (kuuluen alueen vahingolli
simpiin kaarnakuoriaisiin) kuin minä niitä etelämpänä tehtyjen ha
vaintojen perusteella tähän saakka on pidetty.1 Erikoisen pulmalli
nen tehtävä on viimeksimainitun lajin torjuminen. Se elää alueella 
joukottain sekä kuusen että männyn latvaoksissa aiheuttaen sen, että 
alinomaan puhaltavat voimakkaat tuulet katkovat puista suurim
man osan neulasia kantavista latvaoksien osista. Puiden latvaosan 
alettua tämän johdosta kuoleutua saa niissä sopivia lisääntymis
paikkoja Ips acuminatus, joka tuhoaa ne lopullisesti. Lajin suora
nainen torjuminen on tällä hetkellä teknillisesti mahdotonta. Ainoa 
keino on hyönteissyöjälintuja suojelemaila pyrkiä välillisesti, biolo
gista torjuntamenetelmää käyttäen sen tuhoja pienentämään. 

S t a r k korostaa tutkielmassaan edelleen sitä seikkaa, että 
ekologiset suhteet pohjoisessa eroavat siksi suuresti jo esim. Pietarin 
seuduilla vallitsevista, että siellä suoritettavat torjuntatoimenpiteet 
on ehdottomasti nojattava paikan päällä tehtyihin tutkimuksiin. 
Tätä ei tee välttämättömäksi ainoastaan itse metsien ja metsäpuiden 
erilaiset kasvu- ym. seikat, vaan ennen kaikkea myöskin metsä
hyönteisten etelässä todetuista normeista suuresti poikkeavat suku
polvisuhteet, puolitoista tai kaksi vuotta kestävä sukupolviaika 
yksivuotisen sijasta ja tästä johtuen ennen todetuista suuresti poik-
keavat lentoajat · 

PaljoR uutta ja mielenkiintoista aineistoa tarjoavat kosketellut 
venäläiset tutkimukset myös kaarnakuoriaisten levinneisyyssuhtei
den tutkijalle. Lajit Carphoborus cholodkovskyi (elää männyllä) ja 
Pityophtlwrus trägårdhi (elää kuusella), jotka jo aikaisemmin oli 
tavattu Ruotsissa (S p e s s i v t se f f 1923), löytyivät myös Hibi
nän alueelta, joten niiden toteaminen Suomesta on . vain ajan kysy-

1 Polygraphus lajeista vrt. myös S p e s s i v t s e f f 1923, s. 200. 
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mys. Todennäköisesti löydetään meiltä ennemmin tai myöhemmin 
myöskin Imandran alueella soistuneissa kuusimetsissä tavatut lajit 
Pityophthorus morosowi, joka elää kuusen hienoissa latvaoksissa, ja 
Neotomicus starki, joka elää kuusen rungossa. Edelleen kannattaa mei- , 
dän etsiä harvinaista lajia Hylastes septentrionalis, joka ennestään on 
tavattu Sveitsissä ja Siperiassa ja jota Star k 17. VI 1. 28 löysi II 
kpl. männyn juurista tunturinrinneme~sästä Imandra-järven rannalta. 

Oman erikoisen ryhmänsä muodostavat levintähistoriallisesti 
seuraavat Hibinän alueelta löydetyt kaarnakuoriaiset: Dryocoetes 
baicalicus (S t a r k, N e s t e r t s c h u k), Eccoptogaster morawitzi 
(S t a r k) ja 1 ps subelongatus (N e s t e r t s c h u k), jotka elävät 
Siperiassa ja osittain Pohjois-Venäjällä lehtikuusella (Larix sibi
rica), mutta jotka Kuolanniemimaalla, Imandra-järven rantamet
sissä löydettiin männyltä. S ta r k viittaa näiden löytöjen selityk
seksi siihen, että monet kaarnakuoriaiset elävät leviämisalueensa 
äärimmäisillä rajoilla kasveilla, jotka eivät ole niiden varsinaisia · 
isäntäkasveja. Merkillisintä näiden kaarnakuoriaisten esiintymi
sessä on kuitenkin se, ettei tähän saakka lehtikuusta ole tunnettu 
koko Kuolan niemimaalta. S t a r k nmoittaa nyt kuitenkin -
lähdettä tosin tarkemmin mainitsematta - sitä kasvavan yhdessä 
paikassa niemimaan etelärannikolla. Mutta sittenkin ovat Imandran 
löydöt siksi erillisia, että herää helposti kysymys, eikö niitä ehkä 
parhaiten oHsi katsottava reliktiesiintymiksi. N e s t e r t s c h u k 
pitääkin todennäköisimpänä tätä tulkintaa, katsoen siis lehtikuusen 
aikaisemmin olleen Pohjois-Venäjällä nykyistään paljon laajemmalle 
levinnyt. Ensimmäisenä on tietääkseni tällaiseen mahdollisuuteen 
viitannut meikäläinen kasvitieteilijä R a i n i o (1926, s. 264) poh
tiessaan eräiden tavallisesti lehtikuusta väli-isäntänään käyttävien 
ruostesienien levinneisyyttä Fennoskandian pohjoisosissa. Edellä 
mainitut N e s t e r t s c h u k in ja S t a r k in kaarnakuoriaislöy
döt ja jälkimmäisen ilmoitus lehtikuusen esiintymisestä Kuolan
niemimaan etelärannikolla ovat omiaan vahvistamaan tämän tul
kitsemismahdollisuuden todennäköisyyttä. Lisäksi katsoo myös 
prof. R e g e 1 ( 1930, s. 12- 13) kasvisosiologisten tutkimuksiensa 
perusteella lehtikuusen Pohjoi~-Euroopassa reliktinluontoiseksi, huo
mauttaen myöskin paleontologisten löytöjen ( 1 1 j i n s k i, S u k a
t s c h o w, S z af e r ym.) puhuvan tämän otaksuman puolesta. 
Täten siis useilla tieteenaloilla toisistaan riippumatta koottu aineisto 
viittaa samaan suuntaan. 
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Hibinän alueen kaarnakuoriaisfauna on seudun pohjoiseen ase
maan katsoen odottamattoman runsas. S ta r k luettelee sieltä näet 
47 lajia ( + 1 tieteelle uusi, selittämätön Pityophtlzorus sp.). Suo
messa tunnetaan napapiirin pohjoispuolella ainoastaan 28 lajia ja 
napapiirin ja 62 leveysasteen väliseltä seudultakin vain 41 lajia 
(S a a 1 a s 1931, s. 66). Tämä suuri erotus itäisen alueen hyväksi 
riippuu ilmeisesti suureksi osaksi tälle edullisista kasvistollisista 
ja leviäruishistoriallisista seikoista, varsinkin viimeksimainituista . 

. Star k luettelee edellä kosketeltujen lisäksi Hibinästä - napa
piirin pohjoispuolelta - esim. seuraavat harvinaiset lajit: Trypo
phloeus alni, joka on itäinen laji, Tr. asperatus, ei ole tavattu meillä, 
mutta kylläkin Etelä- ja Keski-Ruotsissa, Xyleborus cryptographus 
ja Pityogenes monacensis. N e s t e r t s c h u k ilmoittaa lisäksi 
Hibinän alueelta löydetyksi myös lajin Lymantor coryli. 

N e s t e r t s c h u k in ja S t a r k in edellä eräiltä osiltaan refe
roimani tutkimukset osoittavat selvästi mitä kohtalokkaita seu
rauksia jatkuvasta metsien ryöstökäytöstä on Muurmaninradan var
silla ollut. Ne osoittavat lisäksi selvästi - tarjoten tässä suhteessa 
lähtökohdan myös Pohjois-Suomessa tehtäville tutkimuksille -
metsänsuojelukysymyksien erikoislaatuisuuden napapiirin pohjois
puolella sijaitsevilla alueilla. Edelleen sisältävät ne joukon uusia 
kiintoisia ekologisia ja lajien levinneisyyttä koskevia havaintoja, 
joskin olisi toivonut (varsinkin mitä N e s t e r t s c h u k in esityk
seen tulee) - monien löytöjen suuren tieteellisen merkityksen huo
mioonottaen - annettua paljon yksityiskohtaisempaa kuvausta. 
jo se11aisenaankin antavat ne kuitenkin tilaisuuden moniin mielen
kiintoisiin vertailuihin ja työhypoteeseihin. 
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Eräs omituinen kuusi. 
(Picea excelsa 1. cubans.) 

Osmo 1. Aulamo. 

Tavallinen kuusemme on kuten tunnettua hyvin monimuotoi
nen. Meillä erotetaan neljä muunnosta (Me 1 a -- C ajan d e r 1906): 
obovata, fennica, europaea, acuminata. Sitäpaitsi on tavattu yllä
mainituista lukuisia tilapäisiä, ainoastaan jossakin määrin perin
nöllisiä muotoja. Nämä ovat luettavat kuusen lusuksiin, joilla 
S c h r ö te r i n (1898, s. 28) mukaan tarkoitetaan >>niitten saman
laisten kuusiyksilöitten kokonaiskäsitettä, jotka perinnöllisin tunto
merkein eroavat saman lajin muista yksilöistä, esiintyvät yksikseen 
ja kaukana toisistaan olevilla paikkakunnilla normaalien yksilöiden 
joukossa kaiken kaikkiaan vähälukuisesti>>. H aaroittumistavan pe
rusteella erottaa C a j a n d e r ( 1917) mm. seuraavat oudonnäköiset 
kuusilusukset: viminalis, pendula, columnaris, erecta, virgata, · mon
strosa, glomerulans, globosa ja nana. On olemassa laaja kirjallisuus 
näistä. Viitattakaan tässä vain S c h r ö te r i n (1898) kuusen 
monimuotoisuutta koskettelevan te-oksen kirjallisuusluetteloon . 
Meillä Suomessa on mm. Luonnon Ystävässä tämän tästä näkynyt 
pikku tietoja näistä erikoisista kuusimuodoista ja niiden esiintymi
sestä siellä täällä eri seuquilla. Varsinkin ovat erilaiset riippa
oksaiset herättäneet huomiota. Tälläisia nk. surupuita tunnetaan 
sangen monesta puulajista, erikoisesti lehtipuista kuten pajusta, koi
vusta, pyökistä, ·tammesta, poppelista, saarnesta, jalavasta, ora
pihlajasta, mutta myöskin eräistä havupuista, niinpä kuusestakin. 
Niitä syntyy vapaassa luonnGssa tai koulutuspuutarhoissa >>hyp
päyksinä esiintyvinä variatioina>> normaalikasvuisista emokasveista 
(M o 1 i s c h 1930, s. 152). Mm. edellämainittu omituinen surupuu
kasvutapa periytyy harvoin siemenestä, mutta eräissä yksityis
tapauksissa on kuitenkin tuhansien siemenien joukosta voitu toteen
näyttää periytyvää riippakasvuisuutta. 

K a n g a s a 1 a n p i t ä j ä s s ä Vihtiälän yksinäistilan maalla 
n. 150 m mainitusta talosta N, aivan Orivedelle vievän valtatien 
varrella, mäen päällä, kasvaa kuusi, joka ilmeisesti on luettava 
kasvutapansa vuoksi edellämainittuihin erikoismuotoihin eli lusuk
siin. Puun korkeus on 4 m 80 cm, ja alaspäin riippuvat, osaksi 
maata koskettavat oksat ulottuvat leveimmältä kohdalta 9.8 m, 
kapeimmalta 6.8 m leveydelle. Telttamaisen oksakatoksen alla ole-
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Kuva J. Kumopatakuusi Kangasalla, piirret ty luoteesta päin. Piirroksesta 
näkyy, ettei puulla ole keskuslatvaa. OJ·.sat kaartuvat maahan asti. 

van oksattoman, hiukan epäsäännöllisen rungon läpimitta rinnan kor
keudelta eri suuntiin on 42 cm, 49 cm ja 53 cm ja ylempänä oksa
kiehkurain seassa 65 - 80 cm. Alimmat oksat ovat 3 m 20 cm 
korkeudella, ryhmittyen sitten kaikki vähän yli yhden metrin mat
kalla (ylimpäin oksien tyvet 4 m 60 cm korkeudella) niin tiheiksi 
kiehkuroiksi, ettei lävitse voi tunkeutua. Minkäänlaista latvaa ei 
puussa ole (kuva 1 ), eikä siinä voi huomata edes merkkiä siitä, että 
koskaan latvaa olisi ollutkaan. Puu on 30 vuoden ajan ollut silmä
mittaisesti arvostellen miltei samankorkuinen. Nyttemmin alkaa 
puu jo ränsistyä osaksi oksien vanhetessa osaksi kai myös riippuen 
siitä, että sen rungolle, eräille oksille ja juurille on tehty väkivaltaa. 
Maantiellä kulkijat pysähtyessään puun alle sateensuojaan tai sitä 
muuten ihmettelemään, ovat tallanneet puun juurilla olevan mullan 
kovaksi, ja jotkut ovat sytytelleet vaikeitakin, polttaen juuria ja 
runkoa. Myös on rungon pintaa vikuutettu teräaseilla, joten pal
jon pihkaa on tihkunut ulos. joitakin oksia on katkaistu, jotta on 
voitu .oksakatoksen lävitse nousta puun alta oksiston päälle. Ok
sissa on jäkäläpeite viime vuosina lisääntynyt sitä mukaa kuin neu
lasien varistessa paljaita paikkoja on ilmaantunl;lt. Elinvoimaisim
mista oksista on kuitenkin vielä uusia haaroja lykkäytynyt ja eräistä 
ylimmistä oksista nyttemmin jonkinlaisia pystyyn törröttäviä pikku 
latvoja, joista eräs sangen kaunis, pienen joulukuusen tai haara
kynttilän muotoinen äsken tuhottiin. Aikaisemmin puun kukois
tuksen vuosina oli oksiston ulkopinta tasainen ja oksat riippuivat 
aivan kuin päällekkäin ladottuina kauniisti alaspäin. Samoin olivat 
yksityisten oksain haarat pienimpiä myöten samaan tasoon pyrki-
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viä ja aina alaspäin . Neu lastan rakenne ja muoto ei näytä sanotta
vasti poikkeavan normaalista; ehkä se on hiukan tavallista tana
kampi. - Vaikka maanomistaja on suojellut puuta, näyttävät sen 
elinvuodet luetuilta, ell ei sitä aitaamail a kokonaan rauhoiteta. No
peasti on rappeutuminen edistynyt. Oli si syytä jonkun koeaseman 
kokeilla sen siemenillä, ennenkuin tämä harvinainen puu häviää. 
Äskettäin, 4. 1. 1932, vartavasten paikalle uudelleen tekemälläni 
retkellä otin neulas-, käpy- ja kuorinäytteitä, jotka olen lähettänyt 
valtion Metsätieteelliselle tutkimuslaitokselle. Epäsuotuisa sää esti 
valokuvauksen. 

M o l i s c h arvelee riippukasvun mahdollisesti johtuvan pato
logisista seikoista. Edellä kuvailtu kuusiyksilö ei ainakaan anna 
tukea tälle otaksumalle. Parhaimmassa kukoistuksessa ollessaan, 
siis tuskin missään patologisessa tilassa, sen oksat aivan erikoisen 
voimakkaasti pyrkivät alaspäin. Tuskinpa voisi ajate lla, kun oksan
päät nyt suuntautuvat hiukan ylöspäin, taudin raihnaisessa puu
vanhuksessa parantuneen. Keventyneiden oksien nykyinen kasvu
tapa antaisi tukea M o 1 i s c h i n (1930) mainitsemalle H o f m e i s
t e r i n teorialle, että oksan raskas kuormitus vaikuttaisi alaspäin
kasvuun, jolloin siis kuorman keventyessä säännöllinen ylöspäin
kasvu olisi mahdollinen. Kun kuitenkin oksain pikkuhaaroissakin, 
jotka eivät ole varsin painavia eikä painoltaan muuttelevia, voi 
havaita alaspäinpainumisen, ja nyttemmin ylöspäinpyrkimisen, 
näyttää tämä todistavan Hofmeisterin puhtaasti mekaaniseen seli
tykseen turvautuvaa painoteoriaa vastaan ja tuonnempana esittä
mäni kasvin omasta luonteesta ja siinä tapahtuvista muutoksista 
riippuvan muutosteorian puolesta. Mikään ei kuitenkaan todista 
sitä vastaan, että H o f m e i s te r i n ja V ö c h t i n g i n toteen
näyttämä painovaikutus olisi tässäkin tapauksessa osaltaan vaikut-· 
tamassa, vaikkakaan ei ainoana tekijänä. 

Tämä Vihtiälän kuusi on (tosin tavallista harvemmin, mutta 
mm. vielä 1931) muodostanut täysin kehittyneitä käpyjä, ja sen 
ympärillä olevassa kuusinuorennoksessa on ilmeisesti sen siemenistä 
kehittyneitä puita. Nämä ovat kaikki normaalimuotoisia, mikä 
todistaisi, ettei tämä kaartuvaoksaominaisuus ole säännönmukai
sesti perinnöllistä. Yllätyksekseni tapasin kuitenkin eräitä vuosia 
sitten n. 50 m päässä alempana maantien varrella aivan lähellä toi
siansa (vain 0.8 - 3 m välimatkalla) kolme kuusentainta, joiden 
ulkomuoto heti kiinnitti huomion puoleensa (kqva 2). Valitetta-



Eräs omituinen kuusi. 67 
---··------

a. b. c. 

Kuva 2. Piirroksia eräistä Kangasalla tavatuista kumopatakuusen jälkeläi
siksi oletetuista pikkukuusista. 

vasti nämä kuuset maantietä levitettäessä hävitettiin, ennenkuin 
sain ne valokuvatuksi ja muita tarkempia tutkimuksia tehdyksi. 
Onneksi tein ajoissa eräitä havaintoja ja piirroksia. Näissä taimissa 
saattoi todeta asteettaisen >>patakuusikehityksen >> , ja kun ne olivat 
aivan lähekkäin, on se ajatus lähellä, että ne olisivat saman kävyn 
siemenistä kasvaneita, joten siis >> patakuusi>> sittenkin voisi >:riippa
ominaisuutensa>> joissakin siemenissä perinnöksi jättää. Taimet oli
vat korkeudeltaan 0.6 - 1 m, ja parhaiten kehittynyt oli selvästi 
>>patakuuseksi>> tunnettava. Kaikissa oli rungon alaosa n. 20 cm 
korkeudelle aivan alaston, sitten seurasi normaalia tiheämpi ok
sista, ja alimpain oksain kärjet ulottuivat maahan. Pienimmän tai
men (a) latvus haarautui laakean maljamaisesti ilman latvaa ja 
vasta reunaosassa oli runsaammin neulasia; keskustassa oli neulasia 
harvakseen. Suuremmassa, edellisen vieressä olevassa taimessa (b), 
jossa oksat lähtivät haaroittumisen vuoksi sekavan säteettäisesti 
hyvin tiheässä, muodosti oksalatvus neulasettoman kupin. Neula
sia oli pystysuoralla seinällä, mutta ei pohjalla. Kehittynein, hiu
kan kauempana oleva taimi (c) muodosti niinikään tiheässä latvas
saan kupin, mutta se oli pikarimaisesti suustaan ahtaampi. Ylimmät 
oksat tekivät jyrkimmän kaaren; kaikissa oksissa oli kaartumista ha
vaittavissa. Oksat suuntautuivat siis latvakohdasta sivulle, jolloin 
kaikkinainen keskusrungon kärkikasvu pysähtyi. Sitten ka3:rtuivat 
kaikki ylös, mutta suuntautuivat lopulta uudelleen alas vinosti, ja 
tämä kasvusuunta jäi pysyväksi. Ylimmät kasvoivat alempien päälle. 
ja ohi eikä uusia oksia tämän jälkeen näyttänyt enää muodostuvan. 
Kaikki kasvit olivat vehreitä, tuuheita ja hyvin elinvoimaisia, eikä 
mitään tautisia äkämiä tms. ollut. Vanhempain paikkakuntalaisten 
tiedonantojen mukaan oli samalla alueella jo aikaisemmin esiintynyt 
joitakin tiheäoksaisia erikoisen muotoisia kuusentaimia. 
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Edelläolevasta kehityssarjasta päätellen tuntuisi aivan siltä 
kuin latvaoksat, tai oikeastaan rungon moneksi oksaksi haarautuva 
latvus olisi sivulle suuntautuvana haparoinut kasvusuuntaa. Sit
ten se äkkiä saavutti normaalin suunnan ylöspäin, mutta myö
hemmin voitti vetäymys alaspäin ja kaikki oksain latvukset ottivat 
alaspäisen suunnan. Tämä todella minusta tuntuisi antavan tukea 
ajatukselle, että positiivinen ja negatiivinen geotropismi taistelivat 
vallasta, ja oksat lopulta tulivat juuren lailla positiivisesti geotropi
siksi. Valolla ei tässä ilmiössä ole mitään osuutta, kuten D u t
r o c h e t (M o 1 i s c h i n mukaan) arvelee, vaan pitänee V ö c h
t i n g i n ajatus paikkansa. Kaikki ympärillä olevat pikku kuuset 
olivat aivan samanlaisten valaistussuhteitten alaisia. 

Edellä kuvaillut kuuset eivät ollenkaan muistuta nk. t a
p i on p ö y t i ä (Caj a n d e r 1917, s .. 169), jotka muodostunevat 
rungon katkeamisen johdosta, vaan nämä ovat selvästi erikoinen 
omintakeinen kasvumuoto. Onko se myös ulkonaisista tekijöistä 
riippuvainen vai yksinomaan sisäinen ominaisuus, on tässä vaikea 
ratkaista. Patologinen ilmiö se ei ain~kaan ole, eikä liioin silmu
mutatio, vaan edellä kuvattu sarja näyttää lähinnä viittaavan 
geotropismin epänormaaliseen vaikutukseen. 

S c h r ö t e r i n (1898) mukaan olisivat edelläkuvatut kuuset 
lähinnä määriteltävissä nana-lusukseksi. Havaitsemani emokuusi 
on kuitenkin kookkaampi kuin mikään aikaisemmin tunnettu. 
Maisteri 1 1 m a r i H i d e n ilmoitti nähneensä ·vastaavanlaisen, 
mutta pienemmän ja nuoremman puun kesällä v. 1927 A h v e n a n
m a a II a jomalan (?) pitäjässä. 

Nana-lusuksesta erottaa S c h r ö te r kolme sublususta: 1. 
Clanbrasiliana Carr., jolla on puolipallomaisesti kaartuva yläpinta. 
2. sublusus tabulaeformis Carr.; 3. sublusus brevis Schröter. Näistä 
sublusus tabulaeformis muodoltaan lähinnä vastaa minun kuvaa
miani. Ainoa senmuotoinen R u o t s i s t a löydetty yksilö oli kui
tenkin aivan kääpiömäinen, 30 vuotta vanha, mutta vain 0.5 m 
korkea. Samantapainen lienee löydetty Suomesta Helsingin läheltä 
eräästä Luonnon Ystävän tiedonannosta päätellen. H o 1 m b e r g i n 
(1922) mukaan jaetaan kyseenä olevat kuusilusukset sellaisiin, joissa 
on lisääntynyt oksaluku (polyklada former) ja vähentynyt oksa
luku (oligoklada former). Polykladisista kuusista huomattakoon 
p ö y t ä- eli s a t e e n v a r j o k u u s i (f. tabuliformis Carr.): >>tiheä
oksaine~ muoto pöytämäisin tai sateenvarjomaisin kasvutavoin, 
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tunnettu usei sta paikoista Ruotsista; matalarunkoiset pöytäkuuset 
välittävät niinkutsuttuihin mattokuusiin, joiden runko on tyvestä 
asti jakaantunut ± runsasoksaisiin maanpinnalla ryömiviin ja use in 
juuria ottaviin haaroihiq; yerraten laajakokoisia mattokuusia tun
netaan monelta seudulta. >> 

Kun edelläkuvaamani kuusimuoto ilmeisestikään ei tarkallee11 
vastaa tabulaejormis-sublususta eikä edes nana-lususta ja kun si ll e 
ei muutakaan nimeä voi kirjallisuudesta löytää, niin ehdotan sill e 
nimeksi Picea excelsa 1. cubans. Nimitys cubans johtuisi sen taipu
neista, alaspäin makaavista oksista. Suomalaisena nimenä voisi 
olla k u m o p a ta k u tt s i. Pelkkä >>patakuusi», jota nimitystä 
kansa seudulla käyttää, ei vielä riittävästi ilmaise oksiston holvit
tumista alaspäin, sillä padan voisi ajatella pystyssä olevaksi (kuten 
yllämainitut pikkukuuset todella alkujansa ovatkin). Kumopata
kuusen määritelmä on seuraava: 

Picea excelsa 1. cubans. Oksaton runko haarautuu yläosassa 
ilman keskuslatvaa useaksi samanarvoiseksi päähaaraksi, jotka 
kaikki taipuvat kaarena alaspäin. Oksiston ulkopinta tasainen, 
oksat riippuvat kuin päällekkäin ladottuina. Yksityisten oksain 
haarat pyrkivät samaan tasoon. Puu tulee täten kumollaan olevan 
padan näköiseksi. Ta (Kangasala). 

Picea excelsa 1. cubans: Summus truncus ramis carens sine cacumine ccntrali 
parte sua superiore in diversas partes ramos multos inter se aequales dimittit, 
qui omnes arcu effecto deorsum flectuntur. Rami partc sua extcriore plani 
sicut alter super alterum positi iacent. Singulorum ramorum ramuli omnes 
eodem petunt. !ta haec arbor ramis cubantibus Dspectum ollae subversae habet. 

Lähellä edellä kuvattua puuta, si itä n. 350 m koilliseen, on 
synkässä metsässä pienen suon reunassa yksinäinen pylväskuusi 
P. excelsa 1. columnaris, mikä pi enenä tiedonantona tässä ohella 
mainittakoon. Sen kasvuvoima on erittäin suuri ja ulkomuoto vas
taa Perniössä (C a j a n d e r 1917, s. 155) tavattua. Mittasuhteet 
ovat seu raavat: korkeus 17 m, rungon läpimitta rinnan korkeudelta 
on 19.5 cm, puun oksiston leveys on oksiston alkukohdassa 2. 1 rn 
korkeudella maasta 85 cm, puun keskivaiheilla 1.1 m ja läheilä 
latvaa n. 70 cm. Latva on tuuhea, pääoksat ovat lyhyet, tanakasti 
sivulle suuntautuneet, ja lisäoksat haaroittuvat runsaasti lyhyin 
haaroin. Neulasia on runsaasti, mutta tavallista pienempiä. Kä
pyjä ei tutkittaessa puussa tavattu. 
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Lintuhavaintoja Haminasta syksyllä 1931. 

Syysmuutto: 
Megalornis grus (L.) (n. 40 lintua) 14. IX. 
Hirundo r. rustica L. (1 lintu) 14. IX. 
Bombycilla g. garrulus (L.) ensimm. parvi saapui 15. IX. 
Oenanthe oe. oenanthe (L.) 17. IX. 
Capella gallinago (L.) 20. IX. 
Phylloscopus t. troclzilus (L.) 20. IX. 
Alauda a. arvensis L. (3 lintua) 23. IX. 
Motacilla a. a/ba L. 29. IX. 
Larus canus L. (lokkeja vielä 15. XI.) 10. X. 
Antlws pratensis (L.) 11. X. 
Phyllosco pus collybita abietina (L.) 1 t. X. 
Aegithalos caudatus (L.) ensimm. parvi ilmaantui 13. X. 
Circus ae. aeruginosus (L.) 23. X. 
Turdus musicus L. 25. X. 
Carduelis L. Linaria (L.) saapui parvissa . 25. X. 
Fringilla c. coelebs L. (1 cr) (pieni parvi 14. X 1.) 25. X. 
Anas p. platyrhyncha L. 25. X. 
Turdus pilaris L. 30. X. 
Chloris chloris (L.) yleisiä vielä 14. X 1. 
Pinicola enucleator (L.) saapui parvissa 4. XI. 
Sturnus v. vulgaris L. (2 lintua) 7. X l. 
Ruskosuo h a u k k ·o ja (Circus ae. aeruginosus (L.)) näin säännölli 

sesti syyskuun alusta aina 23. X. 1-4 lintua kerrallaan. Linnut lentelivät 
Kirkkojärven yllä. Todennäköisesti ovat linnut pesineetkin sen n. 4 km pitkän 
ja 3 km leveän tiheän ruovostometc:än kätköihin . T i k 1 i ä (Carduelis carduelis 
(L.)) olen tavcnnut pieniä parvia (4- 12 lintua) pitkin syksyä; viimeinen parvi, 
4 lintua, 1. X 1. K ä p y 1 i n t u ( (Loxia c. curvirostra L.) on näyttäytynyt sil
loin tällöin. Ensimmäisen parv n näin 16. IX. (9 lin tua). 

Lauri Siivonen. 

Mitkä ovat pikkulintujen pesien pahimmat tuhoojat? Luulenpa että moni 
lintujen ystävä on tehnyt sen huomion, että vaikkakin keväällä on runsaasti 
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laulaji a ja pesänrakentajia, niin harvat pesät saavat olla niin rauhassa, että 
poikaset pesissä voivat kehittyä täyskasvuisiksi. Ennen pitkää saa tehdä sen 
ikävän huomion, että pesät ovat jätetyt autioiksi ja että niissä siis on käynyt 
tihutöiden tekijöitä. Kun syksyllä puhdistaa pesimispöntöt, tapaa niissä aina 
lintujen tahi rikottujen munien jätteitä. - Pesänhävittäjistä asetan ensimmäi
siksi, puhumattakaan varpushaukasta, kissan, oravan, isotikan ja siipioravan. 

Kuinka ahkerasti ja pitkien matkojen päästä kissat öisin kuljeskelevat 
hyville )> linnustusmai ll e•>, huomaa helposti keväällä, jos on vähänkin lunta. Ne 
hävittävät ennemmin tahi myöhemmin miltei järjestään kaikki pensaissa ja 
maassa olevien pesien poikaset, niin pian kuin niiden piipitys rupeaa pesistä 
kuulumaan. 

Pahimpia puissa olevien pesien hävittäjiä on isotikka. Talvella 1930 oli 
niitä muuten täällä päin - Padasjoella - aivan poikkeuksellisesti paljon -
oli oikein )> tikkavuosh>. Keväällä, siihen aikaan kun pesissä on poikaset, saa
puvat tikat ja olen nähnyt niiden päivittäin ahkerasti käyvän pöntöstä pönt
töön viipyen aina jonkin aikaa niissä. Olen vakuutettu si itä, että ne todella 
syövät poikasia. Sitä todistaa sekä viipyminen pöntössä että ennen kaikkea 
se, että pesät näiden käyntien jälkeen jäävät autioiksi. Tahdon vielä huo
mauttaa, että nyt ei ole ollut kysymys tikkojen oman pesän rakentamisesta. 
Muuan isot ikka käytti kottaraispönttöä so ittokoneenaan rummuttaen sitä iloi
sesti muutaman päivän kuluessa! - Toissa kesänä katosivat asukkaat miltei 
kaikista Kerttusalon pesimispöntöistä tikkojen ahkerien käyntien jälkeen. Pari 
vuotta teki saman tihutyön siipiorava. Siipiorava on muuten paikkakunnalla 
kovin li sääntynyt. Senkin näin silloin mon ena päivänä iltahämärässä ahkerasti 
hyppäävän suurissa koivuissamme puusta toiseen ja aina pujahtavan niissä 
oleviin pönttöihin . Sen läsnäolon huomasi Iin tujen kiihkeästä hätähuudosta. 
Ei ole varmaa, syökö siipiorava liha-aineita - tässä tapauksessa pieniä linnun
poikasia - vai turmeleeka se muuten tallaamaila pöntössä oleskellessaan pesän 
ja siinä olevat poikaset. Mutta koska toiselta puolen siipiorava käyttää ruuak
seen "jotenkin samoja aineita kuin orava - joka varmaan syö linnunpoikasia 
ja sillä on siksi voimakkaat hampaat, että se voi jyrsiä irti käpysuomuja, niin on 
hyvin luultavaa, ettäse-jos vain on siihen ti laisuutta - syö myös liha-aineita. 
Olisi hauska jos joku Luonnon Ystävän lukij a voisi tässä kohden jotain kertoa. 

Olkoon asian laita minkälainen tahansa, seuraus siipioravan vierailusta on 
ollut sama kuin isotikan käynnistä. 

Siihen aikaan kun oravia oli runsaasti, olivat ne pesimispönttöjen asuk
kaille alituisena vastuksena. Ryöstivät pöntöt ja asuske livat niissä. - Nyt ei 
niistä enää muutamana vuotena ole ollut vastusta. A. Tlz. Böök. 

Männyn äkämäpunkin ( Eriopllyes pini Nai.) äkämlä Naantalin Luon
nonmaalla. Lisäy.ksenä ,prof. U. Saa'ic1an esi~tämiin tietoilhin (L. Y. 1930, 
s. 212--,215 ja 1931, s. 24) tämän punkkilajin esiintymisestä Suomessa mai
nittakoon, että heinäkuun lopulla viime kesänä (1931) s·aati in Maa talous
koelaitoksen Tuhoeläinosastolle näytteeksi äk~imäisHi männyn oksia Naa11 -
talin Luonnonmaalta. Äkämät, joi sa oli sekä Ptmkrketia että niiden munia, 
oli näytteen lähettäjä toimitusjoht. T. Rautavaa ra löy tänyt nuorista män -
nyi stä Kukolan tilan kotihaasta. Niilo A. V appula. 
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Rakkolevä (Fucus vesiculosus) Haminan ja Virolahden saaristossa. Rakko
levän, kuten muittenkin !evien esiin tyminen Suomenlahden itäosissa on hyvin 
vaillinaisesti tunnettu. Koska itäisi n rakkolevän näyte Helsingin yliopiston 
kasvimuseossa on Kymistä, lienee paikallaan kertoa lajin levinneisyydes tä idem
pänä. Haminan edusta lla löysin Ievää irtonaisena Hilloni emestä ja Suurniemen 
ulkorann alta . Näiden niemien ulkopuolella olevi en saa rien rann oilla havaits in 
sen kasvavan yleisesti kiinnittyneenä. Virolahdella ensimmäiset F ucus-ajokkaat 
löytyivät Hailiniemes tä ja Tunholmasta. Siitä ulospäin olevien saarien ulkoran
nalla näyttää kasvi viihtyvän hyvin. Myrskyt ovat ajaneet maihin jopa n. 2 m 
levyi siä ja 0,5 m korkui sia levä kasautumia. Levän kasvualueen yläraja on 1- 1,5 
m syvyydessä. Raja on yleensä hyvin jyrkkä. Fucus on Suomenlahden itä
osassa huomattavast i pienempi kuin esim. Lounais-Suomessa; se kasvaa vain n. 
20 cm korkeaksi, ja sekavarren leveys on korkeintaan 1 cm . 

Inkeri T aube. 

Viisilukuinen tulppaanin kukka. Helmi 
kuun lopu lla tu otiin Vaasa n suom. lyseoon 
erääs tä kaupungin kukkakaupas ta muutami a 
tulppaan eja, joiden joukossa oli eräs tavalli 
suudesta poikkeava yksilö. Yksi sen kehäleh
di stä oli siirtynyt 4 cm alaspäin var tee n, ol
len tava lli se n varsilehden näköir'en, 13 cm 
pitkä ja 2 cm leveimmältä kohda lta. Väri 
oli aivan viheriä, paitsi 3 - 4 sivullepäin ha
rittavaa liuskaa, joilla oli sama punainen väri 
kuin kehä11äkin. Siirtynyt tä ulkokehään kuu 
luvaa lehteä vas taava hede puuttui koko naan, 
joten sii s kehä ja het iö olivat 5-lukui sia. Ohel
li sessa kuvassa näkyy es il ehtimäi nen kehälehti 
selväst i outoin c sivu lisäkkein een. 

/ . Vainio. 

H elsinki 1932. Raittiuskansan KirJapaino 0 .\'. 
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Professori U unio Saalas 
50. vuotias. 

Helmikuun 18. pnä täytti Luonnon Ystävän päätoimittaja, 

Helsingin Yliopiston maanviljelys- ja metsäzoologian ylim. 

professori Uunio Saalas ·Viisikymmentä vuotta. Merkkipäivän 

johdosta on Luonnon Y stävällä aivan erikoinen syy kiitolli

suudella muistaa päätoimittajaansa ja sitä pitkäaikaista työtä, 

jonka prof. Saalas on suorittanut Suomalaisen Eläin- ja Kasvi

tieteellisen euran Vanamon ja kansallisen suomalaisen luon

nontieteemme hyväksi. 

Vanhan luonnontutkijasuvun jäsenenä prof. Saalas jo nuo

rena lyseolaisena omistautui luonnontutkimukselle kiintyen var

sinkin hyönteistieteeseen, jonka sovelletun haaran hän sittem
min valitsi erikoisalakseen. .Hänen laajat metsäentomologiset 
tutkimuksensa, jotka käsittelevät .varsinkin Suomen metsien 

kaarnakuoriaisia ja havupuiden hyönteisfaunaa, muodostavat 

vankan perustan metsäentomologiselle tutkimuksellemme. 

Monien muitten periaatteellisten harrastusten ohessa he

räsi pr.of. Saalaassa jo nuorena voimakas suomalaiskansal

linen harrastus, joka liitti hänet kestävin sitein siihen työhön, 

jota entinen Vanamo-yhdistys, sittemmin Suomalainen Eläin

ja Kasvitieteellinen eura Vanamo ja aikakauslehti Luonnon 

Ystävä ovat suomenkielisen luonnontieteen hyväksi pyrkineet 
suorittamaan. Luonnon Ystävämme toimitussihteerinä prof. 

aalas on ollut 1906- 08, päätoimittajana 1910- 13 ja vuodesta 

1926. Kun Vanamo-seuran toiminta 1919 järjestyi uudelleen, 

tuli prof. aalaasta seuran sihteeri, millä paikalla hän siitä 

alkaen on yhtämittaisesti ja harvinaisen uhrautuvasti työs

kennellyt Vanamon tarkoitusperien hyväksi. Tästä kaikesta 

Luonnon Ystävä ja Vanamo ovat syvästi kiitollisia. 
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Fennoskandian atlanttiseen kasvistoelementtiin 
tutustumassa Norjan länsirannikolla. 

1. 

Mauno }. Kotilainen. 

Viime kesänä tein 8 viikkoa kestäneen matkan Skandinaviaan. 
Kiitos Opetusministeriön ja kansalaistemme arpajaisvoittohalun 
olin tilaisuudessa käyttämään osan ajastani puhtaasti botaniseen 
työskentelyyn, mm. viikon kestävään retkeilyyn Hardanger-vuonon 
suulla olevaan saaristoon, jonka kiintoinen atlanttinen kasvista
elementti oli minulle omakohtaisesti vieras. 

Prof. R. N o r d h a g e n'in kehoitusta seuraten saavuin Ser
geniin vasta elokuun 25. p:n iltana liittyäkseni seuraavana päivänä 
hänen ja prof. R. S e r n a n d e rin johtaman ylioppilasretkeilyn 
osanottajaksi. 

Elok. 26. p:n aamu kului osittain matkavalmistuksiin, osittain 
Bergenin puistojen ja Kasvitieteellisen puutarhan merkillisyyksien 
pikasilmäilyyn. Komeasti kasvavat Araucaria imbricata-yksilöt ja 
niinikään ilmeisesti vaivattomasti kasvava Castanea vesca jo vää
jäämättömästi todistivat, että ollaan kaukana, ei ainoastaan Hel
singin Kasvitieteellisen puutarhan juglans-nurkkauksesta, vaan 
koko östlandet'ista laajemmassa mielessä. Ero vuoden kylmimmän 
ja lämpimimmän kuukauden keskilämmöissä on Bergenissä 13.5°, 
mutta Oslossa, Tukholmassa ja Helsingissä n. 20 - 23°. jo ilmasto
suhteet näyttävät antavan pontta bergenserien nurkkapatriootti
selle väitteelle >>Norge är Norge, men Bergen är Bergen>>. 

Aamupäivällä kaupungista höyrylaivalla lähdettyämme kiin
tyi huomiomme repalaiseen rannikkoon, jonka jyrkät korkeuserot 
olivat ainakin allekirjoittaneelle odotettuja huomattavammat. Niin
ikään oli huomioni kohteena metsäraja, joka aukeampien merivesien 
rannoilla näytti nopeasti alentuvan. 

Retkikuntamme päämajana oli Leirvik'in satama- ja kirkon
kylä pitkän Stord-saaren S'O-rannalla, n. 5 peninkulmaa Bergenistä 
SW:hen. jo kylässä tavattiin teiden ja katujen varsilla runs. Cen
taurea nigra'a, joka myöhemmin todettiin oseanisen kasvistaele
mentin edustajaksi luonnontilaisemmissakin olosuhteissa. Läheisen 
pienen Teivandet'in rannalla oli suurehko Cladium-kasvusto. Kas
vin harvinaisuus ei vain Vestlandet'issa, vaan koko Norjassa (toinen 
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resenttinen esiintymispaikka Kristiansand'in kaupungin luona), on 
tunnusmerkillinen Norjan kasviston ns. lämpöelementin laj iston 
eroavaisuudelle Ruotsin, Viron ja Suomenkin vastaavasta elementistä. 

Tällä retkeilyllä alkoi varsinainen tutustuminen oseanisiin 
lajeihin. Läheisessä metsikössä kasvoi mm. muutamia Jlex aqui
folium-yksilöitä, runsaana Blechnum spicant ja laidunnetulla kum
mulla Sedum anglicum, Hypericum pulchrum ja Polygala serpyllacea. 

Seuraavana aamuna retkikuntamme majoittui Bergenin mu
seon tilavaan, merikelpoiseen moottoriveneeseen, jo.nka nimellä, 
Tass, harmittomasta norjalaisesta merkityksestään huolimatta, on 
korvissamme vähemmän miellyttävä kaiku. 

Matkamme määränä oli tänä päivänä aavan meren ulkoluoto 
Löklingsholm. Ensimmäinen pysähdyspaikka oli Mosterhavn, kuulu 
Olav Tryggvasonin v. 998 rakennuHamasta Norjan vanhimmasta 
kirkosta. Meitä kiinnosti kuitenkin enemmän kylän ympäristön 
kalkkipitoinen maaperä ja sen kasvisto ja ennenkaikkea matalahko 
kalliokumpu Vetahaugen. Vahvasti laidunnetu lla luonnonniityllä 
näytettiin meille mm. Leontodon hispidus yhtenä Norjan harvinai
siinmista kasveista ja Bellis perennis, jonka vakuutettiin esiintyvän 
täällä luonnonvaraisena, joskaan kasvupaikan luonnontilaisuus ei 
tuntunut suinkaan vakuuttavalta. Seudun rikasta jäkäläkasvistoa 
on tutkinut Hava a s löytäen mm. 15 Norjalle ja Skandinavialie 
uutta jäkälää, joiden määräämistä on avustanut >>den berömte 
finske lichenolog dr. Edv. Vainio>>. 

Mainitun Vetahaugen-kummun suojanpuolisia rinteitä peittää 
osittain pensaikkometsikkö (Sorbus aucuparia, S. Meinichii, Fraxi
nus, Tilia, Prunus spinosa, Ulmus montana, llex jne.). Metsikön ja 
kallioreunan välillä suikertelee Hedera uskalta~ttumatta puiden 
runkoja kiertelemään. Huolimatta suojatusta pääekspositiosuun
nastaan on klimaattinen metsäraja Mosterhavn'issa jo hyvin alhaalla. 
Vain kalliojärkäleiden suojassa pääsevät puut kehittymään täyteen 
mittaansa. 

Tutustumisemme atlanttiseen elementtiin jatkui täällä tulok
sell isesti. Vetahaugenin laella kasvoi mm. Vicia orobus ja Erica 
cinerea (niukasti). Avoimilla kallioluiskilla tapasin atlanttisia sam
maHa,· kuten Pt~rogonium ornithopodioides ja Ptychomitrium poty
phyllum. 

Seuraava pysähdyspaikka oli Bömlohavn, n. 3 Y2 peninkulman 
pituisen Bömlo-saaren S-kärjessä. PuukasviJlisuus puuttui täällä 
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Kuva 1. Näköala Hespliholmista pohjoiseen. 

miltei tyystin. Kapeahkossa laaksokannaksessa, joka johti niemen 
W-rannalle, tehtiin uusia löytöjä: Rosa pimpinellifolia täysin luon
nonvaraisena, Sanguisorba otficinalis, Primula acauli$, kypsällä sie
menasteella. Varhemmin tavatuista olivat Sedum anglicum ja 
Digitalis hyvin yleisiä ja runsaana esiintyviä. Suojatuista kallio
syvennyksistä kerättiin uutuuksina Hymenophyllum peltatum ja 
Asplenium adianthum nigrum ja sammalista Thamnium alopecurum 
ja atlanttisen lehtisammalelementin ehkä komein ja tunnetuin edus
taja Hookeria (Pterygophyllum) lucens. Aukeammilla kallioseinillä 
kasvoivat Campylopus atrovirens ja C. flexuosus lajistoa täydentä
mässä. Niemen länsiranta on jo valtameren tuulen ja laineiden täy
dessä vaikutuspiirissä. Rannalta saaren sisäosiin katsoen ei näe 
ainoatakaan puuta. Irtomaankin kasvillisuus on lohduttoman yksi
toikkoista. Vähän suojaisemmissa kohdissa tavattiin uutuuksina 
juncus squarrosus ja Carex binervis, suurikokoista C. vaginata'a 
jonkin verran muistuttava jäykkävartinen ja -lehtinen sara. 

Lyhyehkö pysähdys tehtiin yhdellä puuttomista ja korkea
kallioisista saarista, nimeltään Hespliholm (kuva 1 ), vahvasti lam-
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paiden laiduntama, kuten useimmat muutkin näistä asumattomista 
ulkosaarista. Itse asiassa on koko kyseellisellä rannikolla verraten 
vähän luonnontilaista kasvillisuutta, kiitos lukuisten lammaslaumo
jen. Lintujen istumakivien ympärillä ja lampaiden astumapolui lla 
vallitsevat Airopsis praecox, tä~än vuodenaikaan jo aivan valkoi
seksi kuivaneena, ja kukkimistaan lopetteleva Sedum anglicum. 
Notkoissa kohosi Carex binervis kanervikosta miehen mittaisena. 
Laiduntamattomilla saarilla näytti Calluna-Erica-peite yhtämittai
semmalta. 

>>Matkan pää>>, Löklingsholm, kohoaa hyvin jyrkkäkallioisena 
aavan valtameren äärellä. Saarta halkoo rotkolaakso, jossa muuta
mat kalastaja-asumukset sijaitsevat. 

Heti etelärantaan päästyämme piikoitti eräästä kallioraosta 
komea saniainen Scolopendrium vulgare. Laji on kuitenkin saarella, 
kuten koko saaristossakin hyvin harvinainen. Vain yhdestä toi-, 
sesta paikasta saarella löysin parisen rehevähköä mätästä, joista 
kolmen toverin kanssa verotimme yhteensä viisi lehteä. 

Kallioperä on tosin jossakin määrin kalkkirikasta, mutta kovaa 
·tiusketta. Kauempac1 katsoen näyttää kasvipeite puuttuvan koko
naan kallioseinillä. Itse asiassa vain kalliorakotoissa ja suojatuissa 
notkoissa voi niukkalajinen kasvista saada jalansijaa. Kiintoisin oli 
saaren sani~liskasvisto, jota edusti 11 lajia, niiden joukossa ·paitsi 
Scolopendrtumia mm. As.plenium tizarinum, jonka prof. Nordhagen 
löysi eräästä kalliokourusta saaren länsipäästä,· A. adianthum nigrum 
ja A. ruta muraria. Saniaisten suhteellinen runsaus ·ulommassa 
saaristovyöhykkeessä oli merkillepantava. · Erittäinkin kiintyi huo
mioni Asplenium ruta muraria'n ilmeisesti vaatimattomaan kasvu
alustaan, jollaisissa olosuhteissa lajin kasvaminen me1llä ei ·luullak
seni tulisi kysymykseen. Suojatuilla paikoilla tavattiin edelleen 
mm. Carex binervis, Luzula silvatica, Sedum anglicum, Hypericum 
pulchrum, Erica cinerea, Digitalis; Centaurea nigra, Sanicula europaea, 
kallio-onkaloissa Hookeria lucens ja Porotrichum alopecurum. 

Elok. 28. p:nä tekivät kaikki muut, allekirjoittanutta lukuun
ottamatta, pitkän retken Hardanger-vuonoon, Varaldsö-saareen. 
TälJä verraten korkeakallioisella, mutta samalla suojatussa pai
kassa olevalla saarella on keskieurooppalainen tammikasvfllisuus 
hyvin kehittynyt. Kasvillisuusvyöhykkeiden rajat kulkevat silti 
kaikkea muuta kuin suoraviivaisesti. Niinpä eräällä kalkkirikkaalla, 
pehmeäliuskeisella kallioseinällä tavattiin tammivyöhykkeessä n. 
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Kuva 2. Varaldse. jyrkkä kallionse inä , jolla kasvaa 
monia tunturikasveja. 

300 m korkeudella rikas tunturikasvistofragmentti (kuva 2) käsit
täen n. kolmisenkymmentä tunturilajia, mm. Carex rupestris, 
Gymnadenia albida, Salix Jzerbacea, Oxyria, Silene acaulis, Saxifraga 
oppositifolia, S. cotyledon, S. åizoides, Alclzemilla alpina ja Dryas. 
Kun samassa tammivyöhykkeessä edellisten kanssa esiintyy vielä 
moni /lex-kasviston edustaja, voi tässä todeta oikean koulu esi
merkin kasvistoelementien mosaikkiesiintymisestä ja kasvilli suu 
den vyöhykerajojen häilähtävästä kulusta, jotka Norjan syväsär
mäiselle maisemamuodolle ovat niin ominaisia. 

Tammikasvillisuudelle edullisia olosuhteita kuvaa osaltaan sa
massa vyöhykkeessä tavattu Fennoskandian suurin Taxus-yksilö , 
ympärysmitaltaan 155 cm korkeudella 4.88 m. 
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Minä kuljin kyseellisenä päivänä omia teitäni tehden retken 
Stord-saaren keskustassa kulkevalle korkealle tunturijonolle. Kor
kein tuntureista, hieman yli 700 m, on Stoveligolvsfjellet. Siihen 
rajoittuu hieman matalampi rotkolaakso, Tyseskaret. Varsinaisen 
tunturijonon edessä on sen kanssa yhdensuuntaisesti kulkevia sois
tuneiden notkojen toisistaan osoittamia matalampia kallioharjan
teita. 

Matkan jatkuessa yhä korkeammalle kiintyi huomioni siihen, 
että atlanttiset lajit seurasivat yhä kintereillä, vieläpä aivan Tyse
skaret'in alla tapasin mm. Primula acaulis'in. 

Klimaattinen puuraja on Tyseskaret'issa ja viereisillä tuntu
reilla tuulisuhteiltaan edullisimmalla eli SO-rinteellä n. 400 m kor
keudella. Puuraja herätti huomiotani monessakin suhteessa. En
siksikin puuttuu täällä Lapin tuntureilla usein todettava puu
kasvillisuuden ylärajan suoraviivainen selvyys. Varsinainen metsä
raja ainakin Tyseskaret'issa on verraten epäselvä. Tyseskaret'issa 
kipuaa · mänty monin paikoin melkein puurajalle saakka, tosin kitu
vana ja maata vasten painuneena. Tyseskaret'in puurajamerkilli
syyksiin kuuluu vielä lähellä puurajaa tapaamani n. 35 - 40 cm 
paksu, tosin hyvin laho Fraxinus-yksilö, jossa oli vain yksi elävä, 
tukevahko oksa. 

Tunturien kasvillisutiden tavanmukaista vyöhykkeellisyyttä sil
mälläpitäen olisi puurajan yläpuolella olettanut tapaavansa Fenno
skandian tuntureille luonteenomaisen regio alpinan kasvillisuuden. 
Mutta se puuttui tosiasiassa täydelleen. Kasvillisuus puurajan yläpuo
lella oli edellisen päivän retkeilyitä ulommaisesta saarivyöhykkeestä 
tosin tuttu, mutta Fennoskandian tavanomaiselle tunturivyöhyk
keelle aivan vieras. Kasvillisuuden tärkeimpinä muodostajina olivat 
matala }uniperus, Calluna ja Vaccinium myrtillus. Tämän dominoi
van kasvipeitteen muista konstituenteista mainittakoon ennen muuta 
atlanttiset ja subatlanttiset lajit, joiden olisi luullut jääneen kau
vaksi puurajan alapuolelle, kuten Blechnum spicant, Carex binervis, 
Erica tetralix, Digitalis ja Galium saxatile. Näiden lisäksi eivät 
vähemmän herättäneet mielenkiintoani puurajan yläpuolella tapaa
mani: Carex pilulifera, ·c. pulicaris, C. pallescens ja C. stellulata. 
Lajien levinneisyyden meillä huomioonottaen tosiaan merkillisiä 
regio alpinan kasviston konstituentteja! Kasvipeitteen anormali
~;u utta ei kyennyt hälventämään jo metsävyöhykkeestä seurannut 
Alchemilla alpina, jota Norjassa voidaan hyvällä syyllä pitää enem-
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män atlanttisena kuin alpinisena 
lajina. Puuttoman vyöhykkeen kas
villisuus ei näillä tuntureillaolekaan 
alpinista, vaan puuttoman ranta
vyöhykkeen varpukangasta, joka 
vasta sisempänä, vuonopohjukoiden 
korkeammilla tuntureilla ja - ku
vaavaa kylläkin joskus alempana
kin, kuten · Varaldsössä muuttuu 
varsinaiseksi alpiniseksi kasvillisuu
deksi. 

Elokuun 29. p:nä lähti retki
kuntamme Stord'in Leirvikistä us
kollisella Tass'illaan paluumatkalle. 
Leirvik'in lähistöllä pysähdyttiin 
hetkeksi Hovanes'in kohdalle, jossa 
matalassa merenlahdessa tavattiin 
runsaasti hedelmöivänä Zostefa na
na, siihen rajoittuvalla rannalla 
Centuncu!us minimusta ja Alnus 
glutinosa-vyöhykkeessä atlanttinen 
Rubus Selmeri, joka on mikrolaji
rikkaan suvun >>hyvä>> laji. 

Seuraava pysähdyspaikka oli 
Anuglo'n pieni saari Hardanger- Kuva 3. Ånuglo. Suuren Hederan 
vuonon suulla, tunnettu Fenno- tyvi, ja sen vieressä prof. Se.rnander. 

skandian suurimmasta Hedera-yk-
silöstään, joka kåsvaa suojaisen eteläkalliopinnan juurella (kuva 
3). Tyvi on miehen mittainen ja varsi kipuaa sitten n. 20 m kor
kealle pitkin kallioreunaa. Kallioseinän juurella ovat Ilex- ja Taxus
yksilöt tämän komistuksen seuralaisina. Irtokivillä kasvoivat atlant
tisen lehtisammalelementin edustajina: Pterogonium ornitlwpodioides 
ja Ptyclwmitrium polyphyllum. Lisäksi poimielin Hedera-kalliori 
raoista Weisiaceae-heimoon kuuluvaa lehtisammalta, jonka kalkin 
inkrustoimat mättäät mikroskopisessa tarkastuksessa osoittautuvat 
kuuluvaksi lajiin Eucladium verticillatum. Sammal oli uusi Norjalle. 
taji' ei kuulu atlantti:Seen erementtiin, vaan on pidettävä meridio
naalisena, jopa suorastaan mediterranisen elementin konstituenttina. 
Sen pohjoisimmat etuvartiot ovat tähänastisen tuntemuksen nojalla 
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Latviassa, Daugava-joen laaksossa (M a 1 t a), Gottlannissa; LänsiT 
Götanmaalla ja Bornholmissa. . Lajin levinneisyyden huomioon -:
ottaen on sen pohjoisin esiintymä Anuglossa Fennoskandian suu
rimmalle Hedera-yksilölle täysin arvovaltaisena seurana. Eucladium 
verticillatum on tunnettu resenttistä kalkkituffia erikoisesti muo
dostavana lajina. 

Illalla saavuttiin päivän matkan päätepisteeseen Os'iin, leveän 
B jörnefjordin rannalla. Paikka on tunnettu virkistyspaikkana ja 
Bergenin · patrisien huvila-alueena n. 40 km Bergenistä etelään. Os 
on ilmastoltaan Bergen'in tienoon ehkä lauhkein ja kesälämpimin 
paikka. Persikkaviljelyskin onnistuu täällä lämmittämättöinissä 
kasvihuoneissa. Ministeri Ö. E 1 f v i n g'in kertoman mukaan kukoisti 
täällä n. 10 vuotta sitten eteläisten, hienojen tupakkalaatujen vil
jelys odottamattoman hyvin, kunnes oudoksuttava veroituspoli
tiikka teki sen kannattamattomaksi. 

Seuraavana päivänä, sunnuntaina elok. 30. p:nä käytti muu 
retkikunta aamupäivän Os'in suureromoisten puutarhojen katsele
miseen, allekirjoittanut retkeili sensijaan n. 15 km päässä olevan 
Mösnukentunturin rinteillä. Tunturipuron alaosan rotkolaaksossa 
löysin Hymenop/zyllum peltatum'ille tietääkseni uuden itäisen löytö
paikan. Tällä tunturilla sain uudistaa havaintoni Tyseskaret'isia. 
Atlanttisten lajien ulottuvuuden puurajalle ja sen yläpuolelle tote
sin täälläkin, jopa atlanttiset lajit, niin fanerogamit ja varsinkin 
sammalet, olivat yleisempiä korkeammalla, tunturin rinteellä kuin 
tunturin juurella. 

Iltapäivällä lähti retkikuntamme taivaltamaan 40 km matkaa 
Bergeniin. Välillä poikettiin meillä vasta vierailleen prof. Shetelig'in 
ystävällisesti opastaessa tarkastelemaan hänen johdolla restauroi
dun keskiaikaisen Lysekloster' in rauniotia. Kohteliaisuutemme ja 
arkeologiset harrastuksemme joutuivat koetukselle, kun raunioiden 
keskellä osui silmiimme tukevahko Salix caprea, jonka rosoisella 
pinnalla oli käymässä ankara kilpailu tutun >>raidankeuhkon (poh
joissavolainen kansannimi), Lobaria . pulmonarian :: ja atlanttisen 
L. amplissiman välillä viimemainitun lajin ilmeiseksi voitoksi. 
Lohdutuksena minulle oli salainen toive, että samana iltapäivänä 
tapahtuva voimainmittely maaottelussa Tukholman Stadionilla oli 
koituva kontinentalisen elementin voitoksi, toive, joka tunnetusti 
ei pettänytkään. 

Bergenissä tutustuttiin seuraavana päivänä Bergenin Museon 
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kasvitieteellisiin kokoelmiin. Suurin osa aikaa kului kuitenkin 
keräilyjen preparoimiseen. llla~la antoi >>virallinen taho>> illalliset 
Flöifjellet'in ravintolassa, n. 300 m. korkeudessa tämän vanhan 
hansakaupungin yläpuolella. 

Retkikuntaan liityin hieman sekavin mielin tuntien siinä aluksi 
itseni viidenneksi pyöräksi vaunussa. Mutta matkaani en ole tar
vinnut katua. Huokeasti ja mukavasti sain käydä, joskin pika
puolin, saariston kiintoisimmissa paikoissa. Retkeily oli omiaan 
tutustuttamaan Norjan kasvimaantieteellisiin erikoisuuksiin ja teke
mään niitä käsittelevän kirjallisuuden antavammaksi. Keräily
tuloksena jäi saaliikseni puolisentoista tuhatta sammalnäytettä, 
joukossa edustava kokoelma Jlex-vyöhykkeen lehtisammalia. 

(Jatk.) 

VVidar Brenner t. 
Runar Collander. 

Maaliskuun 12. päivänä kuoli aelsingissä lyhyen sairauden 
jälkeen yliopistonapulainen, tri Widar Brenner ainoastaan 44 
vuoden ikäisenä. Hänessä menetti kotimainen kasvitiede sel
väkatseisen, .monipuolisen tutkijan. 

Magnus Widar Brenner syntyi Helsingissä 1887 tunnetun 
floristin, rehtori Magnus Brennerin poikana. Tultuaan ylioppi
laaksi 1905 antautui Widar Brenner luonnontieteellisiin opin
toihin ja suoritti kuusi vuotta myöhemmin filosofiankandidaatti
ja 1915 filosofianlisensiaattitutkinnon. Jo sitä ennen oli hän toi
minut ylimääräisenä assistenttina yliopiston kasvitieteellisessä 
ja kemiallisessa laboratoriossa. 

Vuonna 1913 lähti Brenner opintomatkalle Leipzigiin, jon
ne mainion kasvifysiolog,in Wilhelm Pfefferin luokse kerääntyi 
oppilaita maailman kaikilta ääriltä. Brenner työskenteli Leip
zigissä vielä maailmansodan puhjettuakin joulukuuhun 1915. 
Nyt hän ei voinut palata kotimaahan, koska hänen oleskelunsa 
Saksassa sodan aikana oli te~hnyt hänet epäluulonalaiseksi 
venäläisten viranomaisten silmissä. Hän siirtyi sentähden Up
salaan, jonne hän jäi kahdeksi vuodeksi, pysyen läheisessä 
yhteydessä tunnetun upsalalaisen kasvimaantieteilijäkunnan 
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kanssa. Vasta vallanku
mouksen jälkeen, joulu
kuussa 1917, hän palasi 
Suomeen. 

1920 Brenner nimitet
tiin kas·vitieteen dosentik
si lieisingin yliopistoon. 
Tässä virassa hän toimi, 
kunnes hänet 1930 nimi
tettiin kasvitieteen aputai
seksi sa1mat1 yliopiston 
maatalous-metsätieteelli

seen tiedekuntaan. Bren
ner oli hyvä luennoitsija. 
Hänellä oli synnynnäiset 
puhujalahjat ja hän "al
misti huolellisesti luen
tonsa. 

1919-1927 Brenner 
J9J6 toimi myös Geologisen 

toimikunnan agrogeologi
sen osaston (myöhemmin Valtion maatutkimuslaitoksen) vt. 
nuorempana assistentt ina. Tässä vaatimattomassa toimessa 
hän suorHti perusteellisia tutkimuksia maamme maaperästä 
ja sen suhteesta kasveihin, retkeiHen uutterasti kesäisin maam
me kaikissa osissa ja talvella tutkien kerättyjä maanäytteitä 
laboratoriossa. 

Kasvitieteilijänä Brenner oli sangen monipuolinen. Hänen 
tärkeimmät tutkimuksensa kuuluvat kasvifysiologian ja kasvi
ekologian piiriin. 

Brennerin kasvifysiologiset julkaisut käsittelevät sangen 
erilaisia aiheita. liän on laajojen viljelyskokeiden avulla sel
vitellyt kysymystä homesienien suhtautum~isesta eri typpiläh
teisiin. liän n tutkinut Oxalis-lehdykkäin variatioliikkeitä 
käyttäen fefferin kehittämää hienoa automaattista rekisteröi
mismenetelmää. tlän on eristänyt ja tutkinut erästä omituista 
bakteeria, Micrococcus selenicus, joka ei hengitykseensä voi 
käyttää vapaata happea, vaan ainoastaan happea, jonka se 
saa pelkistämällä määrättyjä helposti pelkistyviä aine ita, ku-
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ten seleniittejä ja tiosulfaatteja. Hän on vihdoin erittäin huo
lellisesti ja menestyksellisesti tutkinut elävän -alkuliman läpäi
seväisyyttä emästen ja happojen suhteen, osoittaen määrätyt 
tällä alalla vallinneet käsitykset kokonaan vääriksi. 

Brennerin viimeinen puhtaasti frysiologinen tutkimus on 
julkaistu vuonna 1920. Hänen työnsä Geologisessa toiimikun
nassa aiheutti näet sen, että hän jätti fysiologiset tutkimuksen
sa keskittääkseen työvoin1ansa maamme maaperän ja sen ja 
kasviston välisten suhteiden selvittämiseen. On tietysti vali
tettavaa, että Brennerin tutkimustyö kasvifysiolog ian alalla 
täten keskeytyi, mutta toisaalta on tunnustettava, että hänen 
tutkimuksensa edaafisen kasviekologian alalla ovat maassam
me uraa uurtavia. Niitä hän tuskin olisi voinut suorittaa ilman 
sitä perusteellista kasvifysiologista ja fysikalis-kemiallista kou
lutusta, joka hänellä oli. 

Kaukokatseisuutta osoittaa se seikka, että Brenner ryh
tyessään 1919 tutkimaan maamme maaperää alusta alkaen 
kiinnitti suurta huomiota kysymykseen maaperän vetyionikon
sentratiosta. Tätä käytännöllisestikin erittäin tärkeää kysy
mystä, jota nykyään niin uutterasti harrastetaan kaikissa si
vistysmaissa, oli silloin vielä sangen vähän tutkittu Euroopassa 
y leensä, ja meillä Suom·essa siihen tuskin ollenkaan oli kiin
nitetty huomiota, ennenkuin Brenner ryhtyi määrätietoisesti ja 
järjestelmällisesti sitä tutkimaan. Hänen työnsä tällä alalla 
ovat sitä arvokkaammat, koska hän, samaJla kun hän määräsi 
n1aanäytteiden reaktion, myös tutki niiden puskurivaikutusta 
ja kemiallista kokoumusta sekä - kun oli kysy1nys luontai
sista kasvupaikoista - kasvipeitteen laatua. Myös maassa 
elävien bakteerien aikaansaamaan typen sitoutumiseen ja nitri 
fikaatioon hän kohdisti huomionsa. Brennerin maaperätutki
mukset ovat näin ollen erittäin monipuoliset. Valitettavasti tu
lokset eivät vielä olleet kokonaisuudessaan julkaistut, kun kuo
lema odottamatta keskeytti työn. 

Widar Brenner oli lujaluonteinen, velvollisuutensa uskol
lisesti täyttävä personallisuus. Mutta hänellä oU myös kyky 
iloita tuttavallisessa piirissä levittäen hilpeyttä ympärilleen. 
Hän rakasti saaristoa. Sen yksinkertaisissa, karaisevissa ol is
sa hän tunsi olevansa kotonaan. 
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Alueellista lajitilastoa vesiemme putkilokasveista. 

K. Linkola. 

Kasvimaantieteen oppi- ja käsikirjat mainitsevat yleisesti vesi
kasvilajien levinneisyyden muihin kasveihin verraten erikoisen laa
jaksi. Niinpä yleismaailmallisiksi, kosmopoliiteiksi kutsuttuja, t.s. 
kaikkiin tai useimpiin maanosiin levinneitä lajeja on vedessä kasva
vien putkilokasvien parissa suhteellisesti enemmän kuin missään 
muussa korkeampien kasvien ekologisessa ryhmässä. Niistä 117 sie
menkasvilajista, joiden levinneisyysalueen 0 e C a n d o II e aikoi
naan (1855, ss. 564- 581) tiesi käsittävän vähintään kolmanneksen 
maapallon maa-alasta, on vesikasveja 25 eli siis 21 %, vaikka vesi
kasveja kaikenkaikkiaan on vain piem murto-osa siemenkasvilajeista. 
Tämän vesikasvien laajan levinneisyyden katsotaan johtuvan vesi
kasvupaikkojen suhteellisen suuresta samankaltaisuudesta. jotkut 
tutkijat otaksuvat myös vesilintujen välityksellä tapahtuvan leviä
misen paljon vaikuttavan vesikasvilajien levinneisyyden hyväksi. 

Vaikkakin vesikasveilla yleisesti katsoen on suuret levintäalueet, 
ei likimainkaan kaikkien vesikasvilajien levinneisyys ole suuri, eikä 
säännön laajasta levinneisyydestä tarvitse koskea kaikkia oloja. 
jokainen kasvistontuntijamme voi suoralta kädeltä luetella monia 
vesikasveja, joita kasvaa ainoastaan Suomen eteläosissa ja täälläkin 
vain ahtailla alueilla; jokainen tuntee myös muutamat seudut vesi
kasviston puolesta erikoisen rikkaiksi, toiset köyhiksi. 

Mutta mitähän numerot ja kasvikarttamme sanovat näistä suh
teista. Onko meilläkin vesikasvilajien levinneisyys suurin piirtein 
katsoen erityisen laaja? Mitä kertoo kasvistollinen tilasto kasvi
maantieteellisten alueittemme vesikasviston yhtäläisyyksistä tai eri
laisuuksista? 

Numerollista, varmaa valaisua näihin suhteisiin antaa jonkun 
verran jo se lajitilastollinen kartake, jonka K a i r a m o laati vesi
kasveistamme Suomen kartaston ensimmäistä laitosta (1899) varten. 
Tämä kartake näyttää vesi-putkilokasvien lajiluvut luonnonhisto
riallisen Suomen poikittaisvyöhykkeissä. Vesikasveiksi on tilastossa 
katsottu 76 kasvilajia; vyöhykkeitä eroitetaan 7. Lajiluvut, joissa 
myös merien vesikasvit on huomioon otettu, - merenrantaa kun on 
joka vyöhykkeessä - ovat eri vyöhykkeissä peräkkäisesti etelästä 
pohjoiseen luetellen: 69, 63, 63, 60, 54, 37 ja 24. Lajilukumäärä siis 
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alenee, kuten voi odottaa, etelästä pohjoiseen päin, mutta pitkän 
aikaa verraten vähän, joten sangen lukuisat lajit siis ovat tavatta
vissa kaikissa eteläisemmissä vyöhykkeissä. Pohjoisessa on laji
määrän aleneminen hyvin suuri, aleten lopulta 32 %:iin koko luon
nonhistoriallisen alueemme vesikasvilajeista. Kaikkiin vyöhykkei
siin levinneitä lajeja ei siis voi olla kovinkaan paljon. 

Niiden 33 vuoden aikana, jotka ovat kuluneet K a i r a m o n 
tilaston julkaisemisesta, ovat tiedot vesikasviemme levinneisyydestä 
huomattavasti lisääntyneet. Uusia näkökohtia ja uusia aluejakaja 
on sitäpaitsi tullut käytäntöön. On siis epäilemättä paikallaan ta,r
kastella vesikasvistoamme nykyisen tietämyksen valossa. Teemme 
sen seuraavassa, koettaen tilastollisesti etsiä vesikasvien levinnei
syyssuhteiden yleisiä piirteitä, samalla syyperäisyyteen huomiota 
kiinnittäen. 

Suurta vaikeutta vesikasvitilaston laadinnassa tuottaa vesi
kasvi-käsitteen epämääräisyys. Koetamme välttää vaikeutta ja 
mahdollisia virheitä sillä, että teemme tilaston sekä laajaa että ah
dasta käsitettä käyttäen. ~~-s i k a_s_.v · _sj_J a a · a s s a m i e-

_Le s s ä katson kasvit, j_oiden kasvupaikkoina meikäläisissä oloissa 
ovat _ :yal!.!_!~~asti ve.det _t~_j9 i!_a_ ai_näl<rii~yl~~~e_sJ i -t~v~a1åan · ·~e rraJen 
syväss~kin v_edessä kasvavjna__j a.._sjlloin .. yleensä rakenteellisesti jos_
sai_n määrin_ye_si~asv_upaikkaan mukaantuneina. Vesikasveihin tulee 
tällöin luetuksi myös lajeja, jotka samalla ovat suo- tai rantakas
veja; osa suo- ja rantakasveista, vaikka kasvavat myöskin vedessä, 
jää tässä harkinnan mukaan syrjään. V a r s i n a i s i n_ · 
kasvein a, todellisina hydrofyytteina, pidämme kasvilajeja, jotka 
ovat siinä määrin sopeutuneet vesielämään, että ne kasvavat koko
naan vedenalaisina tai kohottavat korkeintaan kukkansa vedenpin
nasta, toiset lajit myöskin lehtiänsä vedenkaivoon kellumaan; muu
tamat kuitenkin voivat kasvaa ilmeisen sekundärisesti ja poikkea
van muotoisina myös märillä rantakasvupaikoilla. Epäselviksi väli
muoto-tapauksiksi, joiden sijoittelu näiden määritelmien puitteissa 
on vaikeaa, jää kolme sekä vedessä että kostealla maalla kasvavaa 
Callitriche-lajiamme ja varsinkin ly.ganum mpll.W.iw:n vesi- ja 
maamuotoineen. Luen kaikki nämä kasvit varsinaisiin vesikasvei
hin. Luettelo valtiollisen Suomen suolattomien vesien kasveista 
muodostuu tämän mukaan, merkiten varsinaiset vesikasvit kursii
villa, muut korpuksella, seuraavaksi (kaikkiaan 92 lajia, joista varsi- / 
naisia vesikasveja 55, muita 37): 
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Equisetum limosum Phragmites eommunis 
. Jsoetes lacustre Glyeeria fluitans 

.1. 1. eclzinosporum Gl. aquatiea 
Typha latifolia Fluminia arundinaeea 
T. angustifolia Seirpus eupa luster 
Sparganium ramosum Se. mamillatus 
Sp. simplex Se. aeieu laris 

• Sp. glomeratum Se. laeustris 
s. Sp. natans Aeorus ealamus 
'-< . Sp. affine 1 ~ Lemna trisulca 

Sp. minimum ~) L. minor 
· Sp. hyperboreum Jo L. gibba 

r, Potamogeton natans 3 t L. polyrrhiza 
1.. · P. polygonifolius juneus supinus (f. fluitans) 
1- P. alpinus Iris pseudaeorus 
~ . P. perfoliatus Rumex hydrolapathum 
s. P. praelongu j2_ Polygonum amphibium 
rc. P. lucens ~1 Nuphar luteum 
''· P. gramineus s '1 N. pumilum 
1 t. P. crispus J s- Nymphaea alba 
1-s. P. compressus 1<.. N. candida 
1'1. P. obtusifolius :n. N. tetragona 
!S· P. mucronatus ~9 Ceratoplzyllum demersum 
1" -P. panormitanu J"> Ranunculus paucistamineus 
lf .P. pusillus ~o R. eradicatus 
(t .P. rutilus Yl R. circinatus 
l1 .P. pectinatus Yt R. peltatus 

)6 P. filiformis R. reptans 
1-:1 Najas flexilis R. lingua 
~t N. tenuissima Nasturt ium amphibium 

Alisma plantago Subularia aquatica 
2..1 A. gramineum *Wahlenbergii Bulliarda aquatiea 

Sagittaria sagittifolia 4 3 Callitriclze verna L 
t1 S. natans Y-1 C. polymorpha 1 

Butomus umbellatus 'fS C. /zamulata 
t.S' Helodea canadensis 'il C. autumnalis 
.u Stratiotes aloides ~1- Elatine hydropiper 
t1 Hydrocharis morsus ranae 4ct E. triandra 

· Alopeeurus fulvus E. alsinastrum 
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Peplis portula 
~ ., Myriophyllum verticillatum 
~ M. spicatum 
S) M. alterniflorum 

Hippuris vulgaris 
Sium latifolium 
Oenanthe aquat ica 

Lysimachia thyrsiflora 
Limosella aquatica 

Y t Utricularia vulgaris 
S> U. intermedia 
s-~ U. minor 

Litorella uniflora 
$"5"" Lobelia dortmanna 

89 

Vesikasveihin lukematta jäävät täten tässä yhteydessä mon et ve rraten usein 
vedessä kasvavat kasvilajit. Mainittakoon nii stä seuraavat 30: 

Aspidium thelypteris Carex a_g_uatilis - Ranunculus flammul a 
Phalaris arundinacea C. pseudocyperus Comarum palustre 
Oryza clandestina C rostra ta ,L thru~ria 
Arctophila fulva C. ves icaria L Cicuta virosa 
Glyceria plicata C. •riparia Menyanthes trifoliata 
Catabros·a aquatica C. filiformi s ""' JYlyosotis palustris 
Scirpus silvat icus Ca lla palustris Lycopus ·europaeus 
Se. radicans Rumex hippolapath. Veronica beccabunga 
Carex .stricta Montia lamp rosperma V. anagallis 
C. acuta Caltha pa lustri s Bidens cernuus 

Yksinomaan merivedessä kasvavia vesikasveja (Scirpus Taber
naemontani kyllä tavattu myös suolattomassa vedessä, nuorena 
merireliktinä), jotka tässä jäävät käsittelemättä, ovat meillä seu
raavat: 

Potamogeton va!Jinatus 
Zostera marina 
Ruppia spiralis 
R. mm·itima 
Zannichellia palustris 
Najas marina 
Seirpus uniglumis 

Scirpus parvulus 
Se. Tabernae montani 
Se. maritimus 
(Carex sa lina) 
(C. maritima) 
Ranunculus Baudotii 
H ippuris tetraphylla 

Vastauksen kysymykseen siitä, onko vesikasvei lla meidän olois
samme suhteellisen laaja levinneisyys vai ei, antaa seuraava ti las
tollinen yhdistelmä, jonka olen laatinut Suomen kartaston 1925 
kasvitietoja varten kokoamani kasvi stolli sen taulukkoaineiston pe
rustalla, huomioon ottaen myöhemminkin kertyneitä vesikasvitie
toja (ks. alavi ittaa seur. siv.): 

Varsin. vesikasveja kaikissa vyöhykkeissä tammivyöhyk-
keesUi Lapin havumetsäa luee lle saakka . . . . . . . . . . 27 lajta = 49 % 
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Yleensä vesikasveja samoin ......... . ............... . 
Muita . putkilokasvcja samoin . .. ...... .. .... .. ..... . . 
Varsin. vesikasveja kaikissa vyöhykkeissä tammivyöhyk-

keestä tunturivyöhykkeeseen ast i . .............. . 
Yleensä vesikasveja samoin . . ...................... . . 
Muita putki lokasveja samoin ..................... .. . 
Ainoastaan 1 vyöhykkccssä tavattuja vars in. vesikasveja .. 

vesikasveja yleensä .. 

" , muita putkilokasveja 

41 lajia = 45 % 
268 " = 26 % 

1 
5 

73 
5 
5 

198 

" 

2 % 
5 % 
7 % 

" = 9o/o 
" =- 5 % 
" = 19 lf'o 

Tästä . näkyy, että vesi ka s v i e n p a r i s s a 1 a a j a 1 t i 
l e vinneitä lajeja on suhtee lli sest i enemmän 
ja ahdasalais ia laj eja paljon vähemmän kuin 
p u t k i 1 o k a s v i 1 a j i s t o s s a y 1 e e n s ä, joten siis yleis
sääntö vesikasvien laajasta levinneisyydestä pitää meilläkin paik
kansa. Lapin koivu- , mutta varsinkin t u n t u r i v y ö h yk e o n 
t ä s t ä k u i t e n k in s u u r e n a p o i k k e u k s e n a. Tänne, 
erittäinkin tunturivyöhykkeeseen ovat, ensi sijassa kasvukauden ly
hyyden vuoksi, vain harvat muuten laajalti levinneet lajit kyenneet 
sijoittumaan. Tunturipaljakoiltamme . on toistaiseksi todettu vain 
yksi varsinainen vesikasvilaji (Callitriche verna1

) ja 5 muuta vesi
kasvia (Equisetum limosum, Sparganium hyperboreum, Alopecurus 
fulvus, Ranunculus reptans ja Hippuris vulgaris). 

Monipuolisemman tilastollisen katsauksen kuin yllä esitetty 
yhdistelmä tarjoaa siv. 92 oleva vesikasvistomme tilastotaulukko.2

) 

1 Laji on sama, jonka S c he n c k (1886, s. 157) mainitsee Se n d t ne r i n 
havaintojen mukaan ainoana Etelä-Baijerin Alppien alpiini-alueen vesikasvina. 

c h r ö te r (1926, s. 838-841) tuntee niitä Sveitsin Alpeilta jo 8: Sparganium 
affine (vielä 2750 m korkeudessa), Potamogeton alpinus, P. pusillus, P. jilijormis, 
Ranunculus eradicatus ( = R. jlaccidus; 2750 m korkeudessa), Callitriche verna, C. 
polymorp/w (myös Kuolan-Lapissa) ja Myriop/zyllum spicatum. Muut näistä, 
paitsi Myriophyllum ja Callitriclze polymorpha (?), on meillä tavattu subalpiini
vyöhykkeessä, ja löydettänee jotkut näistä 8:sta vielä Suomenkin alpiini-alueelta. 

2 jotta verrannollisuus Suomen kartaston 1925 numerot ietojen kanssa ei 
mainittavasti vähenisi on myöhempiä lisätietoja otettu varteen vain rajoitetusti. 
Vyöhykkeistä 1.-6. on vain vesikasvilöytöjä huomio~n otettu: Potamogeton 
rutilus Äyräpäänjärvestä (uusi Suomelle), P. compressus Saltvikista ja Glyceria 
aquatica jyväsjärvestä. Koivu- ja tunturivyöhykkeistä sensijaan on Iajistan laji
luvuissa käytetty hyväksi varsinkin niitä lisiä, joita Petsamon-Lapin viime 
aikainen tutkiminen (maist. R. Kalliola, ylioppilaat A. Cajander, T. Kontuniemi 
ja N. Söyrinki) on antanut. - Verrannollisuuden säi lyttämiseksi on viljavuus-
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Kartta t. Vesikasvilajien lukumäärä 
kasvillisuusvyöhykkeissä. 

Kartta 2. Vesikasvilajien lukumäärä 
viljavuusmaakunnissa. 

Se antaa lajitilastollisia tietoja: 1. S u o m e n k a s v i 1 1 i s u u s
v y ö h y k k ·e i s t ä, joina käytämme N o r r 1 i n i n tunnettuja 
vyöhykkeitä rajoittaen ne Suomen kartaston 1925 (karttalehti 17) 
osoittamaan tapaan; 2. v i 1 j a v u u s m a a k u n n i s t a, niistäkin 
kartaston 1925 rajoittelua käyttäen; ja vertailun vuoksi vielä 3. 
S o r t a v a 1 a n- j a R a j a-K a r j a ·1 a n k o 1 m e s t a s e u
d u s t a, jotka suurten kasvistollisten eroavaisuuksiensa vuoksi 
ovat, kuten varhemmin olen huomauttanut (t 93 t ), vesikasvistolli
sestikin erinomaisen opettavaisia. 

Taulukon yleisestä lajilukutilastosta näkyy ensinnäkin, että 
varsinaisten ja muiden vesikasvien kesken lajilukumäärien suhde on 

maakuntien rajat pysytetty Suomen kartaston 1925 mukaisina, vaikka rajansiir
toihin eräissä ~ohdin olisikin syytä. - Verrannollisuuden aikaansaamiseksi eri 
alueiden lajilukumäärissä otamme niistä kasvilajeista (Potamogeton pectinatus, P. 
filiformis, Ranunwlus circinatus y.m.), joita tavataan etupäässä vain murtove
dessä, huomioon ainoastaan niiden makeavesi-esiintymät ja löydöt sellaisilta 
merenrantapaikoilta, joissa vesi on vain aiyan heikosti suolaista, ajoittaisesti 
suotatonta. 
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Koko 
vakin. Vesikasvilaj ista 
lajisto 

2 
2 

V) 

'Ci) 

2 .~ 
V) > 'Ci) V) 

V) C':l C':l 'Ci) <l) 
'å) > > V) ..!:( 

~ 
V) > .~ C':l ·;n 
C':l V) <l) ..!:( <l) 

..!:( C':l 
~ ·;n > 

2 ·;n ..!:( 
<l) 2 ~C':l V) 

<l) ·;n > \.., :;: > <l) :C'j V) :ro > V) ui :;: ~C':l 
·~ t:: t:: \.., 

.§ 2 <l) C':l ·~ ..!:( ·;n <l) 
\.., '5 :::: > ..!:( 

j 0 > 0 
0 :E >- 0 ~ 

A. Koko Suomi 
•• 0 •• • ••• 0 ••••• • 0 ••• 0. 11 41 100 55 37 92 100 100 

B. Kasvillisuusvyöhykkeet: 
Tammivyöhyke •• 0 •••• 0 • • 0 0 0 0 0 ••• 902 79 51 36 87 93 95 
Vaahtera- >) 

• • 0. 0. 0 •••••••• • •• 834 73 48 36 84 87 91 
Lehmus- )) 

••• • 0. 0 •• • ••••• • •• 678 59 43 29 72 78 78 
Pohjoi S··Suomen ete lävyöhyke ...... 584 51 43 26 69 78 75 

)) pohjois- )) ..... . 521 46 38 22 60 69 65 
Lapin havumetsävyöhyke .. . .... . . . 412 36 30 15 45 55 48 
Koivuvyöhyke 0 •• ••• 0 ••• 0 •• • • •• 0 355 31 18 8 26 33 28 
Palj akko- >) 

0 0 0 •• 0 •• 0. • • 0 0 • • 0 0 . 250 22 1 5 6 Y2 7 

c. Viljavuusmaakunnat: 
Lounais-ete läin en Suomi • 0 •••• • •• 0 893 78 51 36 87 93 95 
Kaakkois-Suomi • 0 0. 0 ••• 0 • • •••• • 0. 801 70 47 34 81 85 85 
Ete lä- Häme . . .......... . . ..... .. . 653 57 44 34 78 80 82 
Etelä-Savo ••• 0. 0 • • • •• ••• 0 •••• 0 •• 584 51 34 28 62 62 67 
Pohjanmaan rannikkomaa 0 •• 0 •• •• 589 51 39 27 66 71 72 
Suomenselän saiomaa •• • •• 0 •• 0 0 • • 445 39 28 26 54 51 58 
J ärvi-Suomen pohjoisosa •••• • • • 0. 0 607 53 39 28 67 71 73 
Raja-Karjalan sa tomaa • 0 . 0 0 •• •• 0 464 41 28 21 49 51 53 
Ka in uu ... .... . . ........... . : .... 477 42 ]§_ .ll 57 64 62 
Perä-Pohjo la ••••• • •••••• 0. 0 0 • • 0. 505 44 38 23 61 69 66 
Kuusamon vaaramaa •••••• • 0 •••• 466 41 32 19 51 58 55 
Etelä-Lappi ..... .. ..... .. . . .... . . 418 37 28 16 44 51 48 
Pohjois-Lapp i • ••• 0. 0 •••• 0 • • 0 •••• 0 466 41 23 11 34 42 37 

o. Sortavalan- ja Raja-Karjalan eutuja: 
Sortaval.a (- HarJu) 0. 0 0 ••• 0 ••• • 614 53 40 29 69 73 75 
Itä-Suojärvi •••• 0 • • •• ••••••••• 0. 423 37 24 20 44 44 48 
Loimola ja Länsi-Suojärvi • 0 ••• 0 0 . 338 30 18 16 34 33 37 
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Vesikasvien elomuodot Vaate liaisuusryhmät 

Varsin. vesikasvit 
1 

Muu t vesikasvit vaateliaita 1 ± vaatimat-
lajeja tornia lajeja :C';S .... 
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28 7 11 4 1 5 1 2 3 6 16 9 29 17 46 26 20 46 132 
'• ..-. ~ 

26 7 9 4 5 1 2 2 6 16 9 25 17 42 26 19 45 11 3 

25 5 10 3 5 1 2 2 6 16 9 24 17 41 24 19 43 94 

20 5 10 3 5 0 2 3 5 10 9 20 10 30 23 19 42 57 

19 7 g 3 5 0 2 3 5 10 6 19 7 26 24 19 4n 39 

19 6 8 1. 4 0 1 2 4 9 6 15 5 20 23 17 40 31 

15 6 6 0 3 0 1 1 3 6 4 10 2 12 20 13 33 16 

11 5 1 0 1 0 1 1 3 2 1 5 0 5 13 8 21 lO 

0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 5 6 4 

25 7 10 4 5 1 2 2 6 16 g 26 17 43 25 19 44 109 

24 5 lO 3 5 1 2 2 6 14 9 24 15 H9 23 19 42 94 

21 5 10 3 5 ) 2 2 6 14 9 21 15 36 23 19 42 69 

12 5 10 2 5 1 2 2 6 10 7 11 9 20 23 19 42 45 

16 6 9 3 5 0 2 3 5 10 7 16 8 24 23 19 42 36 

8 5 8 3 4 0 2 3 4 10 7 6 7 13 22 19 41 25 

17 5 10 2 5 0 2 3 5 9 9 17 9 26 22 19 41 55 

8 5 9 3 3 0 2 2 3 9 5 5 3 8 23 18 41 30 

15 5 9 1 5 0 2 3 4 7 6 13 3 16 22 19 41 35 

17 6 8 2 5 0 1 2 5 9 6 16 7 23 22 16 38 28 

17 5 6 1 3 0 2 2 3 7 5 12 2 14 20 17 37 25 

13 6 6 0 3 0 1 1 4 6 4 8 3 11 20 13 aa 15 

11 5 5 0 2 0 1 1 3 2 4 5 0 5 18 11 29 15 

18 5 10 3 4 1 2 2 5 11 8 18 11 29 22 18 40 3 

9 4 6 2 3 0 2 2 3 8 5 5 2 7 19 18 37 2:1 4 4 7 0 3 0 2 2 2 6 4 0 0 0 18 16 34 
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muualla paitsi tunturivyöhykkeessä hyvin samanlaatuinen, joten 
voimme yksinkertaisuuden vuoksi käsitellä vesikasvilajistoa yhtenä 
kokonaisuutena. Kasvillisuusvyöhykkeiden lajiluvut (ks. karttaa 1) 
näyttävät tästä hyvin samankaltaisen pääsuhteen kuin K a i r a
m o 11 k i 11 ti lasto: lajiluku alenee säännöllisesti etelästä pohjoista 
kohti, mutta on aleneminen aina Lapin rajoille saakka huomatta
vasti vähäisempi kuin kasvistossa yleensä (vesikasvistossa 30 %, 
muussa kasvistossa 46 ~Ia); lehmus- ja Pohjois-Suomen etelävyöhyk
keen lajiluvun vähäinen ero pistää erityisest i silmään. Viljavuus
maakunnittainen tilasto kuitenkin osoittaa (ks. karttaa 2), - vaikka 
erilainen tutkimustarkkuus jonkun verran laj ilukuihin vaikuttanee
kin - että lajiluvun aleneminen pohjoista kohti ei itse asiassa ole
kaan säännöllistä, vaan 'melko kirjavasti vaihtelevaa. Samoiliakio 
leveysasteilla olevissa maakunnissa 011 nimittäin lajiluku hyvin eri
lainen. Pohjois-Suomen maakunnat laj iluvussa jopa voittavat muu
tamat keski-suomalaiset maakunnat Erot eri maakuntien vesi
kasvilajien lukumäärissä ovat pääpiirteisesti aivan samat kuin put
kilokasvilajistossa yleensäkin: 1 a j i r i k kai s s a maa kun
n i s s a o n v e s i k a s v i 1 a j e j a k i n p a 1 j o n, 1 a j i k ö y
h i s s ä v ä h ä n; jopa näyttää erojen suuruus vesikasvistossa ole
van aivan erityisen suuri. Samamen piirre, ja vielä voimakkaampana
kin, ilmenee kolmen karjalaisen, suunnilleen saman kokoisen seudun 
tilastosta. 

Saadaksemme jos mahdollista syyselvitystä näihin suhteisi in 
jaamme vesikasvilajiston ekoloogisiksi lajiryhmiksi ja tarkastelemme 
näiden aluee1Iista jakaantumista. 

Luokittelemme vesikasvit ensiksi e 1 o m u o t o i h i n, huo
mioon ottaen niiden rakenteen eri laisuuden pääasiassa vesielämä
sopeutuneisuutta, hiilihapon yhteyttämistaloutta (valomäärä) ja 
haihdutusta, jossain määrin myös kilpailukykyisyyttä silmällä pi
täen . Sovittaen erinäiset rajatapaukset (vaikeimmat niistä osoitettu 
sulkeilla) määrätyin reservatioin järjestelmäämme esitämme jaoitte
lun seuraavana (varsinaiset vesikasvit kursiivilla, muut korpuksella 
merkityt; * osoittaa vaateHaita lajeja, ks. alempana siv. 96): 

a. U s 1 e 1:1 t i s e t (pitkäversoisia, vedensisäisin !ehdin): 

Potamogeton perfoliatus 
P. praelongus 
*P. lucens 
*P. crispus 

*P. pusillus 
* P. ruti lus 
*P. pectinatus 
*P. filiformi s 

*P. obtusifolius 
• P. compressus 
*P. mucronatus 
*P. panormitanus 
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·~ Najas flexilis 
* N. ten uissima 
* Helodea canadensis 
*(Stratiot es aloides) 
*(Lemna trisulca) 
*Ceratophyllum demers. 

* Ranunculus paucist. 
*R. eradicatus 
*R. circinatus 
*Callitriche autumnalis 
* Myriopflyllum verticill. 

*Myrioplz. spicatum 
M. alterniflorum 
Utricularia vulgaris 
U. intermedia 
U. minor 

b. U p o s- j a k e 1 1 u 1 e h t i s e t: 
(Alisma gramineum 

* Wahlenbergii) 
Potamoget. polygonif. 
P. alpinus 

Potamogetan gramineus -{ Callitriche polymorp/ra ) · 
Ranunculus pelialus C. hamulata 

-( Callitriche verna 7 *(Peplis portula) 

c. V a r s i n a i s e t k e 1 1 u 1 e h t i s e t: 
*Sagittaria natans 
Sparganium natans 
Sp. aftine 
Potamogeton natans 

Alopecurus fulvu s 
Glyceria fluitan s 
Polygonum ampllibium 
Nuphar luteum 

Nuphar pumilum 
Nymphaea alba 
N. candida 
N. tetragona 

d. 1 r t o k e 1 1 u j a t: 
* ftydrocllari s morsus ranae 
* Lemna minor 

*Lemna gibba 
* Lemna polyrrhiza 

e. Kasveja, joilla on ± u p o k s i s s a o 1 e v a t 1 e h d e t, 
mutta jotka eivät hevin sovellu a-ja f-, ei myöskään muihin ryhmiin: 

Sparganium minimum Sp. hyperboreum v- ,_... (Juncus supinus) 

f. P o h j a 1 e h t i s e t1: 

1 soetes lacustre 
1. echinosporum 
Scirpus acicularis 
Ranunculus reptans 

Subularia aquatica 
*Bulliarda aquatica 
*Elatine llydropiper 
*E. triandra 

*Limose lla aquatica 
Litorella uniflora 
Lobelia dartmanna 

g. l 1 m a 1 e h t i s e t r u o h o t2
: 

*Sparganium ramosum 
Sp. simplex 
Sp. glomeratum 
Alisma plantago 

'(*Sagittaria sagittifol) · 
*Butomus umbellatus 

*Acorus calamus *Eiatine alsinastrum 
*Iris pseudacorus ( Hippuri s v_ulga ris )--
*Rumex hydrolapathum '*Sium latifolium 
Ranunculus lingua *Oenanthe aquatica 
*Nasturtium amphibium Lysimachia thyrsiflora 

1 Tämä ryhmä olisi kenties jaettava kahtia: pohja-ruusukelehtisiin ja mui-
hin. 

2 Ilmalehtise t ruohot ja ruokokasvit voinee, jos haluaa, tässä järjestel
mässä yhdistää yhdeksi, ilmaversoisten ryhmäksi. 
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h. R u o k o k a s v i t: 
(Equisetum limosum) 
*Typha latifolia 
*T. angustifolia 

Phragmites communis 
*Giyeeria aquatiea 
*Fiuminia arundinac. 

Scirpus eupaluster 
Se. mamillatus 
Se. lacustris 

Ryhmitämme vesikasvit myöskin niiden v a a t e 1 i a i s u u
d e 11 mukaan, tarkoittaen vaateiiaisuudella niiden suhtautumista 
kasvupaikan ravintosuolapitoisuuteen (tai elektrolyyttipitoisuuteen 
yleensäkin) ja happamuussuhteisiin meidän vesissämme; mikä mille
kin kasvilajille on niiden vaateliaisuudessa ratkaisevana, kaipaa 
tutkimista. Toistaiseksi voimme vesikasvimme jakaa ainoastaan 
kahteen vaateliaisuusryhmään: a. v a a te I i a i s i i n 1 a j ei h i n, 
eutrafentteihin, jotka karttavat karuja, ravintoköyhiä ja happamia 
kasvupaikkoja, hakeutuen sensijaan vesikasvupaikoille, joissa ylei
nen viljavuus on jo kasvillisuuden rehevyydestä päättäen enemmän 
tai vähemmän suuri, ja b. ± v a a t i m a t t o m i i 11 1 a j ei h i n, 
joilla edellisistä mainittua suhdetta ei voi huomata tai on tämä 
piirre verraten heikko. Rajankohta näiden kahden luokan välillä on 
luonnollisesti melko mielivaltaisesti määrättävä.1 Kummankin ryh
män, etenkin jälkimmäisen, voi tietenkin jakaa edelleen, mutta tar
vitaan pätevään jakoon vartavastisia kemiallts-ekoloogisia lisätutki
muksia. Vaateliaat lajit, joita on puolet vesikasveistamme, on lyhyy
den vuoksi mainittu yllä olevassa elomuotoryhmien lajiluettelossa, 
merkittyinä *: llä. 

Elomuototilaston tarkastelu taulukostamme siv. 92 näyttää 
seuraavaa: K a i k k i e 1 o m u o d o t p a i t s i i r t o k e 1 1 u j a t 
ovat lajisto ssa edustetut tammivyöhykkeestä 
a i n a L a p i n k o i v u v y ö h y k k e e s e e n s a a k k a ja pal
jakkoalueenkin harvat lajit jakaantuvat monen elomuotoryhmän 
osalle. K a i k i s s a e 1 o m u o t o r y h m i s s ä t a p a h t u u 
v ä h i t t ä i n e n 1 a j i 1 u v u n a 1 e n e m i n e n e t e 1 ä s t ä p o h
j o i se e n, v ä h i m m i n k u i te n k i n u p o s- ja k eI 1 u
I e h t i s te n (erittäin vähän), v a r s i n a i s te n k e II u 1 ehti S·· 

t e n j a p o h j a 1 e h t i s t e n r y h m i s s ä; kaksi edellistä 

1 VaateHaita lajeja suuresti läheneviä, sopivast i es im. puolivaateliaiksi mer
kittäviä, ovat b-ryhmän lajeista lähinnä seuraavat: Potamogeton praelongus, P. 
perfoliatus, Ranunculus lingua, Glyceria fluitans, Polygonum amp!zibium (?), 
Alisma plantago ja A. gramineum (kenti es täysivaatelias), mahdolli ses ti Ranun
culus peltatus, Phragmites communis y.m. 
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(ynnä pohja-ruusukelehtiset) osoittavat pienintä vaihtelua myös 
viljavuusmaakuntien elomuototilastossa . S u h tee 1 1 i se s t i s uu
r i n t a 1 a j i 1 u v u n v a i h t e 1 u a n ä y t ä k s e n viljavuus
maakuntien ja myöskin karjalaisten seutujen upo s 1 e hti kas
v i e n 1 a j i s t o s s a, 1 a j i 1 u v u n o 1 1 e s s a e r i k o i s e n 
s u u r e n v i 1 j a v i 1 1 a, m u u t e nk i n 1 a j i r i k kai II a a 1 u
e i 1 1 a,- e r i k o i s e n p i e n e n, o s i t t a i n h ä m mä s t y t t ä
v ä n v ä h ä i se n (Suomenselän ja Raja-Karjalan maakunnissa 
lajiluku paljon pienempi kuin pohjoisemmilla alueilla!) karu i 11 a,. 
1 a j i k ö y h i 1 1 ä a 1 u e i 1 1 a. Upo s~ ehti se t o so i t ta utu
v a t s i i s e r i k o i s e n h e r k i k s i p a i k a 1 1 i s-o 1 o s u h
t e i d e n v a i h te 1 u i 1 1 e. Kaiken kaikkiaan on kuitenkin elo
muototilastosta verraten vähän alueellisesti se lventävää >> irti» saata
vissa. Ei tunnu luultavalta, että toisenkaanlainen, muotosuhteisiin 
perustuva elomuotojaoittelu antaisi mainittavast i suurempaa kas
vistollista valaisua. 

Paljon tyydyttävämpiä selityksiä saa taulukkomme vaateliai
suussuhteita valaisevista sa rekkeista . Näemme ensi silmäyksellä, että 
v a 1 t a v a s t i s u u r i n t a o s a a e r i a 1 u e i d e n 1 a j i 1 u
kujen erilaisuudessa näytt e l ee vaateliaiden 
ve s i kasvi e n r y h m ä. Eri kasvillisuusvyöhykkeissä näiden 
lajiluku alenee etelästä pohjoiseen seuraavasti: 42, 41, 30, 26, 20, 12, 5 
ja 0; viljavuusmaakunnissa on lajiluvun (ks. karttaa 3) vaihtelu jo 
Etelä- ja Keski-Suomen alueilla 43 - 8, koko maassa 43 - 5; karjalai
sissa seuduissamme (ks. myös karttaa 5) erot ovat vielä suuremmat: 
29 - 0! Lajiluvut vaihtelevat Ilmeisesti suuressa määrin yleisten 
viljavuussuhteiden mukaan ja osoittavat, kuten vertailu tauluk
komme äärimmäisenä oikeallå olevan sarekkeen näyttämiin (Suomen 
kartaston 1925 mukaan) vaatetiaiden metsäkasvien, lehtokasvien , 
lajimäärim näyttää, melko kaunista rinnakkaisuutta näiden kanssa . 
Huomattavana vastakohtana kaikell e tälle on todettavissa, että 
e n e m m ä n t a i v ä h e m m ä n v a a t i m a t t o m i e n 1 a
j i e n 1 u k u m ä ä r ä (ks. karttaa 4) o n k a i k i s s a E t e 1 ä
j a K e s k i-S u o m e n k a s v i 1 1 i s u u s v y ö h y k k e i s s ä j a 
v i 1 j a v u u s m a a k u n n i s s a j o k s e e n k i n s a m a, 4 5 -
4 1, o 1 1 e n i t s e 1 a j i t k i n s a m a t; vasta Pohjois-Suomess·l 
on vähän suurempi aleneminen, 43 - 37, huomattavissa, mutta vielä 
Lapin viljavuusmaakunnissa, joihin kuuluu eri kasvillisuusvyöhyk
keitä, on lajiluku 33 - 29 eli sii s n. 2/3 koko vaatimattomien lajien 

\ 
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Kartta 3. Vaateliaiden vesikasvilajien 
lukumäärä viljavuusmaakunnissa. 

Kartta 4. Enemmän tai vähemmän 
vaatimattomien vesikasvilaiien luku

määrä viljavuusmaakunnissa. 

kokonaismäärästä; karjalaisissa seuduissa, joissa vaateliaiden lajien 
lukumäärä vaihtelee 29 - 0, vaihtelee vaatimattomien luku ainoastaan 
40 - 34. 

Tässä kasvistollisessa käsittelyssä on huomioon otettu ainoas
taan lajilukumäärät sellaisinaan. jos laatisimme tilaston, joka sopi
vasti varteen ottaisi myöskin lajien yleisyyssuhteet, osoittautuisivat 
eri alueiden väliset vesikasvistolliset eroavaisuudet vieläkin suurem
miksi. Monet laajalle levinneet ja yleisenpuoleiset lajit ovat toisin 
seuduin, lähinnä lajiköyhillä alueilla, edafisista syistä jopa hyvinkin 
harvinaisia. - Luonno1lisesti yleisyyteen vaikuttaa myöskin vesi ·· 
kasvupaikkojen erilainen yleisyys se1laisenaan. 

Kuten siv. 94- 96 olevien lajiluetteloiden *-merkkien erilaisesta 
jakaantumisesta eri elomuotoryhmiin ilmenee, ovat vaateliaat ja ± 
vaatimattomat vesikasvilajit hyvinkin eri määrässä edustetut eri elo
muotoryhmissä. Uposlehtisistä on vaateHaita suuri enemmistq, irto
kellujista kaikki; ilmaversoisten ruohojen ja ruokokasvien parissa 
niitä myös on paljon. Sensijaan vaateHaita laj eja on mitättömän 
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vähän upos- ja keHu
lehtisten ja varsinais
ten keHulehtisten (yn
nä pohja-ruusukeleh
tisten) parissa, jotka 
siis ovat vaatimatto
man vesikasvilajiston 
pääedustajia. Miksi 
vaateliaisuus tällä ta
voin on · jakaantunut, 
on ainakin toistaiseksi 
arvoitus. Saamme vain 
tästä pääselityksen sii
hen, miksi siv. 97 totea
mamme lajiluvun vaih
telu on pienin upos- ja 
keHulehtisten ja varsi
naisten keHulehtisten 
(ynnä pohja-ruusuke-

Kartta 5. Vaateliaiden vesikasvilajien lukumäärä 
Sortavalan-Karjalan ja eteläisen Raja-Karjalan 

seutu-aluei lla. 1 

lehtisten) ryhmissä, suurin uposlehtisten (tavallaan myös irtokellu
jien) ryhmässä. 

Tanskan 50 järvestä tekemillään tutkimuksilla 1 v e r s e n 
(1929) on osoittanut, että veden happamuussuhteilla on hyvin sy
vällinen vaikutus vesien putkilo- ja yleensä suurkasvien lajistoon ja 
samoin eri el9muotojen osuuteen kasvilajistossa. jättäen tutkimuk
sissaan syrjään helofyytit (ilmaversoiset) Iversen käsittelee 57 vesi 
kasvilajia. Näistä tavataan pysyvästi happamissa järvissä vain II r 

vaihtelevasti happamissa 15, vaihtelevasti happamissa - emäksi
sissä 26, ± neutraalisissa 33 ja emäksisissä 45 lajia. Opaslehtikasvit 
karttavat miltei kokonaan (poikkeus: Utricularia minor) happamia 
vesiä, samoin (ks. Iversenin lajitaulukkoa 1) suuresti irtokellujat; 
varsinaiset keHulehtiset näyttävät olevan jokseenkin riippumattomia 
veden reaktiosta, upos- ja keHulehtisten edustaessa välimuotoryh
mää uposlehtisten ja keHulehtisten välillä; objalehtisiä -~an 
sekä_ h.app_a · a t. .. "ksi i ä 

1 Tämän kartan lajiluvuissa on otettu huomioon myös kesän 1931 havain
not (toht. A. Huuskosen keräykset Salmista, ks. L. Y. 1932, nr. 4) ja yksityisten 
kasvilajien vaateliaisuus siv. 94- 96 olevan luette lon mukaan. Lajiluvut täten 
hiukan poikkeavat aikaisemmin (Li n k o 1 a 193 1, s. 75) es itetyistä. 
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Vaikkakin nämä havainnot koskevat Tanskan vesiä, ovat ne il
meisesti hyvin sopusoinnussa yllä esittämiemme lajistollisten suhtei
den kanssa ja auttavat meitä ymmärtämään vesikasvilajistomme 
alueellista jakaantumista. ~ I~it~ t9_~ennäköisintä -~tt~__!!!~illäkin_ 

vesien erilainen happamuus näyttelee hyvin tärkeää osaa. Lajista on 
iln1an epäilystä sekä suurilla että pienillä alueilla sitä rikkaampi (ja 
sitä enemmän uposkasvilajeja käsittävä) kuta enemmän neutraalisia 
tai emäksisiä vesiä on, sitä köyJ)e!!l i 1~happam~tp ia_vedet ovat; 
kuitenkin niin, että maan pohjoisilla kulmilla varsinkin kasvukau
den lisääntyvä lyhyys kasvaa ylivoimaiseksi suurtekijäksi happa
muustekijän rinnalle. Reaktioitaan edullisten savimaitten ja emäk
sisen kalllioperän paljous tai vähäisyys eri alueilla tuntuu vesikasvi
lajistossa hyvin herkästi. Tämä kaikki on täydessä sopusoinnussa 
sen kanssa, mitä vesikasviston erilaisesta rikkaudesta ja vaateliaiden 
lajien levinneisyydestä on meillä ennen esitetty (Caj a n d e.r 1916, 
s.57; Linkola 1916, s. 192; Lu k k a 1 a 1919, s. 41). Ilmeisesti 
happamuuden rinnalla kuitenkin myös erilainen ravintosuolapitoi
suus on hyvinkin tärkeä, yksityisille lajeille sentään erilainen tekijä. 
Muutamien lajien levinneisyydessä tietenkin myös historiallisilla teki
jöillä on suuri merkityksensä. 

Kun otamme huomioon, että vesikasvilajeistamme noin 2/3 kas
vaa vielä Pohjois-Suomen pohjoisvyöhykkeessä saakka, mutta että 
näist~kin lajeista korkeintaan 1 j3 voidaan katsoa yleisiksi, tulemme 
edellä esitetyn nojalla siihen loppupäätelmään, että e d af i s i II a 
t e k i j ö i 1 1 ä o n v e s i k a s v i s t o m m e 1 e v i n n e i s y y s
s u h t e i s s a v a l t a v a s t i s u u r i n m e r k i t y s. Kun näin 
on, olisi tähän puoleen vesiemme kasvitieteellisessä tutkimisessa 
kiinnitettävä erikoisen suurta huomiota. Helpointa on vesien hap
pamuusasteen tutkiminen. jo se antaisi, kute n on antanut Tans
kassa, paljon selventävää perustaa vesikasvistomme - ja rinnakkai
sesti sen kanssa vaihtelevan vesikasvillisuuden - ymmärtämiselle. 
Samalla olisi kuitenkin syytä kokee 11 i se s t i, vesikasviviljelyk
sillä, kontrolloida luonnosta tehtyjen päätelmien pätevyyttä ja sa
malla luoda täydentäviä elitysperusteita. 

l(irjallisuutta. Caj a n d e r, A. K. : Viljavan maa-a lan jakaantuminen 
Suomessa (Metsätal. Aikakausk., laaj. pain., 1916, s. 51 - 58} .. De C a n d o II e, 
A.: Geographic botanique. 1. Paris 1855. 1 v e r se n, j.: Studien ilber die pH
Ver}1ältnisse dänischer Gewässer und ihren Einfluss auf die Hydrophyten-Vege
tation (Botan. Tidsskrift 40, 1929, s. 277- 333). l( a i r a m o (l(ihlman), A. 
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Osw.: Vesikasvit (Suomen kartasto 1899, kartta!. 10 b ja teksti s. 8). Linko 1 a, 
K:.: Stqdien i.iber den Einfluss der Kultur - -- 1 (Acta Soc. F. Fl. Fcnn . 45, 
1916); ->>-: Kasvisto (Suomen kartasto 1925, kartta!. 17 ja teksti s. 88-95); 
- >>-: Ober die Hauptzi.ige der Vegetation und Flora in den Gegenden nördlich 
vom Ladogasee (Memor. Soc. F. FJ. Fenn. 7, 1931, s. 68-84). L u k k a 1 a, 0. j. : 
Tutkimuksia viljavan maa-alan jakaantumisesta etenkin Savossa ja Karjalassa 
(Acta forest. fenn. 9, 1919). S c h e n c k, H.: Die Biologie der Wassc rgewächse. 
Bonn 1886. S c h r ö te r, C.: Das Pflanzenleben dcr Alpcn. 2. Aufl. Zurich 1926. 

Havaintoja Korpikylän kruununpuiston linnustosta. 
Ilmari Paasio. 

Oleskellessani kesäkuussa 1928 Karjalan .kannaksella Kiven
navan pitäjässä, valtakunnan rajalla olevassa Korpikylän kruunun
puistossa, kiinnitin varsinaisen työni ohella huomiota myös seudun 
Iintuihin, joista seuraavassa haluaisin esittää lyhyen kuvauksen ~ 

Alueen yleiset luonnonsuhteet vaikuttavat varmasti siellä esiintyvän 
linnuston kokoonpanoon, mutta mainitsen niistä tässä vain ohi
mennen, koska olen niitä jo kosketellut aikaisemmin toisessa yhtey
dessä ( 1 1 m a r i P a a s i o, Korpikylän kruununpuiston putkilo
kasvistosta. Luonn. Yst. 1928, n:o 6.) ja koska myös A. K. C a
j a n d e r (Studien iiber die Moore Finnlands. Acta forest. fenn. 2~ 

1913. Siv. 65 - 68. Vrt. myös samassa yhteydessä julkaistua alueen 
suotyyppikarttaa) niitä on havainnollisesti kuvannut. 

Haluaisin erikoisesti korostaa sitä maisemain kaksinaisuutta, 
mikä seudulla vallitsee ja painaa leimansa lintujenkin olinpaikkoi
hin, jotka voimme selvästi jakaa kahtia: metsiin ja soihin. Val
tavin ala metsistä on Myrtillus-tyyppiä. Vain joskus, etupäässä 
muutamilla pienillä harjumuodostumilla, muuttuvat ne karum
miksi Calluna- ja Vaccmium-tyypin metsiksi. Sen sijaan voi melko 
usein havaita niissä lehtomaisia piirteitä, varsinkin alavammilla 
mailla, ja samalla on melkein aina huomattavissa enemmän tai 
vähemmän selviä soistumisen merkkejä, niin että lehtomaiset met
sät ovatkin yleisesti katsottavat mieluummin lehtokorviksi. ~ui

takin korpia (kangas-, mustikka-, vesi- ym.) tapaa siell ä täällä 
kangasmaan keskellä, ja niiden runsaus onkin alueella erikoisen 
silmiinpistävä. Maisemallisesti, lintujen olinpaikkoina, ne liittyvät 
välittömästi metsiin ja lienevät useimmiten olleet ennen mustikka
tyypin kankaita. 
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jo alueen syrjäinen asema aiheuttaa, että luonto on siellä saa
nut olla verraten rauhassa; ja valtion kruununpuistona on sen 
koskemattomuus ollut eriko isen suuri. Niinpä siellä kulkiessa"an 
tunteek.in olevansa paljon lähempänä alkuperäistä luontoamme 
kuin tavallisesti maamme eteläosissa liikkuessa on asianlaita. Näin 
ollen on linnustokin saanut olla hyvin omissa oloissaan, ja luulisi 
sen vuoksi, että linturikkaus olisi ehkä suuri, sillä rajoittuvaihan 
alueeseen valtakunnan rajan toisella puolella kaiketi vieläkin paljoa 
laajemmat, koskemattomat seudut. Mutta niin ei kumminkaan 
ole asianlaita. Ainakaan ei siellä liikkuessa linturikkaus ole miten
kään silmiinpistävä; päinvastoin tuntuu pikemminkin siltä, niin
kuin metsät olisivat paljoa hiljaisempia, kuin mitä lähempänä asutus
seutuja on tottunut kokemaan. Kenties tähän havaintoon vaikuttaa 
.sekin seikka, että linnut melkein kuin >>hukkuvat» harvinaisen suuri
kasvuisien ja tiheäin kuusikkojen keskelle eivätkä siten ole suin
kaan helposti havaittavissa. 

Seuraavassa esitän luettelon seudun metsissä havaitsemistani 
lintulajeista, en siksi, että se käsittäisi mitään harvinaisuuksia, vaan 
enemmän sen vuoksi, että katson sen erikoisesti Iuonnehtivan kan
nakselaisen r a j a s e u d u n r e h e v ä n p u o 1 e i s t e n, k u 1 t
t u u r i 1 t a s ä ä s t y n e i d e n m u s t i k k a t y y p i n m e t
-sien 1innustoa. 

Tetrao urogallus. En itse tavannut, mutta metsänvartija Häyrysen ker
toman mukaan on metso varsinkin talvisin yleinen . 

. Lyrurus tetrix. Poikueet emoineen olivat kesäkuussa verraten tavallinen 
nähtävyys. 

Co/umba sp. Ääntelyä kuulin kerran, 22. V l. päivällä tiheässä kuusikossa. 
Cucu/us canorus. Koska olin seudulla kukunta-aikaan, tuntui käki hyvin 

yleiseltä. 
Dendrocopus leucotos. Tapasin varmuudella vain kerran, 23. VI., seka

metsässä koivun rungolla. 
Dendrocopus sp. Pesiä poikasineen löysin useita kertoja haavan run goista, 

mu.tta minulla ei ollut tilaisuutta todeta, mikä laji oli kyseessä . 
Dryocopus martius. Tapasin useita kertoja eri puolilla seutua . 
Muscicapa atricapilla. Vain kerran, 23. VI. sekametsässä suurissa koivuissa . 
Garrulus glandarius. Varmasti yleinen, vaikkakin satuin sen huomaa-

maan vain muutamia kertoja. 
Fringilla coelebs f. carelica. Hyvin yleinen. Olivatko kaikki yksilöt Kar-

jalan peippoa vai esiintyikö päälajikin alueella, sitä en voi varmuudella sanoa. 
Loxia sp. Pienempiä parvia lenteli äänne IIen melko usein eri puolilla seutua. 
Carduelis spinus. Parvet yleisiä. 
Antlws trivialis. Siellä täällä varsinkin kuivemmissa, harvemmissa metsissä . 
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Certlzia jamiliaris . . Varmaankin yleinen, vaikka satu in sen huomaamaan 
vai n yhden ainoan kerran OMa-tyypin metsässä (24. VI.). Havumetsissä se 
kaiketi hukkui suurten kuusten joukkoon ja jäi huomaamatta. 

Parus cristatus. Pikku ryhmissä siellä täällä. 
Parus borealis. Kuusikoissa yleinen. 
PIIylloscopus sib ilatri x. Samoin. 
Pllylloscopus trocllilus. Yleinen . 
PIIylloscopus collybita. Samoin. 
Regulus cristatus. Tapasin muutamia kertoja, mutta lienee yleinen. 
Anortllura troglodytes. Tavallinen aukeammilla paikoin, missä metsän-

hakkuiden johdosta oli maahan kasatto kuusirisukkoja. Ääntelynsä johdosta 
helpost i havaittavissa. 

Turdus pl1ilomela. Yleinen. 
Erithacus plwenicurus. Laulua kuulin kerran, 21. VI., Myrtillus-tyypin 

metsässä alueen länsirajalla. 
Eritfzacus rubecula. Yleinen. 

Nevoja ja rämeitä, jotka muodostavat alueen matsemain toisen 
päätyypin, on runsaasti ja ne ovat usein melko suuria. Onpa seu
dun eteläreunalla hyvin muodostunut keidassuokin, Kuuritsansuo. 
Näiden linnuista ei ole paljoa sanottavaa. 

Kurkien (Grus communis) huutoa kuulin kyllä usein, vars inkin Kuuritsan
suon laitamilta, ja monesti näkyi niitä ilmassakin lentämässä matalalla eri 
suuntiin. joskus ne laskeutuivat aukealle suolle, jossa niiden tepastelua sai 
läheltäkin tarkastella. Koska ne tavallisesti esiintyivät parittain, voinee pitää 
varmana, että ne seudulla pesivät. - Taoelinsuon (niittyvillaneva) reunalla 
lenteli ja huuteli kerran vikla (Totanus), mutta en ollut niin lähe llä, että lajia 
voisin ilmoittaa. Korppeja (Corvus corax) ja variksia (Corvus cornix) näkyi si l
loin tällöin }(uuritsalla ilmassa, samoin kerran varpushaukka (Accipiter nisus), 
vaikkeivät nämä tietenkään varsinaisiin suolintuihin kuulu. - Oikeastaan vain 
yhtä lintulajia esiintyi runsaasti, etenkin }(uuritsansuolla, mutta muuallakin 
aukeilla nevoilla, nim. keltavästäräkkiä (Budytes flavus). Se antoikin yksin 
eloa noille muuten niin hiljaisille ja autioille maisemille. Sitä ol aina yhtä 
runsaasti, kaikkialla, suon laidoilla ja keskustassa, ja matalalla lennellen, 
yksitolkkoisesti huudellen ja aina väliin suolle laskeutuen se kiinnitti pakosta
kin suolla kulkijan huomiota. Saman havainnon tein muuten myös kesällä 1927 
Parkanossa Häädetkeitaalla, missä keltavästäräkki niinikään oli suon melkein 
ainoa, yksinvallitseva laji. - Valkovästäräkkiä (Motacilla alba) tapasin kerran, 
20. VI., Suonperän suolla kaivetun ojan varrella. 

Metsänvartijan talon ympäristöstä mainittakoon vielä seuraavat, enem
män tai vähemmän kulttuurista riippuvaiset laj it: Turdus pilaris, Emberiza 
cifrinella ja Sylvia borin. 
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Kertomus Suomalaisen Eläin== ja Kasvitieteellisen 
Seuran Vanamon toiminnasta v. 1931. 1 

Huoiimatta kuluneena vuonna sattuneesta yleisestä taloudellisesta pula
kaudesta on seuramme toiminta saattanut pysyä yhtä virkeänä, jopa eräissä 
suhteissa virkeämpänäkin, kuin edellisinä vuosina - lukuunottamatta sitä, 
että nyt on täytynyt noudattaa tavallista suurempaa säästäväisyyttä mm. 
stipendien jaossa. Seuran jäsenmäärän edelli sinä vuosina tapahtunut kasvu 
on vaikuttanut, että osanotto kokouksiin on ollut suurempi kuin koskaan 
aikaisemmin. 

Kokouksissa, joita kaikkiaan on pidetty 7, nim. 4 kevät- ja 3 syysluku
kaudella, on keskimäärin ollut saapuvilla n. 78 jäsentä. Kokouksista on 5 
ensimmäistä pidetty entiseen tapaan Yliopiston kasvitieteellisessä laitoksessa, 
kaksi viimeistä tieteellisten seurain uudessa talossa, ent isessä säätytalossa, 
jossa seura llemme ja sen johtokunnalle tästä lähtien on varattu säännöllinen 
kokoontumispaikka, sama lla kuin seuralle myöskin on annettu oikeus sii rtää 
kirjastonsa ja kirjavarastonsa tämän talon suojiin. 

Esitelmiä ovat pitäneet seuraavat henkilöt: maist. R. Efra imsson, prof. 
G. Ekman, maat.-mets. kand. M. 1-iertz, maist. V. Korvenkontio, toht. V. 
Krohn, prof. K. Linkola, maist. 0. H. Porkka, joht. H. Roivainen, maist. V. 
Setälä, leht. A. Ulvinen, dos. K. j. Valle ja dos. I. Välikangas (2 es itelmää). 

Kaikkiann on esite lmiä pidetty 13, nim. 4 eläintieteen ja 6 kasvitieteen 
ala lta sekä 3 muista aiheista. · 

Pieniä esityksiä ovat suorittaneet tai ottaneet osaa es iteimien johdosta 
syntyneisi in keskusteluihin seuraavat 28 .vanamolaista: L. Aario, A. Cajander, 
H. Ede lmann , G. Ekman, V. Heikinheimo, I. Hiden, H. Järnefelt, P. Kontka
nen, V. Krohn, V. Kujala, P. Lehmusluoto, K. Linkola, J. 1. Liro, Laimi Pantsar, 
Liisa Parkkinen, L. Pohjala, 0. H. Porkka, L. Renfors, U. Saa las, Fanny Sal
mela, A. 1. Seinäjokelainen, E. Suomalainen, P. Suomala inen, N. Söyrinki, 
K. Teräsvuori, A. Ulvinen, 1. M. Vartiainen ja 1. Välikangas. Näitä esityksiä 
on yhteensä ollut 47. 

Seuran kokouksissa on puheenjohtaja prof. J. 1. Liro pitänyt 4 puhetta. 
Arkistoon ovat seuraavat 9 vanamolai sta jättäneet st ipendiaattikertomuk

sensa: 0. Cajander, 0. Hytönen, K. Metsävainio, Laini Pantsar, E. E. Ran
tanen, A. Seinäjokelainen, P. Suomalainen, E. Tahvonen ja A. Ulvinen. 

Suomalaisia kasvinnimikokoelmia ovat seuran arkistoon jättäneet herrat 
A. Huuskonen, V. Kemppainen, S. Koskimies, }(. Linkola, j. Sarve la, V. Virk-
kula ja P. Yli -Vakkuri (25. IV). · 

Seuran julkaisuista )>Annales Societatis Zoolog-Botanicae Fennicae Va
namo)> on vuoden kuluessa valmistunut 15. osa. Se on 248 sivun laajuinen ja 
sisältää 5 seuraavien henkilöiden laatimaa kasvitieteellistä tutkimusta: Irja 
Ahonen, L. V. Luotola, 1. Paasio ja 0. H. Porkka (2 tutkimusta). Annalesten 
12. osasta on painettu 3 numeroa, jotka käsittävät yht. 90 sivua . · 

Seuran tekemän päätöksen mul<aan on Annaies-sarj a jaettu - 15 ensim-

1 Laajempi vuosikertomus sä ilytetään Vanamoseuran arkistossa. 
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mäisen osan ilmestyttyä - kahteen eri sarjaan: >>Annales Zoologici Societatis 
Zoologicae-Botanicae Fennicae Vanamo» ja >>Annales Botanici Societatis Zoo
logicae-Botanicae Fennicae Vanamo>>. Viimemainitusta onkin jo ensimmäinen 
osa painettu sisältäen yhden ainoan, reht. J<. Metsävainion kirjoittaman .422 s:n 
laajuisen julkaisun. 

Painettavaksi on ilmoitettu 12 tutkielmaa. 
Seuran alulle panemasta faunististen käsikirjojen sarjasta >>Suomen Eläi

met (Animalia fennica)>> on vuoden kuluessa ilmestynyt ensimmäinen osa, 
Asko Pulkkisen >>Myrkkypistiäiset (Aculeata) 1, Petopistiäiset (Sphecidae)>> 
168 sivun laajuisena. 

>>Vanamon kirjojen>> sarjasta on ilmestynyt 29. no:na Väinö Krohnin 
>>Suomen Rahkasammaleh. Se käsittää 84 sivua ja 5 kuvataulua ja on ilmesty
nyt Porvoossa Werner Söderström OY:n kustantamana. 

Luonnon Ystävä on ilmestynyt 6-numeroisena, 208+ 6 sivun laajuisena. 
Luonnon Ystävän vuosikerroista 1911- 30 on leht. K. H. Pankakoski 

(Hällström) laatinut sisällysluettelon. 
Seuran jäsenille on annettu seuraavat stipendit: Yliopp. T. Kontuniemelle 

Smk. 1,000: - , yliopp. K. 1. Lahtivirralle Smk. 1,000: - , yliopp. Laini Pant
sarille Smk. 1,000: - , yliopp. A. Seinäjokelaiselle Smk. 900: - , maist. E. 
Tahvoselle Smk. 1,000: -. Yhteensä on siis jaettu 5:nä stipendinä 4,900 mk., 
joista 2,900 mk. eläintieteellisiin ja 2,000 mk. kasvitieteellisiin tarkoituksiin. 

Seuran kirjastonhoitajan prof. 0. Ekmanin laatimasta vuosikertomuksesta 
käy selville, että kirjasto on kasvanut 186 numerolla käsittäen 630 sidottua ja 
550 nidottua kappaletta. Annalesta on levitetty seuraavat määrät: n:o 1- 9 
yht. 284 kpl., n:o 10 206 kpl., n:o 11 230 kpl., n:o 13 229 kpl., n:o 15 228 kpl. 
eli kaikkiaan 1,177 kpl., niistä 980 ulkomaille ja 197 kotimaahan. Ulko
laisia läheteosotteita on kaikkiaan 212. Animalia Fennica 1 on levitetty 160 
kpl. Luonnon Ystävää on lähetetty ulkomaille 22 kpl. 

Helmikuun 21 ja 22 p. kävi Helsingissä Vanamo-seuran kutsusta 26 Turun 
Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran jäsentä, jotka vanamolaisten opastamina 
tutustuivat pääkaupungin luonnontieteellisiin nähtävyyksiin - Eläintieteel
liseen, Kasvitieteelliseen, Anatomiseen ja Maanviljelys- ja metsäzoologiseen 
laitokseen - sekä ottivat osaa Vanamo-seuran vuosikokoukseen ja sen jälkei
seen illanviettoon. Eri laitoksissa ja niiden kokoelmissa toimivat oppaina mm. 
maist. 1. Hiden, prof. I<. E. Kivirikko, maist. V. Korvenkontio, prof. V. Lassila, 
maist. 0. H. Porkka, prof. U. Saalas, maist. P. Suomalainen ja toht. 1. Väli
kangas. Vuosikokouksen jälkeisessä illanvietossa Laulu-Miesten huoneistossa, 
jossa oli saapuvilla toistasataa turkulaista ja helsinkiläistä biologia, puhuivat 
turkulaisten vieraiden puolesta prof. H. Varen ja maist. 0. Hulkkonen. Va
namolaisten puolesta esitettiin sairauden vuoksi cstettyinä olleiden professorien 
K. Linkolan ja J. 1. Liron kirjoittamat puheet. Edelleen puhuivat tilaisuu
dessa toht. M. J. Kotilainen ja maist. 1. Hiden. Musiikkiesityksiä suorittivat 
maist. K. Mankonen ja yliopp. Aune Hetemäki. - Vastaanottotilaisuudessa 
Pohjalaisten osakuntien juhlasalissa ja jäähyväistilaisuudessa ylioppilastalossa 
puhuivat vanamolaisten puolesta dos. 1. Välikangas ja maist. H. Väänänen, 
turkulaisten puolesta maist. L. Kari ja dos. J<. j. Valle. 

joulukuun 10. p:nä oli vanamolaisilla ylioppilasruokalassa illanvietto, johon 



106 Kertomus Suomal. Eläin- ja Kasvitiet; Seuran jne. 

otti osaa 99 seuran jäsentä. Tilaisuudessa piti prof. j. 1. Liro esitelmän. Pu
heita pitivät taikka musiikki-, lausunta- ym. esityksiä suorittivat mm. seu
raavat · vanamolaiset: Irja Hirsjärvi, Liisu Hirvensalo, K. Mankonen, A. Poi
järvi, 0. H. Porkka, Armi Puhakka, E. ja P. Suomalainen, N. Söyrinki, Sirkku 
Vaara, E. Vaheri ja V. Valli. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 100-vuotisjuhlassa edusti Vanamo
seuraa dos. 1. Välikangas ja Duodecim-seuran 50-vuotisjuhlassa, jossa Vana
mon puolesta jätettiin adressi, prof. j. 1. Liro. 

johtokunnalla on vuoden kuluessa ollut 8 kokousta, 4 kevät- ja 4 syys
lukukaudella. Kokouksista on 4 pidetty yliopiston Kasvipatologisessa laitok
sessa, ·2 puheenjohtajan asunnossa ja 2 säätytalossa. 1 on pidetty puhelimitse. 
johtokunnan kokousten pöytäkirjat sisältävät yhteensä 72 pykälää. 

Seuran virkailijoina ovat olleet: puheenjohtajana prof. j. I. Liro, vara
puheenjohtajana dos. 1. Välikangas, sihteerinä prof. U. Saalas, kirjastonhoita
jana · prof. G. Ekman, rahastonhoitajana maist. 0. H. Porkka, johtokunnan 
muina jäseninä toht. M. j. Kotilainen ja prof. K. Linkola, eläintieteellisten 
k6koelmien hoitajana maist. P. Suomalainen, kasvitieteellisten kokoelmien 
hoitajana maist. V. Heikinheimo, tilintarkastajina kalastusneuvos E. Helle
vaara ja maist. V. Korvenkontio, varatilintarkastajina kalastusneuvos P. 
Brofeldt ja toht. A. j. Rainio. - Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston 
toimikunnassa ovat seuraa edustaneet prof. G. Ekman (vakinaisena) ja maist. 
j. A. Wecksell (varajäsenenä). - Kansainvälisen lintusuojelutoimikunnan 
alaosastona toimivassa maatoimikunnassa · ovat seuraa edustaneet prof:it 
K. E. Kivitikka ja U. Saalas. 

Kuoleman kautta on seura vuoden kuluessa menettänyt kaksi jäsentään 
metsänhoitaja Seth 1\lordbergin ja leht. E. V. Suomahisen. 

Metsänhoitaja, maat. ja metsätiet. kandidaatti Seth Nordberg, joka kuoli 
Oulussa elokuun 9 p. 56 Vdoden ikäisenä, oli syntynyt Iissä v. 1875. Tultuaan 
ylioppilaaksi Oulun klassillisesta lyseosta 1895 ja harjoitettuaan aluksi jonkin 
aikaa opintoja Helsingin yliopistossa hän siirtyi Evon metsäopistoon, jossa 
valmistui metsänhoitajaksi v. 1908. Tämän jälkeen hän toimi käytännöllisellä 
alalla metsänhoitomiehenä Pohjois-Suomessa eri tehtävissä, mm. useita vuo
sia Oulun läänin Talousseuran konsulenttina sekä v:sta 1929 alkaen Rova
niemen metsäkoulun metsänhoitajana. Vielä muutamia vuosia sitten - 1928-
hän suoritti maat. ja metsät. kandidaattitutkinnon. - Nuoresta saakka Nord
berg oli innostunut sekä eläin- että kasvitieteeseen. Vähäisenä muistona hä
nen edellisistä harrastuksistaan mainittakoon hänen v. 1900 Luonnon Ystä
vässä (s. 146-151) julkaisemansa kirjoitus >)Katsaus Sudenkoren.noisiim. 
Kasvitieteen alalla hänen huomionsa kiintyi erikoisesti pajuihin ja niiden vil
jelemismahdollisuuksiin meikäläisissä oloissa. Perehtyäksensä tähän kysy
mykseen ja saavuttaaksensa kokemuksia hän mm. teki ulkomaanmatkan sekä 
perusti Oulun läänin Talousseuran alueelle useita koealoja . Työnsä ja tutki
mustensa tuloksena hän julkaisi v. 1919 >)Pajunviljelys ja sen edellytykset 
meillä>> nimisen teoksen sekä v. 1928 tutkimuksen >>Vertaileva katsaus pajun 
viljelykseen ja sen edellytyksiin ulkomailla ja Suomessa>> (Silva Fennica 9). -
Vanamo-seuraan liittyi Seth Nordberg jäseneksi 7. X 1 I. 1899 sekä - oltuaan 
vä lillä muutamia vuosia poissa - uudestaan 30. II 1. 1928. 
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joulukuun 15. p:nä kuoli Hämeenlinnassa 48 vuoden ikäisenä sydänhal
vaukseen tunnettu luonnontieteellinen kirjailija , lintutietei1ijä ja pedagogi 
leht. Elias Wilhelm Suomalainen. 

Suomalainen oli syntynyt Kuopiossa 8. IX. 1883. Tultuaan ylioppilaaksi 
Kuopion suomalaisesta yhteiskoulusta v. 1903 ja suoritettuaan fil. kandidaatti- · 
tutkinnon v. 1909 hän v:sta 1910 toimi opettajana eri kouluissa, viimeksi Hä
meenlinnan lyseossa. jäseneksi Vanamo-seuraan Suomalainen liittyi jo ensim
mäisenä ylioppilasvuotenaan, 19. IX. 1903; ja hänestä tuli ennen pitkää muuan 
sen toimeliaimpia jäseniä. Todistuksena siitä ovat hänen monet esityksensä 
seuran kokouksissa, lukuisat kirjoitukset Luonnon Ystävässä sekä 2-vuotinen 
toimintansa seuran sihteerinä lukuvuosina 1906-7 ja 1907- 8. Ei ole tar
peen tässä yhteydessä tehdä tarkemmin selkoa leht. Suomalaisen elämän
vaiheista, hänen uutterasta ja tuloksellisesta lintutieteellisestä harrastukses
taan ja hänen laajasta ja monipuolisesta kirjallisesta tuotannostaan, kun proL 
Ekman on kirjoittanut hänestä Luonnon Ystävään laajahkon lämminhenkisen 
muistokirjoituksen. - Seuramme puolesta laski varapuheenjohtaja dos. L 
Välikangas hänen haudalleen seppeleen. 

Vuoden kuluessa on seuraan valittu 19 uutta jäsentä, nimittäin: ylioppilaat 
H. Impi Apajasaari, J<. Helena j. Erämetsä, J<. j. H. Erämetsä, Katri Lyyra, . 
P. L. Pietilä, A. A. Reinikainen, R. 0. Sarvas ja 0. A. Vaarama (23. 1); yli
oppilaat Anni jalava, Paula Paasivirta ja .M. Terttu T. Välisalmi (21. 1 1); 
prof. V. D. Lassila sekä ylioppilaat Martta E. Honkanen, Heiiin E. Toppila ja 
Aili Valtonen (25. IV); yliopp. Sylvi E. Saukkonen (25. IX); fil. kand. Väinö 
Karppinen (30. X); pankkivirkailija O.Winter ja yliopp. Aira A.Ylihannu (27. XI) .. 

Vuoden lopussa kuului seuraan 484 kotimaista jäsentä, niistä 1 kunnia
jäsen ja 10 kannattajajäsentä, sekä 3 ulkomaalaista kirjeenvaihtajaj äsentä. 

Helsingissä tammikuun 30 p. 1932. Uunio Saalas. 
Sihteeri. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon tiliasema 31. XII. 19tH •. 

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 1 . 
Tulot: 

Säästö v:lta 1930, Balanss itili 31. XII. 1930 ..... .... . 125,660: 25 
Avustustili: 

Vakinainen valtionavustus ..... . ..... .... ... 100,000: -
Raha-arpajaisten voittovaroista . . . . . . . . . . . . . . 25,000: - 125,000: _ 

jäsenmaksutili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950: -
Luonnon Ystävän tili 

Tilausmaksuja v. 1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,527: 
Vanhojen vuosikertojen myynni stä . . . . . . . . . . . . 465: 25 

Annales-t ili, myytyjä julkaisuja .. ..... ...... .... . 
Korko- ja osinkotili ............................. . 
Palautettu stipendi ............................. . 

16,992: 25 
'5,210: -
9,027: 10 
1,000: -

--------======== Summa 283,8~9: 60 
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Menot: 
Annaies-tili 
LuOt;lnOn Ystävän tili: 

Vuosikerran 1931 painatus, postitus y.m ...... . 
Toimituspalkkioita ......................... . 
Tekijänpalkkioita, Melan rahastosta ......... . 

Stipenditili . . .... . ........ .. .................. . 
Postimaksujen tili .......... . ........ .... ...... . 
Palkkatili: 

Kirjastoapulaisen palkkio ....... ..... ....... . 
Palkkio Seuran kirjaston muuttajalle ..... ... . . 

27,585: 50 
2,000: -
2,205: -

3,800: -
600: -

----
Edustusmenojen tili ........................... . 
>>Suomen Eläimet>> 1: 

Tekijänpalkkiota ................. . .. .. . . . . . . 
Seuralle lunastetut 500 kpl. .................. · 

Seka lai sten menojen tili ......................... . 
Arvopaperien lasku ....... .. .................... . 
Säästö v: II e 1932, Balanssitil i 31. X 11. 1931 ... .. .. . 

10,500: -
4,500: -

91,184: 10 

31,790: 50 
4,900: _:_ 

. 6,772: 20 

4,400: ---:-
3,729: 50 

15,000: -.-
2,796: 30 

14,820: -
108,447: -:-

Summa 283,839: 60 

Balanssit ili 31. XII. 193 1. 
Omaisuus: 

Kassa tili, K..-0.-P:n juoksevalla tilillå . . . . . . . . . . . . 21,783: 90 
Melan rahasto: 

88 kpl. K..-0.-P:n osakkeita å 370: - . . . . . . . . 32,560: -
40 >> W.S.O.Y:n osakkeita å 550: - . . . . . . . . 22,000: -
Rahaa K.-0.-P:n säästötilillä . . . . . . . . . . . . . . . . 17,904: 10 72,464: 10 

Hirnin rahasto: 
5 kpl. K.-0.-P:n osakkeita å 370: - .... , .. .. . 
Rahaa K..-0.-P:n säästötilillä ............ .. . . 

Topelius-rahasto: 
21 kpl. K.-0.-P:n osakkeita å 370:- ....... . 
Rahaa K.-0.-P:n säästötili llä .... . .......... . 

Helsingissä tammikuun 25. päivänä 1932. 

Pieniä tietoja. 

1,850: -
1,195: 95 

7,770: -
3,383: 05 

Summa 

3,045: 95 

11,153:05 

108,447: -

Osmo H. Porkka. 
Rahastonhoitaja. 

Keltanokkahemppoja [Carduelis f. flavirostris (L)] Helsingissä. 13. X 11. 31 
näin Munkkisaaren takaisella kaatopaikalla n. 50 yks. käsittävässä urpiais
parvessa 6 keltanokkahempposta. Käydessäni muutamia tunteja myöhemmin 
paikalla, olivat keltanokkahempposet, joita nyt oli 13, eri parvessa. Ne söivät, 
11iinkuin urpiaisetkin, marunan siemeniä. 15. XI 1. oli kova lumipyry ja hemp-
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posia 11 yks. Niiden oli va ikeata pysyte llä marun oiden latvoi ssa. Enin osa 
nii stä makasikin lumeen kyyristyneinä varpujen suojassa. Ammuin 1 ~ (Eläin
tiet. Museossa. ) 17. X 11. olivat kaikki 12 siellä. 25. ja 26. pnä oli enää 2 jälj ellä 
ja 27. pnä ei enää ainoa takaa n. A tso F ri . 

Strongu1us paradoxus Suomessa. Kesän 193 1 alussa ostin nuoren porsaan 
Liikkalan kylästä Sippolan pitäjäs tä. Vilkkaana se alu ks i liikuskeli sekä pah
nassa että ulkoa itauksessa . Heinäkuun alkupuolella ilmeni yskää ja ruoka · 
haluttomuutta. Lääkkeenä käytettiin tällöin resiiniöljyä ja suolahappopi toista 
pirtua. Porsas reipastui ja kasvoi täysin normaa li sesti, kunnes elokuun alussa 
yskä uusiutui muodos tuen vaikeaksi hengenahdistukseksi. Eläinlääkärin ar
vioinnin mukaan oli kyseessä pilkkukuumeesta johtunut sydäntauti. Koska 
lääkintäkustannukset olisiva t muodostuneet ylet tömiksi ja porsaan ruokahalu 
katosi, teurastettiin se ll. VIII. noin 2% kk vanhana. Se painoi ruhona 11 kg. 
Tällöin osoittautui olevan sekä veressä että etenkin keuhkoi ssa vallan suunn at
tomasti Strongulus paradoxus- matoj a, jotka täyttivät kaikki suurehkot t ie
hyeet. Tämä oli ensi kerta, jolloin mato t iettävästi on todettu maassamme. 

Väinö K rohn. 

Toiskertaista kukkhnista pajulla. Kesällä 1931 löysin elok. alkupuolella 
Lappfjärdissä Slotmosasta Salix nigricans x phylicifolian kukkivana. 

Artturi Railonsala. 

Piharatamon (Plantago maj or L.) kukinnossa tavattuja epämuodostuksia. 
Allekirjoittanu t löysi 2. IX. 30 Helsingistä, Yliopiston kasvitieteellisestä 
puutarhasta pientaree lta piharatamon; jonka tähkä oli muuttunut röyhymäi
seksi muodostumaksi. Samanlaisen piharatamon on löytänyt lyseolainen Pentti 
Hämäläinen 11. VI 11. 30 Kuopiosta Kauppakoulun vieressä olevalta tyhj ältä 
tontilta. Myös Karttulasta (Sb), Syvänniemeltä on löydetty samanlainen epä
muodostunut piharatamo. Sen on löytänyt lyseolainen Yrjö Tengman 15. IX. 30. 

Pentti Hämäläisen ja allekirj oit taneen löytämät yksilöt ovat liitetyt Hel
singin Yliopiston kasviti etee lli sen museon kokoelmiin ja Yrj ö Tengmanin löy
tämä Kuopion Museon kokoelmiin . 

Tällaiset epämuodostumat Plantago majorilla eivät ole aivan harvinaisia 
(ks. 0. P e n z i g : Pflanzen-Teratologie). Suomesta . löydetyi stä yksilöistä 
katso: T. J. H i n t i k k a : Kasviteratologiset ti edon annot Suomen kasviti e
teell isessä kirj allisuudessa vuoteen 1922 asti (Vanamon julkaisuj a, osa 3). 

A rvi T oivanen. 

Achillea ptarmica f. tubuliflora; lisätietoja. L. Y:ssä 1931 siv. 141 julkais
tuj en, yllämainittua muotoa koskevien ti etojen johdosta haluan li sätä seuraa
vaa. Kesällä 1931 tapasin sitä Lappfjärdissä (Oa), jossa Slotmosassa laskuojan 
varrella oli suuri kasvusto. Päämuoto oli valli tseva, niin että f. tubulijloraa 
löysin vain 14 versoa. Ne olivat enimmäkseen suuria, vo imakkaita vc rsoja, 
joissa torvimaisuus oli erittäin se lvä. Suurimmalla osa lla oli torvien liuskoja 5, 
mutta joukossa oli se llais iakin , joissa liuskojen lukumäärä oli 4 sekä 1 kpl, jossa 
oli 6 liuskaa. Samalla nii tyllä n. 1 km etäisyydellä edellisestä kasvustosta löysin 
mainittua muotoa 3 paikasta. Eräässä niistä oli turvekasan päällä 5, toisissa 
pientaree lla 2 yksilöä. Kaikissa oli liuskoja 5 ja to rvimaisuus erittäin selvä. 

A rtturi Rallonsala. 
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Kokousselostuksia. 
Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 27. XI. 

1931. Toht. V. K r o h n selosti viimeaikaisia bakteriofagitutkimuksia etu
päässä nojaten omiin töihinsä. Bakteeriviljelyksen vanhetessa vähenee jon
kin ajan perästä bakteerien aluksi kiivas lisääntyminen. Samanaikaisesti li sään
tyvät pienet itsenäisesti liikkuvat pisteet tunkeutuvat bakteerisoluun sitä syö
den ja siellä lisääntyen. Bakteerisolun tyhjennettyään pisteet taas poistuvat 
etsimään uutta syötävää. Välistä bakteerin sisä llä pilkut suurenevat ja jäävät 
harvoiksi. Nämä poistuessaan yhtyvät pieniin pisteihin, kadottavat liikkumis
kykynsä, kasvavat ja alkavat taas liikkua, mutta amebamaisesti. Nämä muo
dot yhtyvät suuremmiksi laikuiksi ensin liikkuen, sitten saatuaan paksumman 
keton liikkumattamiksi jääden, kunnes niistä taas vapautuu noita liikkuvia 
pisteitä, jotka käyvät bakteerien kimppuun. Tosiseikkain selityksenä käsitel
tiin erilaisia teorioja kuten sexuaali-, enzyymi- ja bakteriofagiteoriaa. - Esi
telmän johdosta syntyneeseen keskusteluun ottivat osaa herrat P. Suoma lainen 
ja j. 1. Liro sekä esitelmöitsijä. 

Dosentti Ilmari V ä 1 i k a n g a s piti esitelmän biologisten tieteiden ja 
maantieteen opiskelijain tulevaisuuden mahdollisuuksista. Esite lmää seurasi 
erittäin vilkas keskustelu, johon ott ivat osaa - paitsi esite lmöitsijää itseään 
- seuraavat vanamolaiset: j. 1. Liro, Liisa Parkkinen, }(. Teräsvuori, 1. M. 
Vartiainen, G. Ekman, Fanny Sa lmela, H. J ärnefe lt, U. Saalas, 1. Hiden, 0. H. 
Porkka, K. Linkola ja N. Söyrinki. 

Toht. Väinö K r o h n esitt i näytteen ensi kerran maassamme todetusta 
Strongulus paradoxus-madosta. 

Prof. j. 1. Li r o näytti Gotlannissa tavatun Norjan hanhikin (Potentilla 
norvegica), jonka lehdissä oli si lkinhohtoista nukkaäkämää, jonka aiheuttajaksi 
esittäjä ol i todennut äkämäpunkin Eriopiiyes parvulus Nai. Punkki on aikai
semmin tunnettu 14:n hanhikkilajin loisena. Norjan hanhikissa tavatut äkä
mät, jotka herra Hugo Kohl oli kesällä 1881 ottanut talteen, ovat tietee lle 
uusia. Lisäksi esittäjä näytti pihtakuusen oksia, joita tohtori V. Kujala oli 
heinäkuussa 1930 ottanut ta lteen Punkaharjulla ja jossa oli Pucciniastrum 
Ooeppertianumin helmi-itiöaste, jota ei aikaisemmin ole tavattu Suomessa. 
Lajin talvi-itiöaste, joka loisii puolukassa paisuttaen tämän vuosikasvaimet 
tumman punaisen ruskeiksi noin oljenkorren paksuisiksi äkämiksi, oli maist. 
j. Gröntved ottanut valtiolliselle alueellemme uutena elokuussa 1929. Sien i loi
sii kaikkiaan 14:ssä Abies-lajissa ja tO:ssä puolukkalajissa. - Edelleen esittäjä 
näytti Suome lle uutena ruostesienen Melampsorella Symphyti (OC) Bubak, jon
ka hän yhdessä maisterien j. Gröntvedin ja V. Heikinheimon kanssa oli koon
nut heinäkuussa 1929 Helsingissä Lapinlahden sairaa lan alueelta rohtoraunio
yrtiltä (Symplzytum officinale), joka suurin joukoin ja ruostetautiin ankarasti 
saastuneena kasvoi yhdessä mukulakirvelin (Ciu:eroplzyllum bulbosum) kanssa 
noin parin aarin suuruisella alalla. Sieni, joka loisii viidessä Symplzytum-lajissa, 
kehittää Keski-Euroopassa pikkukuromansa ja helmi-itiöasteensa saksankuusen 
(Abies pectinata) neulasissa, joiden saastutus tapahtuu keväällä heti, kun nuoret 
neulaset vapautuvat silmusuomujen peitosta. 

Seuran jäseniksi valittiin pankkivirkailija Olavi W i 11 te r ja yliopp. Aira 
Anelma V 1 i h a 11 n u, 
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Kokous 29. 1. 1932. Maist. Paavo S u o m a 1 a i n c n piti es itelmän elä
vän so lun valoilmiöistä. Elävien olcntojen valoilmiöt ovat kaikkina aikoina 
herättäneet tutkijoiden mielenkiintoa. Pienen ryhmän muodostavat elävistä 
olennoista tapahtuvat Elmon tuli en kaltaiset sähköpurkau tumiset, mutta 
kaikki todelli set solun itsensä aiheuttamat valoilmiöt ovat organismissa tapah
tuvia biokemialli sia hapetusreaktioita. Es itelmöitsijä loi lyhyen katsauksen 
avlaiseviin eläimiin ja kasveihin sekä niiden esiintymiseen maapallolla todeten, 
että suurin osa valaisevista muodoista on merien asukkaita. Yksisoluiset eläi
met ovat jo itsessään pieniä valoelimiä, mutta monilla korkeammilla muodoilla 
on hyvin tarkoituksenmukaisesti rakenn etut erikoiset valoelimet valon mah
dollisimman täydellistä käyttöä varten. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoit
taneet, että muutamilla eläinlajeilla valon aiheuttavat symbionttiset valo
bakteerit. Esitelmöitsijä näytti valmistamiaan valobakteeriviljelmiä ja bakteeri
lamppuja, joiden sinertävä valo oli niin voimakas, että sen valossa hyvin saat
toi täysin pimeässä es itelmäsa li ssa katsoa es im. kelloa. Lopuksi luotiin katsa us 
tämän käytännönkin kannalta monessa suhteessa mielenkiintoisen valon fysi
kaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin, ennen kaikkea viimeaikaisten tutki
musten palj astamiin tuloksiin valon aiheuttavista biokemiallisista reaktioista. 

Yliopp. Arvi J. T o i v a n e n näytti muutamia epämuodostuneita piha
ratamoyksilöitä. - Painettaviksi ilmoitettiin: Reino K a 11 i o 1 a: )>Aippiini
sesta kasvillisuudesta Kammikivialueella Petsamon Lapissa)> sekä E. J. V a 1 o
v i r t a: Untersuchun gen Ober die Kleinc Maräne (Coregonus albula) in Vaasa 
Schärenhof)> . - Esitettiin yliopp. Leo P o h j a 1 a n stipendiaattikertomus 
Äyräpäänj ärven vesikasvillisuutta koskevista tutkimuksista. - Luettiin 
Opetusministeriöltä saapunut kirjelmä, jossa pyydettiin seuran lausuntoa 
luonnonsuojeluvalvojan tekemästä ilveksen rauhoittamista koskevasta ehdo
tuksesta, sekä kysymyksessäoleva luonnonsuojeluvalvojan mietintö. - Seuran 
jäseniksi valittiin fil. kand. Lea J a h n s s o n, ylioppilaat K.arl Johan Bo
s t r ö m, Erkki H. A. H a 1m e, Martta Karoliina H e i 11 ä j o k i, Aili H u 1 k
k o 11 e n, Aili Vappu Ja 11 t u 11 e n, Suoma Eveliina Kuusisto, Aira Elii11a 
L e h t i n e n, Katri P u II i n e n, Asta Irene S n e 11 m a n, Yrjö Johannes 
S ö y r i n k i, Toini Helmi Margareta V a 1 k a m a ja Tuure Eemeli V i 1 j a
n e n sekä herra Erkki R a n t a 1 a i n e n. 

Vuosikokous 27. II. 1932. Puheenjohtajan pidettyä lyhyen tervehdys-
puheen esitett iin sihteerin, kirjaston hoitaj an,rahastonhoitajan sekä kokoelmien
hoitajain vuosikertomukset. Senj älkeen myönnettiin tilintarkastajien ehdo
tukses ta johtokunnalle ja rahastonhoitajalle vas tuuvapaus. Toimitettiin vir
kailijoiden vaali, jolloin valituiksi tulivat kaikki enti set nim.: ptth.-joht. prof. 
j. I. Li r o, v.puh.-joht. dos. I. V ä 1 i k a n g a s, siht. prof. U. Saa 1 a s, 
kirjastonhoit. prof. 0. Ek man, rahastonhoit. maist. 0. H. Porkka, johtok. 
muiksi jäseniksi dos. M. J. Koti 1 a in e n ja prof. K. Li n k o 1 a, eläi11 t iet. 
kok. hoit. maist. P. S u o m a 1 a i n c n, kasvitiet. kok. hoit. maist. V. H e i
k i n h e i m o, tilintark. kalastusneuvos E. H e 1 1 e v a a r a ja. maist. V. K o r
v c n k o n t i o sekä varatilintark. kalastusneuvos P. B r o f e 1 d t ja toht. 
A. J. R a i n i o. 

Prof. A. 1. V i r ta 11 e 11 piti juhlaesitelmän palkokasvibakteerien typcnsi-
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tomisesta ja palkokasvien kyvystä käyttää typpiyhdistyksiä hyväkseen. -
Toht. A. j. Ra i n i o ilmoitti painettavaksi: )>Pseudomonas twnefaciens Sm. & 
Towns. und die von ihr hervorgerufenen Gal len auf Salix caprea)> . - Esitettiin 
)>Annales Botanici'n)> ensimmäinen nidos, joka oli ilmestynyt 422 sivun laajui
sena sisältäen K. Metsävainion julkaisun )> Untcrsuchungen i.ibcr das Wurzel
system der Moorpflanzen. Nidoksessa on 86 kuvaa ja 8 taulua. 

Kokouksen jälkeen oli Ylioppilasruokalassa illalliset, joihin otti osaa 29 
vanamolaista. Tilaisuudessa pitivät puheita professorit G. E km a n ja j. 1. 
Li r o sekä maist. H. V ä ä n ä ne n. Tervehdyssähkösanomia oli saapunut 
Kuopion ja Oulun Luonnon ystäväin yhdistyksiltä. 

Luonnon Ystävän 1911-1930 sisällysluettelo 
ilmestynyt. 

Äskettäin on Vanamo-seura julkaissut 78 sivua käsittävän luettelon Luon
non Ystävän vuosikertojen XV-XXX IV sisä llöstä. Luettelo, jonka on laa
tinut leht. K. H. Pan k a koski (Hällström), on järjestetty aineenmukai
sesti samaan tapaan kuin aika ise mpi, vuosikertojen I-XIV (1897- 1910) 
sisä llysluettelo. Uudessa luettelossa on kuitenkin varteen otettu erinäisiä 
uudistuksia, jotka tekevät sen ent istä helpompikäyttöiseksi ja vieläkin arvok
kaammaksi. Luonnon Ystävän rikas sisältö tulee täten tiedonlähteenä sekä 
tieteellisiä että muita tarkoituksia varten yhä tärkeämmäksi. Aikakauskirjan 
käyttäjät ovat leht. Pankakoskelle hyvin kiitollisia si itä suuresta avusta, minkä 
hänen laatimansa luettelo tarjoaa. 

Sisällysluette lo jaetaan L. Y:n maaseututilaajille postitse nr. 3:n mukana, 
Helsinkiläiset tilaajat saavat sen joko yliopiston zootomisesta laitoksesta arki
päivin klo 17-20 (lauant. kuitenkin vain klo 16-18) tai kasvitieteellisen lai
toksen kirjastosta (tiist., torst., lauant. klo 15.30- 16). Luetteloa saa sitä
paitsi ostaa Yliopiston Kasvipatologisesta laitoksesta (os. Fabianink. 22, Hel
sinki); hinta 5 mk. 

Samalla hu omautetaan, että aikaisempaakin luetteloa 1897- 1910 saa 
ostaa s a m a a n h i n t a a n. Samasta paikasta saa tilata L. Y:n vanhoja 
vuosikertoja, joiden hinta on: kahden ilmestymisvuotta lähinnä edell isen 
vuosikerran a 20: - ja sih1 lähinnii ede llisten kahden a 15: - , vanhempien 
a 8: - . 

Vanamo-seuran eläin- ja kasvitieteelliset apurahat ovat haettavissa. 
Hakemukset ovat osoitettavat seuralle ja jåtettävät puheenjohtajalle, prof. 
j. I. Lirolle (os. Kasvipatologinen laitos, Fabianink. 22, Helsinki) viimeistään 
toukokuun 9. p:nä. 

llelsinlti 1932, RaittiuslwllSml Kirjapaino Oy. 
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J u 1 k a i s i j a: Suomalainen Eläin- ja Kasvilieteeilinen Seura Vanamo 
T o i m i t u s: Uunio Saalas (vastaava), K. Linkola ja Martti Hertz (toimitussihteeri) 

Kaksi kasvistollista retkeilyä Salmissa. 

K. Linkola. 

Aina kesästä 1915 lähtien, jolloin retkeilin vajaat kolme päivää 
Etelä-Salmissa, oli mieleni palanut tähän kasvistollisesti tärkeään~ 
mutta vaillinaisesti tunnettuun seutuun. Varsinkin veti halu itäisiin 
rajakyliin, joiden kasvistoa kukaan ei ole tutkinut ja joiden alueella 
muutamista rahvaalta kuulemistani tiedoista päätellen pitäisi kas
vaman rikkaamman kasvilajiston kuin yleensä Raja-Karjalan sa lo
seuduilla. 

Viime kesästä (1931) liikeni lopultakin jokuneo päivä Salmio 
matkaan. Sain jo Sortavalasta käsin hyvää retkeilyseuraa, vaimoni 
ja sisareni. Salmissa liittyi mukaan oppaaksi ja retkitoveriksi ystä
väni, lääkäri ja amatööri-botanisti Arvi j. Huuskonen, 
lisäksi hänen rouvansa ynnä maisteri E 1 v i P a k a r i n en, joka 
työskenteli Salmissa innokkaassa kasvinnimien ja kasvitaikojen 
keruussa. 

1. Heinäk. 2 pv:n aamuna kiidätti auto meidät Salmio Tule
malta koillista kohti, Orusjärven kylään. Täällä yhtyi seurueeseen 
vielä toht. Huuskosen veli, reipas rajavartioso tilas ja armeijan pis
tooliammunnan mestari. Alkoi 10 km:n jalkamatka itään päin , 
päämääränä K a n a b r o j ä r v e n r a j a k y 1 ä. 

jo parin km päässä Orusjärveltä, MiinaJanjoen yli kulk van 
sillan luona (jokiselän pikku kylän kohdalla), oli pakko pysähtyä. 
jokeen laski tässä niittyrinne, josta jo kaukaa näkyi vietotta maalta 
Eriophorum alpinum ja Carex flava. Ilmeisest i oli nyt raja-karjalai
sissa oloissa tavallista lajirikkaampi paikka edessä. Niittyalue käsit
tää erilaisten nurminiittyjen ja suo- ja lähdeperäisten, osaksi lettois
ten (sammalia mm. Paludella squarrosa, Camptothecium nitens) 
niittylaikkujen, purovarsi n ja lehtokorpimaisten kohtien yhdisty-
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män. Lajista on näin ollen huomattavaksi osaksi sangen vaatelias. 
Kirjoihin merkitsin kiireessä: Equisetum palustre, Carex flava (cp), 
C. loliacea, C. tenella, C. dioeca, Erioplwrum latijolium, E. alpinum, 
Scirpus silvaticus, Melica, Molinia, Poa trivialis (alkuperäisenä 
Iähdesilmäkkeen lettomaisilla reunamilla), Luzula sudetica, Listera 
ovata, Lychnis flos cuculi, Stellaria nemorum, Ranunculus propinquusta 
lähellä oleva R.-muoto, Trollius, Cardamine amara, Chrysosplenium, 
tuomi, Lathyrus paluster (!), Oxalis, Viola epipsila, Pyrola rotundifo
lia. jokivarrella kasvoi Thalictrum flavum, joessa Hydrocharis, 
Glyceria fluitans, Cicuta ja Utricularia intermedia. Rapakivialueen 
lajistoksi tämä oli odottamattoman rikasta! Pohjavesien vaikutus 
happamuussuhteisiin on tavallista edullisempi. Syyt tähän kaipaisi
vat tutkimista. 

Puolen km päässä saimme taas ilostua. j. judinin pellon varsin 
>>tavallisella>> pientarella ja läheisellä nurminiittymäisellä paikalla 
kasvoi runsaanlaisesti Pimpinella magnaa. Itäisyyden merkkejä! 

Nyt jatkui tie 7 km matkalla asumattoman, verraten karuluon
toisen ja sangen tasamaastoisen salon läpi. Metsissä vallitsee mus
tikkatyyppi; parempaa ei näkynyt. ·Mutta notkopaikkojen korpi
juotit ovat osaksi lihavampia. Noin 0.5 km päässä tuli vastaan korpi, 
josta löytyi Carex tenella, Eriophorum latifolium, Ranunculus propin
quus (?) ja Cardamine amara; Cornus suecicalle löytyi tästä entistä 
eteläisempi kasvinpaikka. Parin km päässä oli vielä rehevämpi, 
paikoitellen lettokorpimaisia aukkoja sisältävä korpinotkelma. Täällä 
kasvoi paitsi edellisiä (R. prop:n sijasta kuitenkin tyypillinen R. acer) 
m.m. Carex caespitosa, ·Melica, Paris, Listera ovata, Coralliorrhiza, 
Parnassia, tuomi, Geum rivale, Oxalis, Daphne (I yks.), Pyrola rotun
difolia (os. runs.) ja P. uniflora. Kenties 1.5 km päässä Kanabrojär
ven kylästä löytyi korven ja rämeen rajalta tien läheltä Carex lae
virostris (st pc), Scirpus silvaticus (sam.) ja Coralliorrhiza. Aivan 
kylän läheltä löytyivät mm. Carex flava, Eriophorum latifolium, 
tervaleppä, tuomi, Ribes nigrum ja Viburnum. Odotukset ~Iivat 
täyttyneet. ja ne täyttyivät vielä enemmän kylässä, jonne Huusko
nen ja allekirjoittanut saapuivat pahasti jäljessä muusta seurueesta, 
joka ei ollut jaksanut innostua kasvien etsintään. 

Kanabrojärven kylä on tyypillinen raja-karjalainen pikku kylä, 
novgorodilais-tyylisine taiaineen ja vanhoillisine viljelyksineen, joihin 
kylän laidealueilla kuuluu paljon kaskihalmeitakin. Kuten itäisissä 
salokylissä yleensäkin, näyttelee täälläkin karhu jatkuvasti tärkeää 
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osaa asujanten elämässä. Edellisenä yönä oli karhu antanut todis
teita lähellä alastaan. Muuan vanha vaimo kertoi kontion tuhonneen 
häneltä vuosien varrella kaikkiansa 18 lehmää. >>Ylen oisi komea karja >> . 

Kylässä on rajavartio. Se oli puhelimitse saanut tiedon tulos
tamme ja otti meidät mitä ystävällisimmin vastaan. Kersantti Närhi 
ja hänen herttainen vaimonsa kestitsivät retkikuntaamme aivan 
suurenmoisesti. Harvoin kuulemma vieraita kävi. 

Kylästä kuuluu toinen puoli Neuvosto-Karjalan alueeseen; pieni 
järvi vain on välissä. Saimme siis järven toiselta rannalta nähdä 
venäläisiä rajavartiosotilaita, jotka meitä uteliaina kiikaroivat, ja 
nähdä myöskin uuden kollektiivi-talon suuren salvoksen, joka oli 
hiljalleen kohoamassa kylän laidassa. Kollektiivitaloon sijoitettanee 
piakkoin kylän venäjän-puoliset asukkaat. 

Sillä aikaa kun maist. Pakarinen innostuneena saalisti kasvin
nimiä ja varsinkin loppumattoman runsaita taikoja kylän naisilta, 
me muut kävelimme rajavartijain huvittavassa seurassa kylän pikku
mäkistä aluetta katselemassa. Totesin, että tänne kaukaiseen syrjä
kylään oli jo kulkeutunut sellaisiak in ruderaattikasveja kuin Urtica 
urens, Cirsium· Lanceolatum ja Matricaria discoidea; puolivillinä kasvot 
Tanacetumia, eräällä kostealla tiellä Polygonum hydropiper. Eräällä 
rehevällä kivisellä nurminiittylaikulla kasvoi täälläkin komea Pimpi
nella magna (joks. runs.) ja sen seurana mm. Equisetum pratense, 
Gymnadenia ja Trollius. Pienessä Kanabronojassa, jota myöten val
tionraja kulkee, löytyi suureksi ihmeeksemme Aspidium thelypteris 
(runs.) ja sitäpaitsi Hydrocharis. Kylän rannassa kasvoi Bidens 
tripartitus, läheisen uuden suoviljelyksen ojissa Lemna minor ja Iäh
teisellä suoniityn paikalla Carex elongata, C. flavajaCardamineamara; 
läheisyydestä merkittiin myös Melica, Oxalis ja Hypoclweris (runs.). 
Täälläkin siis ilmeiset lihavuuden merkit, vaikka kallioperä on rapa
kiveä. 

Kesällä 1915 olin kuullut, että Kanabrojärven Nurmiselällä kas
vaisi vaahteraa. Toht. Huuskosen ja kers. Närhen kanssa teimme 
senvuoksi, erään kylänisännän· opastamina, retken sinne, n. 3 km 
päähän kylästä etelään. Vaahteraa ei tältä verraten korkealta se
Jäitä löytynyt, eikä tiedetty kasvaneenkaan; pari kylmän vikuutta
maa Tilia-pehkoa vain oli nuorella, metsittyvällä kaskialalla vaaran 
rinteellä. Pimpinella magna kasvoi täälläkin (niuk.), nuoressa MT:n 
kaskimetsässä. Matkan varrella oli nähty Erioplwrum Latifolium, 
Melica, Salix pentandra, Trollius ja Pyrola media. 
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Kun ei Nurmiselkä antanut tämän enempää, jatkoimme opas
ukon ehdotuksesta matkaa vielä pari km, saapuen valtionrajalle 
Kanabronojan ja Kavansuonojan yhtymäpaikassa. Siinä oli bota
nistin silmälle herkullinen paikka. Purovarrella on sekametsäinen, 
osittain miltei niittymäisen avoin (luonnostaan), melkein koskematon 
lehtokorpiala, jonka kasvillisuus olisi ollut tärkeää saada kuvatuksi. 
Ajan puutteessa täytyi tyytyä vain kasvistollisesti tärkeimpien kas
vien merkintään: Onoclea, Carex laevirostris, C. elongata, Scirpus 
silvaticus, Poa remota, Glyceria remota, Urtica dioeca, Stellaria palustris, 
St. nemorum, Trollius (runs.), Ranunculus repens, Cardamine amara, 
Chrysosplenium ja Ribes nigrum. Varsinkin Poa remota- ja Glyceria 
remota-löydöt ovat kiintoisia. Nämä uudet löydöt sitovat näet näiden 
kasvien Sortavalan puolesta ja Äänisen rannikolta tunnetut löytö
paikat toisiinsa. 

Mutta ilta alkoi olla käsissä. Nopeasti siis kylään ja sieltä jalka
patikassa Orusjärvelle. Täällä saimme vielä päivän ohjelman kuk
kuraksi nähdä sotakoirien paraatin, jonka ystävällinen >>koiraeversti>> 
huviksemme järjesti. ja sitten kiidätti auto meidät takaisin asu
tuille maille, Tuleman suureen kyHiän. Yösijan saimme Saarion 
(Stepanoff) talossa, joka mm. siisteytensä ja kymmenien mainiossa 
hoidossa olevien huonekasviensa puolesta olisi kunniaksi mille Suo
men pitäjälle hyvänsä. 

2. Seuraavan päivän aamu kului retkeilyyn 2- 3 km matkalla 
pitkin T u 1 e m a j o e n i t ä r a n t a a, ensimmäiselle koskelle, 
Dolgosenkoskelle asti. Maisema, jolle tasainen viljelyslakeus outo
tyylisine, kookkaine taiaineen ja hiekkaperäiseen maahan uurtautu
nut syvä jokilaakso antavat erikoisen sävynsä, vaikuttaa jossain 
määrin vieraalta, itäiseltä. Kasvistollisesti jokivarsi on melko rikas. 
Kapeahkot rantaniityt, joilla osittain on tulvaniityn luonne (Tha
lictrum flavum, Veronica longifolia ym.), päättyvät jyrkkään ero
siorinteeseen, joka paikoitellen on lepikkö- ym. lehtona. Lehtotör
mänteellä kasvoivat mm. Stellaria holostea, St. nemorum ja Pole
monium coeruleum (lehto- ja niittykasvina), ja täältä oli toht. Huus
konen keväällä löytänyt Corydalis solidaa. Kosken alla lehtorannalla 
oli Cardamine amaraa, varjoisalla lehtorinteellä kosken kohdalla 
Aconitumia (joks. niuk.) ja pienessä suvantopoukamassa komeaa 
Siumia. jo ammoin syntyneellä jyrkällä erosiopengermällä, joka on 
mm. Trolliusta kasvavana nurminiittynä, kasvoi kohdilla, joita 
esille tihkuva pohjavesi lievästi kostuttelee (maaperä osittain saven
pitofsta), Pinguicula vulgaris satoine sinikukkineen. 
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Päivempänä ehti toht. Huuskonenkin, joka lääkärinvastaan
ottoosa takia estyi aamuretkeltä, mukaan. ja nyt tehtiin matka 
Laatokan rantamall e, K arkun k y 1 ä n maille n. 10 km päähän 
Tulemalta kaakkoon. Auto sinne ajanhukatta vei, jättäen meidät 
kylän itälaitaan, korkean ja jyrkän Litorina-rannan reunaan. Tästä 
alkoi muutamien tuntien retkeily tasamaastoisella rannikkoalueella. 

Noin 1 km päässä kylästä itäkaakkoon laskee Karhunlammista 
Laatokkaan Puukk'oja. Sen äärillä on osittain hyvin lehtoinen kas
villisuus, jonka lajistoa halusimme tarkastaa. Lehtokasveja löytyikin: 
Onoclea, Stellaria holostea, St. nemorum, Aconitum (runs.), Impatiens 
ja Circaea, myös Ribes nigrum ja Viburnum; puronvarressa oli terva
lepän tovereina Lycopus europaeus ja Solanum dulcamara (niuk.). 
Lehdosta löysi toht. Huuskonen myöhemmin Pimpinella magnaakin. 

Mutta vielä parempaa oli tulossa. Puron suun luota löytyi aavan 
Laatokan hiekkarannalta juncus balticus, jota varhemmin on ta
vattu Laatokan rannoilta vain SakkoJan ja Metsäpirtin rannikolta. 
Lajia oli hyvin niukasti; arvatenkin osa oli joutunut rannalle kasat
tujen halkopinojen alle. Kauempana idässä, n. 3 km päässä, löytyi 
Vilanrannan kohdalla juncuselle soveliasta seuraa. Hienohiekkaisen 
kankaan rannasta, missä kankaalla kasvoi mm. Carex ericetorum ja 
Thymus serpyllum (molemp. niuk.) , löytyi hienosoraisen (diabaasi
soraa) rannan pieneltä dyynikinokselta Elymus arenarius ja Festuca 
polesica (ent. F. sabulosa), kumpaakin vähänlaisesti. jonkun mat
kan päästä tavattiin muutamia yksilöitä Lathyrus maritimusta. 
Kaikki nämä, joiden lisäksi toht. Huuskonen myöhemmin kesällä 
löysi Manssilasta Salix acutifolian, edustavat tyypillistä lentohiekka
rantojen kasvistoainesta, jonka edustus Salmin rannoilla oli tähän 
saakka pysynyt tuntemattomana, mutta oli odotettavissa. Kaikki 
ovat ilmeisesti täällä, kuten muuallakin Laatokan rannoilla, vanhoja 
asukkaita, Laatokan entisten vaiheiden muistoja. 

Muu seurue väsyi jo Vilanrannassa, upottavien hiekkateiden 
uuvuttamana. Kaksi botanistia vain jatkoi vielä matkaa pari km 
Laatokan rannan suuntaan. Täällä on n. 6 km päässä valtionrajasta 
Nurmonojan niittyalue, jonka !ehdoista toht. Huuskonen oli jo aikai
semmin löytänyt >>hyvää tavaraa>>. Vaahterain kaunistamasta leh
dosta niitä nytkin löytyi: Milium, Aconitum (hyv. runs.), Ranuncu
lus ficaria, lmpatiens ja Adoxa. Siis varsin pulskaa Aconitum-tyypin 
lehtoa! Niukan ajan vuoksi tuli tarkastus varsinkin itse niityllä, 
joka on alavaa, osittain aivan vetistä, vain hieman Laatokan pintaa 
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ylempänä olevaa, aivan pintapuoliseksi. Ehdin sentään älyämään 
lähdevetisen puron ääreltä, jonka reunassa kasvoi niityllä mm. Car
damine artzara ja Rumex aquaticus (niuk.), niukanlaisesti kasvavan, 
tyypillisen Carex aquatilisen, jonka lähin varhemmin tunnettu löytö
paikka on yli 100 km päässä. Niityn ylemmissä osissa tavattiin 
Luzula sudeticaa. 

Kello oli jo paljon, kun illalla palattiin Karkkuun. Autoa odo
tellessa käytimme jonkun minuutin kyläkasviston tarkkailuun. 
Vanhan asutuksen todisteina kasvoivat täällä runsaina mm. Carum 
carvi, Lamium purpureum, Carduus crispus, Centaurea jacea ja Arte
misia vulgaris, joista ei merkkiäkään näkynyt Kanabrojärvellä. 
Myös A. absinthium, joka Laatokan pohjoispuolisissa tienoissa on 
varsin harvinainen kasvi, rehoitti täällä melko runsaana, viihtyen 
ruderaattina pitkin tienvieruksia ja kuivia kyläpientareita. Sedum 
acre ja Verbascum thapsus huomattiin myös. 

Mutta kun onni oli ruvennut myötäiseksi, piti sen vielä viime 
hetkessä antaa parempaakin. juuri auton saapuessa huomasin 
Käsnästen talojen kohdalla aidan takaa suuria suolaheiniä. jyrkällä 
nurminiittyrinteellä (Litorina-penger} kasvoi siinä jokseenkin run
saasti tyypillistä Rumex auriculatusta, yhdessä pienemmän sisarlajinsa 
R. acetosan kanssa, tästä selvästi eroavana. Laji on Cajanderin 
mukaan Äänisen rannikon puolella ylen yleinen, mutta Saimille se oli 
uusi. Sortavalasta sen on kerran ottanut leht. K. H. Pan k a koski. 

Vielä autossa istuessakin kasvistollinen onni meitä >>potkaisi>>. 
Karkun kansakoulun ohi ajettaessa nähtiin tien varressa pieni istu
tettu jalava. Puu tuli puheeksi, ja puheeseen puuttui myös herttai
nen autonkuljettajamme Faari (ent. Farijeff), Karjalan pakolaisia. 
Hän kertoi, että samaa karhealehtistä puuta kasvaa villinä täällä n. 
20 km päässä itäkoilliseen, Rajaselän kylän maalla, Venäjän puolella 
rajaa; puuta on vain yksi yksilö, 8 m korkuinen, tyveltä lähes tukki
puun paksuinen, useita vesoja ympärillään; puuta kutsutaan >>i lmen
puuksi>>. Tämä kiintoisa tiedonanto sai täyden varmennuksen, kun 
toht. Huuskot:ten myöhemmin kesällä näki Ulmus montanan kasva
van myös Suomen puoleisessa Rajaselässä (ks. siv. 149). 

3. Tässä kerrotut kasvilöydöt, täydennettyinä toht. Huu.skosen 
käytettäväkseni antamilla lukuisilla lisätiedoilla Salmin rannikolta 
ja Rajaselästä, kartuttavat melkolailla salmilaisten kasvistonolojen 
tuntemusta ja valaisevat samall a jossain määrin kasvien vaellusteitä 
Laatokan koilliskulmilla. 
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Ensinnäkin näkyy, että Salmin kaitainen rannikkokaistale, 
josta jo ennestään tunnetaan paljon vaateliaita kasvilajeja, on vielä
kin lajirikkaampi kuin on tiedetty. ·Paljoista hiekkaisista maista 
huolimatta1 lehtokasvista jatkuu täällä Litorina-törmän rinteillä ja 
ranta-alanteella sangen rikkaana aina valtionrajaan asti. Todennä
köisesti rannikon lehtokasvistoa on melko pitkälti rajan takanakin. 

Kasvilöydöistämme myöskin näkyy, että Salmin rantamilla on 
paitsi hiekkarantoja myös verraten monta tällaisten rantojen psam
mofiilista kasvilajia, jotka yleensä ovat varhemmin olleet tunnet
tuja vain Laatokan hiekkaisilta lounaisrannoilta. Todennäköisesti 
on samaisia kasvilajeja ja kenties muitakin rantadyynien kasveja 
yleisesti pitkin Laatokan itärantoja. 

Edelleen kasvilöydöt osoittavat, että Etelä-Salmissa ulottuu 
kasvistollisesti verraten rikkaita, viljavia maita valtionrajan seutu
villa melko kauas sisämaahan. Kuuleman mukaan lihavahkoja, vie
läkin viljavampia maita on valtionrajan takanakin; kuinka kauas 
saakka, ei ole varmasti tunnettua. Ilmeisesti nämä molemmin puo
lin rajaa sijaitsevat hedelmälliset maat yhtyvät pohjoisessa niihin 
kasvirikkaisiin tienoihin, joita ennestään tunnetaan Salmin Hiisjär
ven seudusta, Tulemajärveltä, Suojärven Katajärven Otraselästä, 
Hyrsylän - Hautavaaran pohjukasta ja Leppäniemen - Moissein-· 
vaaran seuduista. 

Vaateliaan kasvistonaineksen, lähinnä lehtokasvien, vaellusta 
itä-kaakkoisilta suunnilta Suomen puolelle on täällä, sikäli kuin vael-· 
lus on tapahtunut maitse, tietenkin tapahtunut ensi sijassa kapealla 
rannikkoalueella. Mutta ilmeiseltä tuntuu, että varsin huomattavaa 
vaellusta on tapahtunut sisämaassakin. Etenkin erinäisten vaate
liaiden itäisten kasvilajien (esim. Lonicera coerulea, Polygonum 
bistorta, Cotoneaster nigra) löytyminen Suojärvellä näyttää viittaa
van siihen, että Petroskoin seutuviita Suojärvelle jatkuu, luultavasti 
Suojuojoen tienovilla, tällaisille kasveille soveliaitten maitten aluer 
jota ne ovat vaellusväylänään käyttäneet. Jos näin on, on samalla 
selvää, kun kerran lihavia maita ulottuu Laatokan rantamilta Tu
Iemajärven kautta Suojunjoelle, että vaateliasta ainesta on voinut 
vaeltaa tätä sisämaareittiä aina Laatokan rannoille asti ja siitä edel-

1 Kasvitieteilijä täällä vainuaa edullisen kallioperän vaikutusta. Kallio ei 
valitettavasti ole missään näkyvissä. Mutta prof. E s 1< o 1 a n suullisen ilmoi
tuksen mukaan on irtokivien joukossa }(arkun kylässä niin runsaasti verraten 
kalkkirikkaita mantelikiviä, että niillä täytynee olla emäkallionsa aivan lähellä. 
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leen. Toiselta puolen on 
myös ilmeistä, että mo
net kasvilajit ovat voi
neet käyttää samaista 
kulkuväylää Laatokan 
rannoilta sisämaata 
kohti, Tulemajärvelle, 
Hiisj ärven tienoille, 
Suojärvelle ym. Sellai
nen kasvi, jonka nykyi
sin tunnettu levinnei
syys viittaa tämänkal
taiseen vaellukseen, on 
ennen kaikkea Pimpi

Pimpinella magnan löytöpaikat luonnontieteellisen nella magna (ks. ohel-
Suomen alueella. - Lähimmät muut ovat lista kartaketta). 

Syvärijoella • . 
Tässä mainittujen 

vaellusteiden käyttöä voitanee pitää varmana. Mutta tämä ei mer
kitse sitä, ettei muita vaellusmahdoliisuuksia olisi ollenkaan ollut. 
Niinkauankuin Salmin itäpuolella on kasvistollisesti aivan tutkimat
tomana se laaja alue, joka ulottuu valtionrajasta aina 4 pnk päähän 
Äänisjärvestä ja Laatokan koillisrannoilta ja Syvärin lähettyviltä 
aina Suojunjoen tienoville, jää kysymys vaellusväylistä melko epä
varman vastauksen varaan. Tuota suurta tuntematonta aluetta 
pidetään ainakin valtavaksi pääosaksi verraten karuna, kasvistolli
sesti köyhänä. Tämä ei kuitenkaan ole aivan varmaa eikä ole tois
taiseksi mitään takeita siitä, ettei siellä sittenkin olisi sen verran 
viljavia maita, että vaatelias kasvistonaines ainakin nykyistä edulli
sempina ilmastokausina ja soistuneisuuden ollessa nykyistä pienem
män olisi voinut täällä huomattavastikin vaellella. Vasta kasvistolli
set retkeilyt tällä alueella voivat antaa valaisua asiaan. Koska Laa
tokan koillispuoliset seudut ovat olleet hyvin tärkeitä Suomeen suun
tautuneelle kasvienvaellukselle, olisi mainitun alueen tutkiminen 
tavalla tai toisella saatava aikaan. 
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Majavaa koskevia luonnonhistoriallisia löytöjä. 
K. Airaksinen. 

Vaikka historiallisten tietojen perusteella (Granit, A. V.: 
Bäfvern i Finland. Tidskrift för jägare och Fiskare, 1900) voimme 
päättää majavan aikoinaan esiintyneen kaikkialla maassamme -
Keski-Suomessa vielä 1500- ja Pohjois-Suomessa 1800-luvulle 
saakka - aivan yleisenä, ovat itse majavaa ja sen patolaitteita ja 
pesärakenteita tai ruokavarastoja koskevat subfossiiliset löydöt odot
tamattoman harvinaisia. Kirjallisuudessa mainitaan ainoastaan 
pari kolme tapausta, siinä kaikki. Kuo1ajärvellä, jossa maamme 
viimeinen majava tapettiin Eniön joella 1868, on tavattu ja arvat
tavasti vieläkin esiintyy vanhojen lappalaisasumusten ateriatun
kioissa majavan luita. Erittäinkin kaksi paikkaa, nim. Peteriokylä 
noin 3 km Sallan kirkolta ja Kuolajoen rannat siinä missä joki läh
tee Kuolajärvestä, ovat tunnettuja löytöpaikkoja (Nyberg, Lind
berg, Finnilä). Nämä luut tai luusirut ovatkin ainoat kokoelmiin 
saadut näytteet maamme muinaisesta turkiseläinten kuninkaasta; 
viimeisen majavan häntä lienee myös taiiessa (Maant. Yhd. kokoel
mat), mutta yhtään nahkaa ei ole säilynyt. 

V. 1895 oli Granit'in mukaan vielä nähtävissä jätteitä majavien 
rakentamista padoista Majavakaskeila Karvijoessa Sodankylässä. 
Tulvaniittyjen raivaajat ja uittoväylien perkaajat ovat hävittä
neet nekin kuten muutkin tämänlaatuiset mui.stomerkit koko maasta, 
varmuudella et ainakaan tunneta enää mitään tällaisia majavien 
tekemiä laitteita. 

Runsaammin odottaisi esiintyvän majavan nakertamia puita 
järvien ja jokien pohjasta ja tulevan esiin esim. järvien laskujen ja 
ojitustöiden yhteydessä. Majavathan käyttävät pesärakennuksiinsa 
paljon puuta, samoin ne kokoavat talvivarastoihinsa pesiensä lähei
syyteen järvien pohjiin suuret puumäärät, jotka jyrsijän hampait
ten jäljistä on helppo tuntea. Mutaan tai liejuun painuneina sekä 
vesikasvien ja turpeen alle hautautuneina odottaisi tällaisten pui
den säilyvän lahoamiselta varsin hyvin. Ja tällaisia subfossiili sia 
majavapuita epäilemättä esiintyykin esim. umpeenkasvaneitten 
lahtien ja lampien pohjassa ehken runsaastikin, vaikka tähän asti 
tällaisia suolöytöjä on tehty hyvin vähän. 

Lindberg (Medd. av Soc. pro Fauna et Flora Fennica, 1912- 13) 
mainitsee tohtori Ailion löytäneen majavan jyrsimiä puita Kirkko-
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Hiltusen suo, jossa majavan jyrsimiä puita. 

nummelta Oitbackan lähellä tavatulta 
kivikauden asuinpaikalta. Näitä puita ' 
oli ensin luultu kivikirveellä veistetyiksi. 
Samoin Lindberg mainitsee (Medd. 1915) 
Valtion Historiallisessa Museossa säily
tetyn spriissä Karttulasta löydettyä · haapapuuta, jota myös oli 
luultu kivikirveellä veistetyksi, mutta todellisuudessa onkin maja
van jyrsimä. 

Yllämainittujen harvojen löytöjen lisäksi tehtiin kuluvan vuo
den maaliskuussa Pohjois-Savossa Leppävirroilla, n. 4 km kirkolta 
pohjoiseen Rauduslahdessa umpeen kasvaneen lahden perukasta 
majavan nakertamia puita koskeva suolöytö. Taiollisen poika Her
man Hiltunen huomasi mutaa nostaessaan suon pohjalla puita, joita 
hänkin luuli kivikirveellä veistetyiksi ja otti talteen. Löytöä tut
kittaessa huomattiin, että puut olivat haapaa, noin 90 cm pitkiä 
ja 6 cm läpimittaisia, molemmista päistä terotettuja, siis jyrsimällä 
katkaistuja, hampaiden jäljet esiintyen hyvin selvästi. Oksat on 
myös nakerrettu poikki ja tyvet tasaisiksi. Majavan jyrsimistavasta 
johtuen puut ovat aivan erehdyttävästi tylsällä, pienikokoisella 
kirveellä veistetyn näköisiä, joten ei ole ihme, jos niitä sekä aikai
semmat löytäjät että Hiltunenkin ovat luulleet kivikirveellä veiste
tyiksi. Puut olivat turpeen alla savipohjalla vaakasuorassa asen
nossa. Turpeen paksuus on paikalla 120 cm. Alinna on hyvin 
reheväkasvuisesta järvikasvustosta (Equisetum ym.) muodostunutta 
turvetta, ylempänä on saraturvetta. Puiden juuria ja koivun tuohta 
on vasta n. 70 cm korkeudella pohjasta lukien. Nykyään suolla kas-
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vaa vankka koivu- ja tervaleppämetsä. Milloin majavat ovat pai
kalla eläneet, on vaikeata määrätä, turpeen paksuudesta päättäen 
ehken 500- 700 vuotta sitten. 

Merkittäviä kasvilöytöjä Lounais::Suomen 
saaristosta. 

Ole Eklund. 

Retkeillessäni viime kesänä Turun ja Ahvenanmaan välisessä 
saaristossa yhdessä maist. 8 r o r P e t te r s s on i n kanssa teimme 
joukon kasvilöytöjä, joista huomattavimmat ansainnevat tulla tässä 
julkaistuksi. 

Tutkimusalueemme on laajahko, ulottuen Itä-Nauvosta ja 
Länsi-Rymättylästä aina Kökarin, Sottungan, Luoteis-Kumlingen 
ja Pohjois-Brändön tienoille. Tutkimuksemme pääkohteena oli 
Kumlingen ja Brändön pohjoisosien kasvillisuus ja kasvista, joista 
saatavilla olevat tiedot rajoittuvat 0. B e r g r o t h'in tunnettuun 
julkaisuun >>Anteckningar om vegetationen i gränstrakterna mellan 
Aland och Abo-området» (Acta Soc. F. Fl. Fenn. 11 ). Siinä olevat 
floristiset tiedot ovat kuitenkin pääosaltaan valitettavan ylimalkai
sia ja siten kartografisiin esityksiin soveltumattomia. 

Myöskin Kökarin itäsaaristosta, joka on erikoisesti tutkimisen 
arvoinen verraten runsaiden kalkkikiviesiintymien vuoksi, on aina
kin kirjallisuudessa hyvin vähän kasvistollisia tietoja saatavissa. 
Kålkkikiviesiintymien rajoitettu ja siitä syystä silmiinpistävä vaiku
tus kasviston kokoomukseen ilmeni hyvin selvästi. Kasvualustan 
emäksisyyden indikaattoreista on ennen muita Saxijraga tridactylites 
(ks. seuraavassa s. 127) täältä mainittava. Niinikään sammalten ja 
jäkälien ekologia ja alueellinen esiintyminen nätllä tienoilla olisi kiin
toisa ja tärkeä tutkimustehtävä. 

Seuraavassa esitän lyhyesti tiedot muutamista viime kesänä 
tekemistämme kasvilöydöistä. Kasvien nimittelyssä olen seurannut 
L i n ct m a n'in Svensk Fanerogamflora-teoksen nimistöä. 

1. Botryclzium matricariijolium. Rymättylä: Pähkinäistenmaa, 
tiheässä Corylus-lehdossa. Ainoastaan kaksi suurta, rehevää yksilöä. 
Kumlinge: Yxskär. Tällä lajilla on, niinkuin Botrychium-lajeilla 
yleensä, Saaristomeren alueella hyvin hajallinen ja epäsäännöllinen 
levinneisyys. 
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2. Zannichellia major. Sottunga Bogskär, keskellä Kihtiä. Laji 
tavattiin matalassa vedessä hietapohjalla kasvavana jotenkin run
saana lännestä sisääntyöntyvässä >>satamalahdessa>>. Lienee uusi 
Ahvenanmaalle. 

3. Arrhenatherum elatius. P a 1 m g r e n'in mukaan (Die Ein
wanderungswege der Flora nach den Alandsinseln, Acta Bot. Fenn. 
2, 1927, s. 63 ja kartta 26) olisi tätä kasviapidettävä ± harvinaisena 
K umlinge-Brändön alueella. Retkeillessämme 1930 ja 1931 Kum
lingessa ja Brändössä oli laji miltei kaikkialla löydettävissä (29 
uutta paikkaa). Lajin harvenemista pohjoiseen päin ei siis ole todet
tavissa ainakaan näissä saaristonosissa. 

4. Sesleria coerulea. Tämä kalkkipitoista maaperää vaativa 
heinä, joka on Ahvenanmaan siluuririkkaitten rantaniittyjen ja kos
teahkojen lehtoniittyjen tunnuskasveja, on nyttemmin tavattu 
myöskin Ahvenanmaan rajojen ulkopuolella. Houtskärin pitäjän 
lounaissaaristossa sijaitsevalla, Kihdin aavan ulapan ympäröimällä, 
erittäm renevan Ja lajirikkaan tentumittykasvillisuuden peittä
mällä jungfruskär-saarella muodostaa se paikoittain kauniita Sesle
ria-niittyjä. Lajeista, jotka esiintyvät Seslerian seuralaisina, mai
nittakoon mm. Molinia coerulea, Briza media, Poa irrigata, Scirpus 
pauciflorus, Carex dioeca, disticha ja panicea, Gymnadenia conopsea, 
Listera ovata, Sagina nodosa, Parnassia palustris, Potentilla erecta, 
Linum catharticum, Polygala amarellum, Gentiana lingulata, Taraxa
cum balticum, litorale, praestans, triangulare, subpenicilliforme y.m. ja 
sammaleista Climacium dendroides, Thuidium recognitum, Campy
lium stellatum ja protensum, Brachythecium salebrosum, Aulacom
nium palustre, Bryum ventricosum, Rhytidiadelphus squarrosus ja pai
koittain triquetrus sekä maksasammal Chomocarpon quadratus, osal
taan >>paremman>> maaperän tunnuksena. j u n g f r u s k ä r on 
t i e t ä ä k s e n i a i n o a p a i k k a T u r u n s a a r i s t o s s a, 
m i s s ä s i 1 u u r i m o r e en i n k a 1 k k i v a i k u t u s s e 1-
v ä s t i i 1 m e n e e. Tämän tosiasian perustaiia onkin saaren laji
rikasta, rehevää ja >>ahvenanmaalaista>> kasvipeitettä ensi sijassa pi
dettävä suotuisten edafisten olosuhteitten luonnollisena seurauksena. 

5. Poa remota. Nauvo Ernholm, sekametsässä vallitsevana 
kasvina noin 20 - 30 m2 suuruisella alalla. Vain steriilinä. Lajin 
määräsi toht. H a r a 1 d L i n d b e r g, jolle lausun parhaat kiitok
seni. Nauvo on lajin lounaisin löytöpaikka Suomessa. 

6. Carex capillaris. Kökar Helsölandet. Ainakin saaren poh-
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jois- ja itäosissa, kalkkirikkaalla alustalla, esi intyy tämä laji yleisenä 
ja paikoittain hyvinkin runsaana kasteiden niittyjen konstituenttina. 
Sen seuralaiskasviston muodostavat ensi sij assa Polygala amarellum 
ja rantaniityillä lisäksi Primula jarinosa. 

7. Carex flava X Oederi. Kumlinge Skälskär, jokseenkin run
saana kantalajien seurassa. Tällä saarella tavattiin sitä paitsi m.m. 
Dryopteris cristata, Scheuchzeria palustris (paikoittain eritt. runs.), 
Scirpus triclzoplzorum, Rhynchospora jusca (yleisenä ja runsaana) ja 
R. alba (harvinaisempana), Carex diandra, vaginata, magellanica, 
limosa, flava, lasiocarpa, Platanthera chlorantha, Listera avata, Poly
gonum dumetorum, Myosurus, Drosera intermedia (paik. eritt. runs.), 
Hypericum hirsutum, Hippophae, Oxycoccus microcarpus X quadripe
talus (kantalajien seurassa), Glechoma, Utricularia minor, Knautia 
arvensis y.m. 

8. Orchis masculus. Ahvenanmaan itäsaaristossa on tämä laji 
ennen löydetty vain Kökarin Idä-saarelta. Vitme kesänä tapastmme 
sen Kökarin Stor-Ubenholm'issa Idö'stä noin 4 km koilliseen päin. 
Tämän lehtoisen saaren itäosassa on kalkkikiveä pitkänä juottina, 
jonka vaikutus ilmenee erittäin selvästi. Paitsi Orchis masculusta, 
joka kasvaa (noin parikymmentä yksilöä) kahdessa eri paikassa, 
mainittakoon vielä kalkkialueelta m.m. Bromus mollis (täysin luon
nonvaraisena!), Orchis sambucinus (molemmat värimuodot sekä nii
den välinen sekamuoto), Draba muralis, Saxifraga tridactylites, Vicia 
tetrasperma, Geranium lucidum, Hypericum hirsutum, Scutellaria 
hastifolia, Artemisia campestris y.m. ja sammaleista Bryum argen
teum, Ditriclwm flexicaule, Thuidium abietinum, Toriella tortuosa, 
Toriula ruralis ym. 

9. Atriplex >>hastatum>> L., Wg. Kirjallisuustietojen perustalla 
olisi lajia pidettävä verraten harvinaisena Ahvenanmaalla. Mutta 
ainakin Kumlingen, Brändön ja Kökarin saaristoissa kyseessä 
oleva kasvi on erittäin yleinen, koskapa retkeillessämme laji oli löy
dettävissä joka paikasta, missä vain rantatyyppi oli kasville suotuisa 
(löysimme sen 55 eri paikasta, joista 28 Kökarissa ja 27 Kumlinge
Brändön alueella). jos otetaan huomioon, että saarten lukumäärä ja 
siis rantaviivan absoluuttinen pituus itä-ahvenanmaalaisissa saaris
toissa on monta kertaa suurempi kuin Länsi-Ahvenanmaalla ja että 
laji heti Kihdin it~puolella esiintyy melkein kaikkialla Korppoon, 
Houtskärin ja Etelä-Nauvon saaristoalueilla (monta sataa löytö
paikkaa!), ei liene liian rohkeaa väittää, että lajin esiintymät Saa-
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ristomeressä eivät harvene itään päin. Niinikään ei lajin nykyisin 
tunnetun levinneisyyden perustalla voine päätellä lajin todennä
köisiä leviämisteitä, yhtä vähän kuin minkään muunkaan ylenyleisen 
lajin levinneisyyden perustalla. 

10. Suaeda maritima. Brändö Fiskö, lännestä tunkevan lahden 
pohjukan rannalla hyvin runsaana. Kasvupaikka on tyypilltnen: 
matala ranta-alanne laikkuisine kasvipeitteineen, jossa paitsi Suae
daa tavataan Salicornia herbacea (hyv. runs.), Spergularia salina 
(runs.), Puccinellia retroflexa (verr. runs.) ja Triglochin marztima 
(sang. niuk.). Maaperä on savenpitoista hietaa. Tämän löytöpaikan 
perustalla siirtyy lajin pohjoisraja noin 17 km pohjoisemmaksi. 

11. Alliaria officinalis. Kaksi uutta löytöpaikkaa: Kumlinge 
Björkö, pikkusaari Trollskär'in koillisen osan läheisyydessä (tämä 
saaristoalue kuuluu maantieteellisesti Brändöön), ja Iniö Aselholm'in 
Luniklobb. Molemmat saaret ovat asumattomia, rehevälehtoisia ja 
lajirikkaita. Ensinmainitusta saaresta löydettiin mm. Dryopteris 
austrzaca, Milium, Arrhenatherum, Agropyron caninum, Luzula pal
lescens, Urtica dioeca, Polygonum dumetorum, Silene nutans, Draba 
muralis, Erysimum hieraciifolium, Agrimonia eupatoria, Geranium 
sanguineum, Hypericum hirsutum, Galium aparine y.m. ja Luni
klobb'ista m.m. Milium, Arrhenatherum, Briza, Plantanthera chlo
rantha, Urtica dioeca, Polygonum dumetorum, Actaea spicata, Dentaria, 
Draba muralis, Agrimonia eupatoria, Rosa villosa, Geranium sangui
neum, Rlzamnus catlzartica, Hypericum hirsutum, Epilobium monta
num ja collinum, Heracleum, Fraxinus, Cynanc/zum, Gleclzoma, Ga
lium aparine ym. - Tämän lisäksi mainittakoon, että tapasimme 
Alliarian myöskin Kumlingen Ingersholm'in pohjoisniemellä re
hevässä, paikoittain miltei läpitunkemattomassa lehtometsässä~ 

jonka muodostavat myös jalot Iehtipuut. Muista täältä löytämis
tämme kasveista maimttakoon esim. Milium, Agropyron caninum~ 
Allium scorodoprasum, Orchis sambucznus, Listera ovata, Urtica 
dioeca, Polygonum dumetorum, Actaea spicata, Draba muralis, Coto
neaster integerrima, Vicia silvatica, Geranium lucidum, Heracleum, 
Glechoma, Stachys silvaticus, Melampyrum cristatum, Galium aparine, 
Lonicera xylosteum, Campanula trachelium, Jnula salicina y.m. Näistä 
poiminnoista selvenn ee aluskasvillisuuden rehevyys ja Iajirikkaus. 

12. Draba muralis. Monta uutta löytöpaikkaa: 7 Kumlinge
Brändö-alu eelta, mistä laj i ei ennen liene tunnettu; lisäksi 3 paikkaa 
lniöstä, 3 Kökarista, 1 Houtskär jungfruskärista ja 1 Korppoosta. 
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Ennen olen löytänyt lajin 20:stä paikasta Houtskärin, Korppoon ja 
Nauvon saaristoissa. Varmasti löytöpaikkojen luku näillä seuduilla 
tulevaisuudessa vielä tuntuvastikm nousee. 

13. Saxifraga tridactylites. Teoksessani >>Ober die Ursachen der 
regwnalen Verteilung der Schärenflora Sfidwest-Finnlands>> (Acta 
Bot. Fenn. 8, 1931) olen käsitellyt tämän lajin autekologiaa osoittaen 
lajin riippuvaisuuden emäksisestä tai ainakin neutraalisesta maape
rästä. Viime kesänä tapasimme lajin 24: ltä uudelta löytöpaikalta, 
joista puolet sijaitsevat Kökarin saaristossa. V a s t a t e n I a j i n 
kasvu a 1 u s t avaa t i m u k s i a o 1 i v a t u se i m m a t (1 3) 
I ö y t ö p a i k a t s u o r a s t a a n k a 1 k k i k a II i o 1 I a, k a h
d e s s a t a p a u k s e s s a o I i k a s v u a 1 u s t a n e u t r a 1 i
s o i t u t a v a 1 1 i s t a k a 1 k i n p i t o i s e m m a 1 1 a v e d e 1 1 ä, 
j o k a o 1 i i 1 m ei se s t i 1 i u v o t ta n u t k a 1 k k i a m u u r i
l aastista valuessaan talonraunioiden läpL 
L o p u t o 1 i v a t 1 i n t u i s t u m a p a i k k o j a, j o i 1 1 a 1 i n-· 
t u j e n u 1 o s t u s kasa t s i m p u k k a k u o r i n e en n e u t-· 
r a 1 i soi v a t k a s v u a 1 u s t a n. Näi1lä paikoilla olivat Saxi-· 
fraga tridactylites-yksilöt useimmiten erittäin suurikasvuisia, moni
haaraisia ja reheviä, ilmeisesti paitsi neutraalin myös fosfaatti- ja 
nitraattirikkaan kasvualustan vaikutuksesta. 

14. Rubus caesius X idaeus. Kökar Helsö, Östergård, erittäin 
runsaasti laajoja pensaikoita muodostavana. Myös Karlby'ssä, jär
ven itärannalla. 

15. Potentilla Egedi Wormsk. Merenrannoilla: Kökar Stor
Gråskär ja Storrevet, Kumlinge Bredskär (Lill-Lappo'n lounaispuo
lella), Brändö Norr-Gunnarskär ja Redarskär. Uusi Ahvenanmaaiie .. 

16. Hypericum hirsutum. Viime kesän aikana tapaamamme 27 
uutta löytöpaikkaa selvittävät lajin levinneisyyttä Saaristomeren 
alueella hyvin huomattavasti. Ne jakautuvat eri pitäjien osalle seu
raavasti: K ö k a r 6: Stor-Ubenholm, Norbeskär, Kuggholm, 
Svältskär, Horsskär, Guckskär. - S o t t u n g a 1: Styrskär (pitä
jän eteläsaaristossa). - K u m 1 i n g e 10: Lill-Tjäruskär, Norr
Rysskär, Söder-Rysskär, Enklinge Ängsholm, Lantörarna, Skälskär,. 
Li11-Lappo (eteläosa), Bredskär, Björkö Immerholm, pikkusaari 
Trollskär'in läheisyydessä (Alliarian löytöpaikka). - B r ä n d ö 5: 
Redarskär, Kråkskär (Redarskär'in ja Koskenpään välillä), Fiskö 
Brändskär, Ytter-Långskär (Fiskö'n itäpuole1la), Ängskär (Fiskön ja 
Afvan välillä). - 1 n i ö 2: Aselholm'in Luniklobb ja Liiiholm. -
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H o u t s k ä r f: Krämarskär (jungfruskär'in ja Berghamn'in vä
lillä). K o r p p o o 1: Kälö Gloskär. - E t e 1 ä-N a u v o 1: Vig
gesörn. - Hypericum hirsutum tulee luultavasti osoittautumaan jo
tenkin yleiseksi ainakin itä-ahvenanmaalaisessa saaristossa. 

17. Centunculus minimus. 5 uutta löytöpaikkaa, nimittäin 
Korppoo: Stor-Gylt (eritt. runs.), Öster-Kalax (eritt. runs.), Väster
Kalax (runs.). Nauvo: Biskopsö'n pohjoisosa (runs.), Berghamn Sten
skär (sang. niuk.). Kasvupaikkana kaikkialla merenrantaniityt 
hietaisella maaperällä. 

18. Euphrasia latifolia. Kumlinge Norrholm (Lantörarna-saa
ren pohjoispuolella), merenrannalla. Hyvin odottamaton löytö, 
koska laji on pohjoinen. Uusi koko Lounais-Suomelle. 

19. Valerianella olitoria. Nyttemmin tavattu Kumlingessa 
Lili-Tjäruskär-saarella Ingersholmin pohjoispuolella. Kasvoi run
saasti supralitoraalisella hiekkarannalla. Runsaasti kasvavana seu
ralaisena oli Draba muralis. - Kökarissa, missä laji ei liene harvi
nainen, löysimme sen Stor-Ubenholm'ista, Norbeskär'ista ja Guck
skär'istä. 

20. Artemisia vulgaris f. coarctata. Kuuluu P a 1 m g r e n'in 
mukaan ()>D ie Einwanderungswege ... )>) Ahvenanmaan suurimpiin 
harvinaisuuksiin. Kirjallisuudessa on vam 4 paikkaa mainittu, 
kaikki Ahvenanmaan eteläsaaristosta. Löysin lajin Sottungan Styr
skär' in läheisyydessä olevasta pikkusaaresta ja sitä paitsi Kumlingen 
pohjoisimmassa osassa sijaitsevasta Norrholm-saaresta. Tämän löy
dön johdosta siirtyi lajin tunnettu pohjoisraja Ahvenanmaalla 40 

, km pohjoiseen aina Pohjanlahden äärelle. 

Lepakoidemme lentotaidosta ja lentimistä. 
Ilmari Paasio. 

Lepakkolajiemme lentämistapa on erilaista. Hyvät lentäjät 
liikkuvat korkealla, lentorata on suora, siipien iskut repivät ja 
nopeat, mutta harvat. On niinikään pantu merkille, että niiden 
korvat ovat yleensä suhteellisen pienet, lenninkalvo karhea, melkein 
nahkamainen ja eläimen vartalo on lennettäessä horisontaalisessa asen
nossa. Huonot lentäjät taasen liikkuvat lyhyitä matkoja ja mata
lammalla, puiden ja rakennusten ympärillä. Niiden lento on taita
matonta, leijaavaa, huojuvaa ja nykäyksittäistä. Korvat ovat mo-
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nesti suuret, 1enninka1vo pehmeä ja hento muistuttaen silkkipaperi a, 
ja eläimen vartalo on ilmassa enemmän tai vähemmän vinosti pysty
asennossa. 

On ilmeistä, että siiven muoto, erikoisesti s i i v e n p i t u u
d e n s u h d e 1 e v e y t e e n, vaikuttaa lentotaitoon siten, että 
hyvällä lentäjällä on siipi suhteellisesti pitempi kuin huonolla. jos 
lasketaan kullekin lajille yllämainittu suhdeluku 1 (j a asetetaan 
leveys = 10), saadaan meikäläiset lajit seuraavaan järjestykseen. 
Suluissa olevat luvut ovat K u m b i e g e Iin (S c h u 1 z e 1930) 
mukaan: 

Hyvät lentäjät: Huonot lentäjät: 

Nyctalus noctula 
Vespertilio murinus 
Pipistrellus nilssoni 
Myotis mystacinus 

30. 1 (33) Myotis daubentonii 
(29) Plecotus auritus 

25.4 (26) Myotis nattereri 
24.9 (26) 

24. 1 (25) 
24.0 (24) 
22.7 

Miltei samanlaisen järjestyksen saamme lajeill e, jos siiven 
pituuden sijasta otetaan 1 1 l:n sormen pituus. L i 1 1 j e b o r g ( 1874) 
ehdottaa tätä, vaikkei esitä lukuja. Siis 1 1 1 : s o r m e n ( + vas
taavan v ä 1 i k ä m m e n 1 u u n) suhde siiven 1 e v e y t e e n on 
eri lajeilla seuraava (leveys = 10): 

Nyctalus noctula 17.4 
Vespertilio murinus 
Pipistrellus nilssoni 13.4 
Plecotus auritus 12.6 

Myotis mystacinus 
M. daubentonii 
M. nattereri 

12.5 
12.4 
12.3 

A 1 t u m laski (S c h u 1 z e 1930) len tokyvyn indeksin seuraa
valla tavalla: Mitataan I 1 l:n sormen pituus ( = a), V:n sormen 1 i
tuus ( = b), siiven reunan pituus IV:n ja V:n sormen välillä 
( = c) sekä sama 1 I I:n ja IV:n sormen välillä ( = d). Sitten asete
taan d = 1 ja lasketaan vastaava c:n arvo, b = 10 ja lasketaan 
vastaava a:n arvo. Näin saadut a: n ja c:n arvot yhteenlaskettuina = 

kyseessäoleva lentokyvyn indeksi. Tämän menetelmän mukaan 
- saadaan lajit seuraavaan järjestykseen (suluissa olevat luvut 

S c h u 1 z e n 1930 mukaan): 

1 Koska siiven pituuden tarkka mittaaminen tuottaa vaikeuksia sen vuoksi, 
että eläimet ovat spriissä usein jäykistynee t, on siiven pituudeksi seuraavassa 
otettu su mma: olkavarsi + kyynärvarsi + I II sormi (ja siihen kuu luva väli
kämmenluu), siiven leveyden taas ilmoittaa V:n sormen (j a vastaavan kMmmen
luun yhteenlaskettu) pituus. Kaikki mitat millimetrein ä. 
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Mittausten keskiarvot, 

Vl 

> '§ :s C':l 
> C':l ::s t:: ~ 

~ .!( ::s !C';l 0 

Cl:' :c ~ ~ 0 

Plecotus auritus (L.) . ....... 1 42.t 1 42.s 34.9 15.s 18.s 
40.s - 46

1 
39- 45 31.s- 39 14 - 17.s 17- 19 

Nyctalus noctula Schrebcr 74 39 16.s - 22 
(Vesperugo noctula (Schreber)) 

---
Vespertilio murinus L ....... 55- 62 40- 44 15- 16.s 5 -
(Vesperugo murinus (L.)) .... 

Pipistrellus nilssoni J(eys.-81. 55 37.4 12.o 5.o 18.s 
(Vesperugo boreali s (Nilss .)) 52- 58 34 - 40.s 11 - 16.s 5- 6.s 17.s-20.s 

Myotis nattereri J(uhl. ...... 44.s 38.s 17 10.s 17.s 
(Vespertilio Nattereri (Kuhl.)) 44.s - 45 38- 39 - 10- 11 17- 18 

Myotis mystacinus Leisl. .... 44.s 34.t ll.o 7 16.s 
(Vespertilio mystacinus Leisl.) 40- 47 30- 37 tO.s - 13.5 5- 8 13.s - 19 

Myotis daubentonii Leisl. .... 46.s 34.7 12.7 6.4 16.o 
(Vespertilio daubentoniiLeisl.) 41- 49 j30 - 38.s 12- 15.5 5.s - 7 15- 19 

Nyctalus noctula 19.5 (1 9) M. daubentonii · 15 } 
Vespertilio murinus - } Plecotus auritus 14.3 (noin 14.2) 
Pi pistrellus nilssoni 16.3 ( 1 5 ~5-17) Myotis nattereri 14.3 
Myotis mystacinus 15 (14.6) 

Paitsi sitä, että saadut suhdeluvut sop ivat hyvin yksiin S c h u 1-
z e n arvojen kanssa, pistää erikoisesti si lmään, että täten saatu 
lajien järjestys on sama kuin edellä siiven pituuden ja leveyden 
vä1isen suhteen mukaan laskettuna. 

Seuraavassa ovat lajit järjestetyt ruumiin pituuden ja kyynär
varren pituuden mukaan: 

Ruum. pit. Kyyn. pit. 
Nyctalus noctula 74 Nyctalus noctula 51.5 
Pipistrellus nilssoni 55 Myotis nattereri 39.5 
Myotis daubentonii 46.5 Pipistrellus nilssoni 39.4 
M. nattereri 44.8 Plecotus auritus 38.9 
M. mystacinus 44.3 Myotis daubentonii 37.2 
Plecotus auritus 42. 1 M. mystacinus 34.5 

Odottaisi kenties, että lajien lentokyky kuvastuisi myös k y y
n ä r v a r r e n p i t u u d e n ja r u u m i i n p i t u u d e n väli
sessä suhteessa niin, että tämä olisi paremmilla lentäj ill ä suurempi. 
Asianlaita on kumminkin päinvastoin, kuten seuraava luettelo 
osoittaa: 
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minimi- ja maksimiarvot. 

d 2: > .t ·c :>. J. 1 1 :>. :>. - :~ 

~ ::: 2: > - 2: > :~ :i - (f) 

38.9 63.s 51., 50.2 26.s 1 46.a 59.s 20.s 8 
37- 40.s 58 - 66.s 49- 53 47- 52 23- 29 143- 49 54- 63 20- 22 

_,.___ --------
51.s 93.s 71 55 26 

1 

64 69 20 1 

43- 45 73 - 52 -
1 

- - 15- 18 -

39., 64., 55.-s 48.2 19.2 49.s 59.2 19.s 12 37.s- 43 58- 69 54- 61 43- 51 17- 22 46- 56 54_.: 66 18- 20.!1 

39.s 66.a 56 54.s 24.a 50 66.a 18 2 39- 40 65.s- 68 55- 57 54- 55 24 - 25.5, 49- 51 65 - 68.r; J7.5- 18.r; 

34.s 51.t 44.1 41 15.7 1 39.s 55.s 16.5 14 3l.s - 37.s 40- 57 35.s - 48.s 33- 43 12- 19 31 - 45 41-54 14- 17.s 

37.2 57.1 48.s 46.t 15.o 1 40.o 47.s 17.s _j 35- 39 52- 63 46- 52 40.r; - 52 10- 20 132- 50 34- 61 16.r; - 19 

Plecotus auritus 0,93 Myotis mystacinus 0.78 
Myotis nattereri 0.88 Pipistrellus nilssoni 0.70 
M. daubentonii 0.80 Nyctalus noctula 0.70 

Aivan samoin on asianlaita, jos lasketaan 1 1 1 : n sormen 
pituuden suhde ruumiin pituuteen: 

Myotis nattereri 1.69 Myotis daubentonii 1.53 
Plecotus auritus 1.63 M. mystacinus 1.48 
Pipistrellus nilssoni 1.63 Nyctalus noctula 1.26 

Paremmilla lentäjillä ovat siis kyynärvarsi ja 1 1 I sormi ruu
miin pituuteen nähden lyhyempiä kuin huonommilla lentäjillä. On 
siis ilmeistä, että ruumiin pituuden suurentuessa kyynärvarsi ennen 
kaikkea vahvenee eikä niin suuressa määrin pitene, ja että lento
kykyä arvosteltaessa on ensi sijassa otettava huomioon siiven koko
naismuoto, kuten edellä on tehty. - Mielenkiintoista olisi ollut 
ottaa kahdessa edelläolevassa laskussa ruumiin pituuden sijasta 
eläimen kokonaispaino huomioon, mutta se on spriimaterialia käy
tettäessä ollut tietenkin mahdotonta. 

Lentotaidon erilaisuus eri lajien kesken kuvastuu myös lentä
misajassa, jonka suhteen lepakot ryhmitetään aikaislentäjiin ja 
myöhäislentäjiin. Asianlaita ei kuitenkaan ole niin, että edelliset 
lentäisivät iltayöllä, jälkimmäiset aamuyöllä, vaan parempi nimi-
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tys olisi (S c h u 1 z e 1930) aikaisin ja myöhään ilmestyvät lajit. 
Sillä kyllä aikaislentäjät ovat liikkeellä aamullakin myöhäisempään 
kuin myöhäislentäjät, jotka vetäytyvät piiloon ennemmin. Etu
päässä saksalaisten ja Skandinaviataisten havaintojen perustalla 
voidaan meikäläiset lajit Ientoajan suhteen ryhmitellä seuraavasti: 

a) E n n e n auringon laskua ilmestyy Nyctalus noctula. 
b) H et i j ä 1 k e en auringon laskun, siis hämärän tultua , 

ilmestyvät Myotis daubentonii, lvl. mystacinus, Pipistrellus nilssoni, 
Vespertilio murinus. 

c) Vasta p i me ä n t u 1 t u a näyttäytyy Plecotus auritus. 
d) V i i m e k s i ilmestyy Myotis nattereri. Kuten jo huomau

tettiin, katoavat aamulla viimeiseksi aikaisemmin ilmestyneet lajit. 
jos vertaamme edellä olevaa luetteloa aikaisemmin mainittui

hin tietoihin lentotaidosta, huomaamme, että aikaisin ilmestyvät 
lajit ovat yleensä hyviä lentäjiä (Nyctalus noctula, Vespertilio mu
rinus, Ivlyotis mystacinus), kun taas myöhään ilmestyvät ja aikaisin 
katoavat ovat huonoja lentäjiä (Myotis nattereri, Plecotus auritus). 
Teoreettisesti ajatellen tuntuu tämä kaiketi jonkin verran omitui
selta. Luulisi kai pikemminkin olevan niin, että huonot lentäjät 
tarvitsisivat pitemmän ajan saadakseen riittäväst i ravintoa pyy
dystetyksi ja näin ollen lentäisivät kauemmin . Täytyy siis otaksua 
asian olevan niin, että huonommat lentäjät väsyvät pikemmin ja 
menevät levolle kohta kylläisiksi tultuaan, kun sen sijaan hyvät 
lentäjät liikkuvat ilmassa muutenkin kuin pelkän ravinnon han
kinnan vuoksi. Kenties suurempi liikuntamäärä on niille tarpeel
lista ruumiin fysiologisten tapahtumain säännöllisyyden ylläpitä
miseksi. 

Mukaan liitetty taulukko sisältää tietoja lepakoidemme ruu
miinosien suuruudesta, ja mainittakoon sen selitykseksi seuraavaa: 

Mittaukset ovat suoritetut Helsingin Yliopiston eläintieteellisessä museossa 
olevista, Suomesta pyydystetyistä, spriissä säilytetyistä eläimistä. Kaikki 
luvu t ovat ilmoitetut millimetreinä. Nyctalus noctulasta on ollut saatavissa 
vain yksi kuiva, täytetty yksilö (ainoa Suomessa tavattu). Vespertilio muri
nuksesta ei ole ollu t suomalaista materiaalia ollenkaan, joten luvut ovat peräi
si n kirjallisuudesta (Li II j e b o r g, L ö n n b e r g). Useimmat mitat ovat 
ilmaistut kolmella luvu lla, joista ensimmäinen tarkoittaa mittausten keski
arvoa, toinen mittauksissa esiintynyttä minimiarvoa, kolmas maksimiarvoa. 

Lyhennyksistä mainittakoon: 
Ruumis: ruumiin pituus mitattuna kuonon kärj estä hännän tyveen. 
Häntä: hännän pituus. 
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Korva: korvan pituus. 
Kk.: korvankannen pituus. 
Olkav.: ruumiin ulkopuolella olevan olkavarren osan pituus. 
Kyynärv.: kyynärvarren pituus. 
111, IV, V: kolmannen, nelj ännen ja viidennen so rmen ja vastaavan käm

menluun yhteenlaskettu pituus. 
111- IV, IV- V: kolmannen ja neljännen sekä nelj ännen ja v iidennen 

sormen kä rkien välimatka räpylän ollessa pin gotettuna. 
V-tr.: viidennen so rmen ja t akaraajan välimatka räpylän reunaa pitkin. 
Sääri: sääriluun pituus. 
M.y.l.: mitattujen yksilöjen lukumäärä . 

Käytetty kirjallisuus: 
Li II j e b o r g, W. 1874. Sveriges och Norges ryggradsdjur 1. Upsala. 
L ö nn b e r g, E inar 1914. Sveriges ryggradsdjur 1. Däggdjuren. 

Stockholm. 
S c h u 1 z e, P. 1930, 193 1. Biologie der Tiere Deutschlands. Mammalia J 

und II von Ingo Krumbi ege l. Teil 52. Lieferung 31, 32. Berlin. 

Tunturihilpi, Phippsia algida (Soland.) R. Br. 
Petsamossa. 

T. Kontuniemi ja N. Söyrinki. 

Elokuun 13. p:nä 1930 löysi allekirjoittanut Kontuniemi Petsa
mon tunturien sisäosista maakunnalle uuden fan erogaamin, Phipp
sia algidan. - Suomen valtiolliselta alueelta se on aikaisemmin 
löydetty Enontekiöstä H a 1 d i t s h o k o n etelärinteeltä (J. Li n
d e n, v. 1 889). Sen lisäksi on Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä 
museossa useita näytteitä K u o 1 1 a n niemimaalta. 

Laji on levinneisyydeltään circumpolaarinen. Sitä tavataan 
Pohjois-Venäjällä, Siperiassa, Norjan ja Ruotsin pohjoisosissa sekä 
arktisilla saarilla, myös Jan Mayen'illa; se on mm. Huippuvuorten 
tavallisimpia kasveja. - Alpeilta laji puuttuu. 

Phippsia algida on tyypillinen lumimaiden asukas, kasvaen 
>>pe r zonam arcticam in locis aqua nivali rapide flu ente inundat is>> 
(A n d e r s s o n). Sulamisvedet ja maavuodot tekevätkin usein 
muiden kasvien viihtymisen mahdottomaksi, joten syntyy puhtaita 
Phippsia-kasvusto ja (F r i e s). Arktisemmissa seuduissa se kasvaa 
myöskin hiekkaisilla rannoilla (Grönlanti ja Novaja Sem lja). N r
jassa se mainitaan 307 - 1580 m:n korkeudelta. Seuralaiskasveina 
Pohjois-Norjassa on mainittu (N o r m a n): 
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Erio phorum Scheuchzeri 
Aira alpina 
Poa alpina 
Cerastium trigynum 
Ranunculus nivalis 

Ranunculus pygmaeus 
Saxifraga rivularis 
S. stellaris 
Cassiope hypnoides. 

Uusi petsamolainen löytöpaikka on K u o r b g a s s-tunturin 
pohjoisrinteellä, n. 600 m merenpinnan yläpuolella. Lajia kas
voi laajahkolla alueella, hyvin kostealla lumimaalla, verraten pal
jolti, mutta harvassa (kuva 1 ). Kuten tavallisesti märillä lumi

mailla oli tässäkin kasvipeite sangen 
harva, mikä johtui osaksi myöskin rin
teen melko suuresta jyrkkyydestä. Toi
nen pääkasvi oli Anthelia juratzkana. 
Sen lisäksi kasvoi rinteellä Cardamine 
bellidifolia, Sagina nivalis ja Saxifraga 
tenuis. 

Kesällä 1931 löysi allekirjoittanut 
Söyrinki lajia vielä lisäksi seuraavista 
paikoista Petsamon tuntureilta: 

1. R a h p p e s o a i v, n. 3 km 
länteen Pilgujauren geologimajalta, 

Kuva 1. Phippsia algida maksa- SW - NO-suuntaan kulkeva kuru (kuva 
sammalalustalla. Kuorbgass. Va- 2). Kurun pohjoisrinne on jyrkkää dia-

lok. R. Kalliola. 21. 8. 30. 
baasikalliota ja lumi säilyy sen var-

jossa sulamattomana pitkälle kesään. Kallioseinämä on melkein kaut
taaltaan kostea, ja sen raoissa ja halkeamissa kasvaa monia tyypillisiä 
tunturikasveja, niinkuin Trisetum spicatum, Carex lagopina, Oxyria 
digyna, A lsine biflora, Ranunculus pygmaeus, R. nivalis, Cardamine 
bellidifolia, Saxifraga rivularis, S. stellaris, S. nivalis, Epilobium ana
gallidifolium ja Veronica alpina. 

Siellä täällä kostealla kalliorinteellä kasvaa jo joku yksityinen 
Phippsia algida, mutta vasta jyrkänteen juurella, jossa lumipeite 
viipyy kaikkein kauimmin, se esiintyy runsaammin. Kivikkoinen 
maaperä on tässä pehmeähköä, li ejunsekaista ja pysyy kaiken kesää 
kosteana kallion tyvestä hitaasti virtaavasta vedestä. Paikalle on 
syntynyt todellinen Phippsia-kasvusto (kuva 3), n. 3 X 4 m suu
ruinen, kokoomukseltaan seuraava: 

Plzi ppsia algida cp 
Carex Lagopina sp 
Oxyria digyna pc 

Ranunculus pygmaeus pc 
Saxifraga rivularis sp 
S. stellaris pc 
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Kuva 2. Rahppesoaivin kuru. jyrkäntee 11 juurella Phippsia algida.·kasvusto. 
Valok. N. Söyrinki. 1. 9. 31. 

Kuva 3. Rahppesoaiv. Pllippsia algida-kasvusto jyrktl nteen juurella. Korkeam
mat mättäät Carex lagopina'a. Valok. N. Söyrinki. 1. 9. 31. 
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Sammalia 
Antlzelia nivalis Polytriclzum sp. 

Hieman alempana kurun pohjalla, missä maa on kuivempaa, 
on toinen 3 X 5 m laaja kasvusto, mutta Phippsiaa on tässä huo
mattavasti harvemmassa eikä se ole läheskään niin voimakkaasti 
kehittynyttä kuin edellisessä kasvustossa. Seuralaiskasveina ovat 
Luzula arcuata ja Saxifraga rivularis, joista edellinen antaa kasvus
tolle omalaatuisen ulkonäön. 

Kasvustojen reunoilla esiintyvät vielä Festuca ovina, Carex 
brunnescens, C. rigida, Luzula Wahlenbergii, Ranunculus nivalis ja 
Saxifraga nivalis muutamin erillisin yksilöin. 

Kurun pohja on muuten melkein paljas kasvillisuudesta, vain 
siellä täällä kivilohkareiden välissä on maksasammalyhdyskuntia. 
- Mainittakoon, että eräällä kalliopenkerellä kurun yläpuolella kas
vaa mm. Carex holostoma. 

2. P i 1 g u o a i v n j u n ne lla, n. 2.5 km Pilgujauren geo
logimajalta SSW, tapasin Phippsia algidan hiukan yli 300 m kor
keudella, aivan laajan pajukko- ja neva-alueen laitaan ulottuvalla 
lumimaalla. Huolimatta vähäisestä korkeudestaan merenpinnasta 
paikka tekee melko arktisen vaikutuksen. NO-rinne on kauttaal
taan Salix herbacea-, Carex rigida- ja maksasammalkasvustojen ym. 
lumimailla ja niiden liepeillä menestyvän kasvillisuuden peitossa. 

Rinteen juurella, maan sisästä tulevan veden äärellä Phippsia 
kasvaa n. 20 X 20 m alalla sp, seuralaisinaan: 

Agrostis borealis st pc 
Erio plwrum Sclleuclzzeri st pc 
Carex Lagopina sp 
juncus biglumis st pc 

Cerastium Lapponicum st pc 
Saxifraga stellaris sp 
Epilobium anagallidifolium st pc. 

Sammalkasvillisuus on pääasiassa Antheliaa. 
Siellä täällä ympäristössä on vielä pienempiä Phippsia-kasvus

toja maasta puhkeavien lähdepurojen liejuisilla rannoilla, saattaapa 
joitakin yksilöitä kasvaa kuivemmallakin, Carex rigida-kasvustojen 
vierellä. 

3. 1 1 1 e m o a i v (V i 1 g i s k o d d e o a i v) on n. 4.5 km 
päässä Pilgujauren majalta SW. Näin siellä Phippsiaa jonkin ver
ran parissa paikassa tunturin E-rinteellä, jossa on laajoja lumimaa
kasvustoja. Runsaammin löysin lajia NO-rinteen juurelta, pienen 
tunturilammen rannalta. Phippsia kasvoi täällä n. 5 X 10 m laa
jassa, melkein 50-asemassa olevassa liejupohjaisessa lätäkössä, jonka 
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vesi virtasi hyvin hitaasti ja tuntui suhteellisen Iämpin~ältä. Lätä
kön valtalajina oli komeissa mättäissä kasvava Deschampsia alpina, 
mutta Phippsiakin muodosti paikoin taajoja, pieniä kasvustoja. Se 
näytti vi ihtyvän paikalla erinomaisesti, siementaimiakin sillä oli 
runsaammin kuin missään muualla olin nähnyt - kiitos riittävän 
vedensaannin. 

Lätäkön kasvillisuus oli kokonaisuudessaan seuraava: 
Salix glauca pc Carex Lago pina sp 
S. phylicifolia pcc (1 ex.) juncus biglumis sp 
Phleum alpinum st pc Rumex arifolius pcc 
Agrostis borealis sp Cerastiwn Lapponicum sp 
D eschampsia alpina st cp Saxifraga stellaris sp 
Phi p psia algida st cp Alchemilla glomerulans pcc 
Eriophorum Scheuchzeri st cp Sibbaldia procumbens pcc 
E. polystachyum pc E pilobium anagallidifolium pcc. 

4. S t u o r V i 1 g i s k o d d e j a u r en lounaispuolella, n. 
6.5 km Pilgujauren majalta Iänteen tapasin Phippsia algida-esiin
tymän pienen tunturijärven rantajyrkänteen juurella, E-asemassa. 
Laji kasvoi täälläkin pääasiassa maan sisästä virtaavan veden kos
tuttamilla paikoilla, n. 25 m matkalla siellä täällä. Seuralaisina 
olivat: 

Salix herbacea st pc 
S. spp. st pc 
Equisetum arvense st pc 
Agrostis borealis st pc 
Carex Lago pina cp 
juncus biglumis st pc 

Rumex arifolius st cp 
Oxyria digyna st cp 
Cerastium lapponicum cp 
Saxijraga stellaris cp 
E pilobium anagallidifolium st pc. 

Phippsia algida on aikaisemmin viety Catabrosa-sukuun. Se 
muistuttaakin habitukseltaan suuresti pienikokoista Catabrosa 
aquaticaa. Mm. lehden muoto ja kiinnitys ovat aivan samanlaiset. 
Myöskin kuivattaessa ne >>käyttäytyvät>> samalla tavoin. Molemmat 
kuivuvat verraten hitaasti, säilyen nihkeinä omituisen kauan. Sys
temaattisten yhtäläisyyksien vuoksi on esitetty sellainenkin mieli 
pide, että Phippsia algida olisi Catabrcsa GtJUatican tun.turimuoto. 
Tämä käsitys ei kuitenkaan liene oikea. 

Kirjallisuutta: 

Andersson, N. j., 1849: Om Catabrosa a lgida Fr. (Nya bot. not iser siv. 
39-44). 

F r i e s, Th. C. E., 1913: Bot. Untersuch. im nördlichsten Schwedcn . Diss. 
Uppsala. 

Norman, j. M., 1894-190 1: Norges a rkti skc flora IL Kristiania. 
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results of the Norwegian Exp. to Novaya Zemlya 192 1. N:o 13, Kristiania). 

0 s te n f e 1 d, C. H. and Lund a g e r, A n d r., 1910: Li st of vascular plants 
from North-East Grcenland. (Meddel. om Grönland XLI 1 I, Kjabenhavn) . 

W a r m i n g, E u g. , 1888: Tabellariskt Oversigt over Grönlands, Islands og 
Färöernes Flora 1887. (Vidensk. Meddel. fra den naturh. Foren., Kj0ben
havn). 

Luonnontieteellisistä harrastuksista Viipurissa. 
joh. Kaikko. 

Kauppa- ja teollisuuskaupunkina Viipuri on kohdi stanut hen
kiset harrastuksensakin etupäässä taloudellisen elämän määräämiin 
suuntiin. Lukuisat elinkeinoelämään kohdistuvat yhdistykset ja 
taloudelliset oppilaitokset ovat leimaa-antavia Viipurin elämäll e. 
Mutta löytyy aatteellisia ja taiteellisia harrastuksiakin, joista vii
meksimainituista on suosituin musiikki. Musiikkikaupunkina Vii
puri onkin maamme ensimmäisiä. 

Tieteelli set ja erikoisesti luonnontieteelli set harrastukse t ovat 
jääneet taka-alalle, jos vertaamme Viipuria Turkuun tai Kuopioon, 
ehkä Ouluunkin. Vasta viime aikoina on tässä suhteessa tapahtu
tunut muutos parempaan päin. Alku täälläkin on lähtenyt oppi
kouluista. Tiettävästi ensimmäinen luonnonti eteellinen yhdistys 
Viipurissa perustettiin klassillisen lyseon oppilaiden keskuuteen. 
Yhdistyksen nimi oli I r i s ja sen johtajana toimi mainitun oppilai
toksen luonnonhistorian ja maantiedon lehtori A. j. C o r a n d e r
K a i h o vaara. Muistoksi tästä yhdistyksestä on jäänyt pienehkö 
herbaario . suurikokoi sin e kansineen, joihin yhd istyksen nimi on 
painettu. 

jonkun vuoden toimittuaan seura lakkasi , ja syynä siihen li e
nee ollut laajemman seuran >>E t e 1 ä K a r j a l a n k o t i s e u t u
y h d i s t y k se n>> perustaminen. Innokkaasti toimi tämä seura 
alussa keräten huomattavan kokoelman hyönte isiä ja kasveja, 
mutta kun sen toiminta sattui pahimmaksi sortokaudeksi, lakkau
tettiin se venäläisten määräyksestä ja sen kokoelmat hoidotta jää
neinä rapp ioituivat. Rippeet niistä ovat säilössä nykyään Karjalan 
Luonnon Ystävien kokoelmissa. 

Erillisinä toimi vie lä ajoittain joitakuita koulujen luonnont ie
teellisiä yhdistyksiä, kunnes helmikuussa v. 1928 perustettiin lehto ri 
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Kuva 1. Yleiskuva kokoelmista. Etualalla Loimolan susi. 

j. E. A r on aloitteesta äskenmainittu Karjalan Luonnon 
Y S t ä V ä t r.y. 

Ennenkuin seura virallisesti pääsi alkuunsa, muutti lehtori Ar 
manalle ja puheenjohtajana toimi ensimmäisenä vuonna opettaja 
A. V a l rn a r i. Senjälkeen on puheenjohtajana ollut lehtori J. 
K a i k k o. Sihteerinä on melkein koko ajan toiminut lehtori 
M. V. Kurki ja kokoelmain hoitajana preparaattori U. V i t i
k aine n. 

Perustamisestaan asti on seura toiminut säännöllisest i pitäen 
kokouksen kerran kuukaudessa, muulloin paitsi kesäaikoina. Ohjel
massa on ollut joku luonnontieteellinen esitelmä, pieniä tiedon
antoja havainnoista ja keskustelua niiden johdosta. Pääteh täväk
seen on seura ottanut luonnontieteellisen museon perustamisen Vii
puriin. Ensimmäiseksi mu seokappaleeksi saat iin suurikokoinen 
susi, jonka metsätyönjohtaja j. Räty ja metsäpiiripäällikkö 1. 
Kolsi olivat ampuneet v. 1928 Loimolan salalta. Lahjojen ja osto
jen kautta karttuivai kokoelmat niin, että heräsi kysymys niiden 
sijoituspaikasta . Pääosa kokoelmista sai aluksi tyyssijansa Klas
sillisen lyseon kokoelmahuoneessa, toisen osan ollessa säi lytettynä 
eräiden yhdistyksen jäsenten kod issa. Kaksi vuotta sitten kään
nyttiin kaupungin puoleen anomuks ll a saada varojakaappieno toon 
ja samoin pyydettiin myös kaupungilta kokoelmahuonetta. Kau-
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punginvaltuusto suos
tuikin anomukseen eh
dolla, että kokoelmat 
oli katsottava kaupun
gin omaisuudeksi, jo
hon ehtoon suostut
tiin. Kokoelmahuone 
saatiin eräästä Meren
kulkukoulun tyhjästä 
luokkahuoneesta, jota 

on käyttänyt 
myös kokoushuonee
naan. Kokoelmien jär
jestely ja kokoelmaesi· 
neiden etiketeillä va-Kuva 2. Nestepreparaatit, pääkallo. ja linnunmuna-

kokoelmat ja osa imettäväiskokoelmista. rustaminen on vasta 
äskettäin saatu lop

puun suoritetuksi, kun kaikki on tapahtunut vapaaehtoista työvoi
maa käyttämällä. 

Kokoelmien määrä on nykyään seuraava: 

Täytettyjä imettäväisiä 
Täytettyjä lintuja 
Biologisia ryhmiä 
lmettäväisten pääkalloja 
Luurankoja (valmistamattomia) 

23 kpl. 
146 )) 
16 )) 
6 )) 
2 )) 

Linnunmunia 61 pesuetta 
Nestepreparaatteja 64 purkkia 
Suomalaisia hyönteisiä 2 kaappia 
Hyönteisryhmiä 4 kpl. 
Ulkolaisia kovakuoriaisia 3 laatikkoa 
Kasveja noin 4000 näytettä 

Täytetyt eläimet ovat melkein kaikki yhdistyksen jäsenten, 
preparaattorien U. Vitikaisen ja Y. Mansneruksen käsialaa. He ovat 
molemmat tehneet myös lukuisia lahjoituksia ja olleet kokoelmia 
kuntoon laittamassa. 

Nestepreparaatit ovat j. E. Aro-vainajan perheen lahjoittamat. 
Toinen hyönteiskaappi sisältää Etelä-Karjalan kotiseutuyhdistyk
sen kokoelmien jäännökset ja toinen on konsuli M. Kaurasen lah
joittama perhoskokoelma. 

Hyönteisryhmät ovat lehtori A. Pulkkisen laatimia ja kasvi
kokoelmiin on saatu lahjoituksia eri koulujen oppilailta ja lehto
reilta A. Pulkkinen, M. V. Kurki ja j. Kaikko. Kaapeissa vallitsee 
kuitenkin suuri tungos ja osa kokoelmaesineistä on täytynyt sijoit
taa kaappien ulkopuolelle, joka on niiden säilymiselle vähemmän 
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edullista. Kun kokoelmat luonnollisesti yhä lisääntyvät, on välttä
mättömästi hankittava uusia kaappeja, jolloin niiden mahtuminen 
nykyiseen säilytyshuoneeseen tulee sangen vaikeakst. 

Yksinkertaisin ratkaisu asialle olisi, että kaupunki ottaisi ko
koelmat haltuunsa ja hankkisi niille sellaisen huoneiston, jossa 
niitä voisi vähitellen asettaa yleisölle nähtäväksi. Kokoelmien 
uudeksi sijoituspaikaksi on ajateltu äskettäin valmistuneen vesi
tornin avaria saleja. 

Muista Karjalan Luonnon Ystävien aloitteista on mainittava, 
että pari vuotta sitten herätettiin kysymys koulupuutarhan perus
tamisesta kaupunkiin. Sillä kertaa ei anomus antanut aihetta 
toimenpiteisiin, koska katsottiin sen toteuttamisen tulevan kaupun
gille taloudellisesti rasittavaksi, vaikka juuri sitä seikkaa silmällä 
pitäen ehdotuksessa esitettiin puutarhan vähittäistä perustamista 
kaupungin varapuutarhan yhteyteen. Supistettuna tehtiin uusi 
ehdotus kaupungin puistolautakunnalle, että väliaikaisena toimen
piteenä varustettaisiin koulunuorison hyödyksi sopivissa paikoissa 
kaupungin puistossa kasvavat kasvit nimilaatoilla, joihin merkit
täisiin kasvin suomalainen ja tieteellinen nimi sekä sen kotimaa. 
Peläten puiston kauneusnäkökohtien joutuvan siitä kärsimään ja 
välttääkseen lisämenoja, ei puistolautakunta suostunut tähänkään 
vaatimattomaan ehdotukseen. 

Tutustuttaakseen kaupunginjohtajia ja kaupunginhallitukseen 
kuuluvia kaupungin valtuuston jäseniä seuran tähänastisiin saavu
tuksiin, kutsui seuran johtokunta nämä kokoukseensa huhtikuun 
14 p. klo 19. Aluksi seuran puheenjohtaja tervetuliaispuheessaan 
kertoi luonnontieteellisistä harrastuksista Viipurin kaupungissa. 
Kahviloman aikana esitti seuran sihteeri huomattavimpia kokoelma
esineitä kutsuvieraille ja lopuksi piti lehtori A. Pulkkinen hilpeyttä 
herättävän esitelmän eläinten häätavoista. 

Kaupungin valtuuston ottamasta kannasta tulee riippumaan, 
saako Karjalan Luonnon Ystävien toiminta laajemman liikkumis
alan, vai tuleeko sen työskentely jatkumaan entisten ahtaitten puit
teitten sisällä. 
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Oulun luonnonhistoriallinen museo. 

K. Metsävainio. 

Ei ole vielä pitkiä aikoja kulunut siitä, kun Luonnon Ystävän 
palstoilla kerrottiin (1929, n:o 3), että Oulussa 1925 perustettu 
Luonnonystäväin Yhdistys ponnella puuhaa kaupunkiinsa luonnon
historiallista museota. Silloin ei kuitenkaan vielä ollut hämärintä 
aavistustakaan siitä, mihin nämä kokoelmat saadaan sijoitetuksi 
niitten kartuttua niin suuriksi, ettei niitä enää voida säilyttää eri 
koulujen niille luovuttamissa tilapäisissä suojissa. Viime syksynä 
tämä vaikea huoneistokysymys kuitenkin yhtäkkiä ratkesi yhdis
tykselle mahdollisimman onnellisesti ja edullisesti. Silloin nim. 
valmistui Oulussa uusi kirjasto-maakunta-arkistorakennus, joka ul
jaana ja selväpiirteisenä kohoaa entisen tulipalossa tuhoutuneen 
Ainolan kirjastorakennuksen paikalla, kuohuvan Merikosken ran
nalla, kauniin puiston keskellä. 

Tämän talon valmistuminen on koko Pohjois-Suomelle suuri
arvoinen kulttuuritapaus. Talosta tulee uljas koti tulevalle moni
puoliselle maakunnalliselle tutkimustyölle. Sinne kootaan parhail
laan hajallaan ympäri läänin säilytettäviä arkistoja, sen kirjastossa 
on rauhallisia huoneita tutkijoita varten ja sen museokerrokseen on 
järjestetty laajan läänimme luontoa ja vanhaa kulttuuria edustavia 
kokoelmia. 

Oulun kaupungin hallitus, joka suurella ymmärtämyksellä on 
suhtautunut Luonnonystäväin yhdistyksen ajamaan museopuu
haan, on nyt valmistuneessa rakennuksessa luovuttanut ylimmän 
kerroksen Pohjois-Pohjanmaan museoyhdistyksen (historiallinen 
museoyhdistys) ja Luonnonystäväin Yhdistyksen vapaasti käytet
täväksi museohuoneistoksi. Täytyy siis sanoa, että Luonnonystä
väin yhdistyksellä elämänsä tähänastisella lyhyellä taipalella on 
ollut erinomaisen suotuisa onni mukanaan. Kokoelmia ryhdyttiin 
keräämään vasta 1927. ja nyt jo on yhdistys päässyt asettamaansa 
päämäärään: m u s e o t a 1 o o n t o d e II i s u u s, k o k o e 1-
milla on koti. 

0 u 1 u n M a a k u n t a m u s e o n lattiapinta-ala on n. 600 
m2• Tila on osastojen kesken jaettu niin, että kansatieteellisten 
kokoelmien hallussa on 5 ·ja luonnontieteellisten kokoelmien hal
lussa 3 suurta huonetta, sitäpaitsi on molemmilla yhteisenä kanslia-
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Kuva 1. Oulun kirjasto-arkisto-museotalo. 

huone ja yksi suuri sali, johon mahdollisesti tullaan järjestämään 
yhteinen La p i n-osasto. 

järjestelytyöt Oulun Luonnonystäväin museossa ovat nyt 
edistyneet niin pitkälle, että se on katsottu voitavan avata yleisön 
nähtäväksi Vapunpäivästä lähtien. Kansatieteellinen puoli joutu
nee tähän vaiheeseen ensi syksynä. 

Luonnonhistoriallisen museon yhteyteen kuuluu pieni luonnon
tieteellinen s p e s i a a 1 iki r ja s t o, joka on saatu aikaan jokseenkin 
yksinomaan lahjoituksilla. Kirjasto, joka tätä nykyä käsittää n. 
1 100 nidettä, tullee sijoitettavaksi eteisen vieressä olevaan kanslia
huoneeseen. Kirjastoon ovat ju1kaisusarjojansa lähettäneet melkein 
kaikki maamme luonnontieteelliset ja niitä lähellä olevat tieteelli
set seurat ja sangen monet yksityiset tieteenharjoittajat, kasvi- ja 
eläintieteilijät, maantieteilijät ja geologit. 

Toisen osaston museossa muodostavat k a s v i t i e t e e 1 1 i
s e t kokoelmat. Ne ovat vielä sangen vaatimattomat, käsittäen 
kaikkiaan n. 3,500 kasvinäytettä, niistä yli 2,000 putkilokasvia ja 
lähes 1 ,500 näytettä alempia kasveja. Arvokkain osa kasvikokoel
masta on lähes 1,000 näytettä käsittävä lehtisammalkokoelma, joka 
suurimmaksi osaksi on joht. H. R oiva i sen kokooma ja mää
räämä. Huomattavimpia lahjoituksia ovat kasvikokoelmaan teh
neet prof. K. Linkola, trit Veli Räsänen, A. A. Parvela ja K. Metsä
vainio, apt. U. 8. Segerman, lehtorit A. j. Kapperi ja Anna An
dersson, maist. M. Lindqvist ym. jonkin verran on kokoelmassa 
myöskin jo formotissa säilytettäviä Jäämeren 1 e v i ä (Lamina
rioita, Fucuksia ym.) ja myöskin joitakin suurilla arkeilla olevia 
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Kuva 2. Oulun museon lintusali. 

kuivattuja leviä; nämä kaikki on leht. Anna Andersson koonnut 
Petsamosta. Suunnitelmiin kuuluu myöskin aikaansaada museoon 
eri laisten kasvi o s i en kokoelmia (juuria, juurakoita, hedelmiä, 
siemeniä ym.) ja myöskin v i l j e l y s- ja koristuskasvi en 
näytteitä. Kokoelman putkilokasvit ovat enimmäkseen koulu
laisten kokoomia; ne tullaan mahdollisesti järjestämään o p i n t o
kokoelmaksi. 

Huomattavimman osan Oulun Luonnonystäväin museosta 
muodostavat e 1 ä i n t i et e e 1 1 i se t koko e 1 m a t, jotka ovat 
näytteillä kahdessa suuressa museosalissa. Toisessa huoneessa on 
i m e t t ä v ä i s i ä kolmessa kaapissa ja 1 i n t u j a kolmessa 
suuressa kaapissa. Tässä huoneessa on myöskin k i v i- ja rn a a-
1 a j i- kokoelma, josta suurimman osan Geologinen Toimikunta 
on lahjoittanut. Se käsittää n. 80 näytettä. Huomattavia nähtä
vyyksiä tässä huoneessa ovat vielä suuret valaan nikamat ja kylki
luut (Petsamosta), Olhavasta 191 2 (?) saatu suuri täytetty sampi 
ja ennenkaikkea komea kuolajärveläinen karhu ja juhlallinen poro, 
jotka molemmat - kuten lukuisat muutkin kokoelmamme täytetyt 
eläimet - ovat prepar. Leop. G. Häggin taitavaa työtä. Muista 
imettäväisistä mainittakoon mäyrä, kettu, hilleri, vesikko, piisami
myyrä, delfiini ja rusakkojänis (kaikki Leop. Häggin täyttämiä), 
kaunis talvipukuinen jänis, mustarotta, siipiorava-ryhmä ym., 
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jotka ovat oululaisen preparaattorin Aarne Hellemaan täyttämiä. 
Piakkoin saadaan kokoelmaan myöskin Jäämeren eri hylje-lajeja. 
Tilattu on myöskin saukko ja ahma. Kuka lahjoittaa suden, ilvek
sen, jääkarhun tai naalin? 

Mainittava on myöskin 1 u u r a n k o - ja k a II o- kokoelma, 
jossa on mm. kissan, kanan ja käärmeen luurangot, karhun (3), 
koiran, ketun, kissan, jäniksen, oravan, päästäisen, hevosen, leh
män, lampaan, sian ym. imettäväisten ja 91innun kalloja. Pienissä 
seinillä olevissa Iasikannellisissa kaapeissa on useita lintuja ja joku
nen imettäväinen (esim. lumikko), eräässä paikassa riippuu suuri 
afrikkalaisen käärmeen nahka ja toisessa paikassa komeilee juhlalli
nen Jäämeren hain eli holkerin täytetty pää. 

Suurinta huomiota tähänastisessa esineitten hankinnassa on 
pantu mahdo11isimman täyde11isen kotimaisen 1 i n t u k o k o e 1-
m a n aikaansaamiseen. Lintujen lajimäärä kokoelmassa kohoaa nyt 
lähelle 200, ja sehän on jo enemmän kuin kaksi kolmasosaa maamme 
lintujen koko lajimäärästä. Näinkin suuresta joukosta on vaikea 
luetella huomattavimpia, joten mainittakoon vain joitakin harvoja 
Jäämeren rantojen tai pohjoisimman Suomen erikoisuuksia. Sel
laisia ovat ennenkaikkea: lunni, valkonokkakuikka, myrskylintu, 
tunturikihu, pulskahaahka, Stellerin alli, punakuovi, kiiruna, tun
turihaukka, maakotka, Iuotokirvinen, lapintiainen sekä jokseenkin 
kaikki maamme sirriäislajit, joista suurimman osan taitava joen
suulainen täyttäjä Lönn on preparoinut. Muista harvinaisemmista 
linnuista mainittakoon KeHonlahdelta 1930 saatu r u o s t e s o r s a 
(Casarca ferruginea), kaulushaikara (Jääskestä), . kaksi metsästys
fasaania (toinen kenr. Mannerheimin ampuma), pähkinänakkeli 
(Oulusta 1931). Huomattava harvinaisuus on myöskin merikotka, 
joka juh1a11isena istuu rantakalliolla viisikiloinen hauki kynsissään. 
Monet linnuista ovat hauskoissa >>biologisissa ryhmissä >> joko poi
kasineen tai täyde11isine pesineen. 

Kokoelmaan kuuluu vielä alullaan oleva a 1 empi en eläinten 
kokoelma. Siinä on nyt 15 mateli jaa, lähes 150 kalaa ja jokunen sam
makkoeläin. Huomattavimmat näistä ovat maist. K. K. Mankosen 
Jäämerestä yhdistyksen stipendiaattina kokoamat kalat (tainari, Rui
jan pallas, Ruijan ahven, rausku, turska, sillit, vilukalat, tuulen
kalat ym.) sekä piikkinahkaiset, äyriäiset, nilviäiset jne. Kokoelma
purkit on tilattu osittain Iittalan tehtaalta, osittain Saksasta. 
Uudet kokoelmakaapit on Oulun Puuseppätehdas valmistanut. 
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Oulun Luonnonystäväin Yhdistyksen kokoelmissa on vielä 
suuria puutteellisuuksia niinhyvin kasvi- kuin eläintieteellisissä 
kokoelmissa. Senpävuoksi tämä kirjoitus rohkenee vedota maamme 
luonnontutkijain ja -ystäväin sekä kasvi- että eläintieteilijäin apuun 
yhdistyksen pyrkiessä Pohjois-Suomen ainoan luonnonhistorialli
sen museon rikastuttamiseen kulttuurilaitokseksi, joka palvelee niin 
hyvin suuren yleisön luonnontieteellistä valistamista kuin koti
maisen luonnontutkimuksen edistymistä. 

Pieniä tietoja. 

Riccia flultans Tampereella. Kesällä 1930 löysin tätä siroa maksasammalta 
Tampereelta Viinikanojasta, tämän pikku joen Idesjärven puoleisesta osasta, 
jossa kasvin vedessä kelluvia, ruusukkeisia se kovarsia oli runsaanlaisest i. Niini
kään olin jo edellisenä syksynä tavannut samaista kasvia Pyhäjärven rannasta 
läheltä Vihiojan suuta, jossa sammalen sekovarren pikkuliuskoja löysin aaltojen 
tuomasta rantaryönästä. Mainittu harvinainen maksasammal on levinnyt ainoas
taan maamme ete läos iin ja tunnetaan tä ii llä varsin vaateliaana kasvilajina. 
Tampereenlöytö siirtää Riccia fluitansin pohjoisrajaa Hämeessä entistä hieman 
pohjoisemmaksi. Sakari Saarnijoki. 

Riihimäen ,myllyalueeJta" vuosina 1925- 1931 kerättyjä satunnaiskasveja. 
Riihimäen aseman ratapiha-a lueelta johtaa pistoraide Tampereen ja Viipurin 
radan väliltä Riihimäen Valssimylly Ojy:n tehdaslaitosten luo. Itse myllylaitos 
sijaitsee Riihimäen koillispuolella olevain suurehkojen kallioiden etelärinteen 
juurella. Myllyn ratapenger on rakenn ettu savipohjaiseen suohon, ja ympäris
tön täytemaan peittona on hiekkaa ja soraa. Lisäksi on halkopinoista irtautu
neesta törkyaineesta ja lastuista muodostunut multamaata, jota osaksi on ka
sat tu pattereiksi. Kaikenlainen viljan puhdistuksessa muodostunut roska ja jy
väin kuorij ätteet on heitetty myllyn lähelle ja ne muodostavat valtavia tun
kioita. Varsinkin viimeksimainitut ovat kauttaaltaan rehevän ruohon vallassa. 
Paikoitellen peittää myllystä lähtenyt pöly ja lenn ellyt jauhoaines kasvit har
maaseen vaippaan. Maa käy satee lla tiukkaaksi ja puuromaiseksi. Ratavieritse 
virtaa vesi sivulta tulevissa laskuojissa, joiden vesi kuitenkin syyspuoleen kesää 
on miltei seisovaa. Tällai sissa olosuhteissa saattaa odottaakin löytävänsä runsaan 
kasvisaaliin . Rikkaruohojen siemenillä on oivallisia itämismahdollisuuksia. 
Tältä alueelta on johdollani vuosien 1925-31 kuluessa kerätty alla luetellut kas
vit. Tietyst i useita tavataan muuallakin Riihimäen piirissä, mutta mainittu alue 
on sittenkin satunnaiskasvien tärkein löytöpaikka · näiilä seuduilla. 

Aetlwsa cynapium 26, 27 Anclwsa ojjicinalis 26 
Agrostemma githago 26. Artemisia abrotanum 26 
Amarant us retrojlexus 26 absi ntlzi um 26 
Ambrosia trifida 25, 26 campestris 26 
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Artemisia (outo laji) 26 
(outo laji) 31 

Asperugo procumbens 26 
Asperula odorata 26 
Atriplex patulum 21 

(outo laji) 31 
Avena fatua 26 

elatior 26 
Axyris amarantoides 26, 27 
Beckmannia eruciformis 26 
Berteroa incana 26 
Beta vulgaris 21 
Bidens cernuus 26 

tri partitus 26 
Bromus arvensis 26 

inermis 26, 31 
mollis 26, 31 
secalinus 26, 31 

Bryonia alba 21 
Buni as orientalis 26 
Calamintha acinos 27 
Calandrina sp. 31 
Camelina linicola 26 
Campanula rapuncoides 26 
Carduus acanthoides 21 

nutans 29 
Cerastium arvense 26 

(aivan valkeavillainen) 26 
Clzelidoinium majus 25, 27 
Chenopodium bonus H enricus 26 

glaucum 25 
l1ybridum 29 
polyspermum 25, 26 
rubrum 25, 26 
urbicum 26 
(outo laji) 26 
(outo laji) 27 
(outo laji) 26 

Chorispora tenella 28 
Collomia linear is 31 
Conium maculatwn 21 
Conringia orientalis 26 
Convolvulus sepium 26, 27 
Crucijerae (joku outo suku) 28 
Delphinium consolida 31 
Dimorplwtheca (outo laji) 26 
Diplotaxis muralis 26 

Diplotaxis tenuifolia 26 
Dracoceplzalum parviflorum 29 

Ruysclziana 29 
tlzymiflorum 30. 

Eclzinospermum lappula 26 
Eclzium vulgare 26 
Erodi um pollichi i 29 
Euplwrbia cyparissias 29 

esula 26 
peplus 26 

Filago montana 25 
Galeopsis ladanum 30 

tetralzit (omit. möyheä) 31 
Galium aparine Vaillantii 25, 26 

mollugo 26 
Geranium pusillum 26, 27 
Geum urbanum 26 
Gypsoplzila paniculata 27 
H eracleum spondylium 26 
Herniaria glabra 26 
Hesperis matronalis 26 
Hordeum jubatum 26 

murinum 26 
Hyoscyamus niger 25, 26 
Impatiens noli tangere 25- 27 
Lamium album 25, 26 

amplexicaule 25, 26 
intermedium 31 

Lathyrus silvester 26 
Lepidium densiflorum 26 

ruderale 26 
Linum usitatissimum 26 
Lolium linicolum 26 

multiftcrum 26 
perenne 26 

Lotus corn iculatus 26 
Lupinus angustifolius 29 
Lyclznis alba 26 

rubra 26 
Malva neglecta 27 

rot undi folia 26 
Medicago lupulina 26 
Melilotus albus 26 

officinalis 26 
Nepeta glechoma 26 
Neslea paniculata 26 
Odontites rubra 30 
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Onothera biennis 26, 27 
Ornitlzo pus sativus 29 
Panicum miliaceum 29 
Pastinaca sativa 26 
Phalaris canariensis 26 
Plantago lanceolata 26 

psyllium 26 
Polygonum aviculare (möyheä muoto) 

25 
convolvulus 25 
dumentorum 26 
jago pyrum 25- 27 

Potentilla norvegica 26 
Primula ojjicinalis 26 
Ranunculus arvensis 26 
Raphanus sativus 27 
Reseda lutea 27 
Rudbeckia (hirta?) 31 
Rumex mexicanus 25- 27 

(outo laj i) 26 
Saisola kali 26 
Sambucus racemosa 26 
Sanguisorba oflicinalis 30 
Saponaria ojjicinalis 26 
Scro phularia nodosa 26 
Senecio jacobaea 26 

viscosa 25, 26 
Setaria viridis 26 
Sherardia arvensis 25, 26 

Silene injlata (vaal. vihr. lhdt. ruu
sukk.) 26 
noctijlora 26, 27 

Sinapis alba 26 
arvensis 26 

Sisymbrium austriacum 26 
Hartwigianum 31 
Loeselii 26 
ojjicinalis 26 
sinapistrum 26 

Solanum dulcamara 25, 26 
lycopersicum 29 
nigrum 25, 26 

Sonchus asper 26 
Spergularia campestris 25, 26 
Spinacia oleracea 29 
Stachys annua 31 
Symphytum ojjicinale 26 

orientale 26, 27 
TIIlaspi alpestre 26 
Trago pogon pratensis 26 
Trifolium procumbens 27 
Vaccaria segetalis 26 
Veronica arvensis 26 
Vicia faba 26 

sativa 26 
viliosa 26 
(outo laji) 30 

Edellä olevassa luettelossa on kasvin nimen jälkeen lyhennettynä merkitty 
ottovuosi. Mainitut kasvit on tri H. Li n d b e r g hyväntahtoisesti tarkastanut 
sekä määrännyt eräitä vaikeasti tunnettavia ja harvinaisia lajeja. Muutamista 
kasveista ei lajeja voitu puutteellisesta prässäyksestä, kasvien kukattomuudesta 
yms. riippuen lainkaan määrätä, mutta kuitenkin saattoi kutakuinkin varmasti 
todeta lajit sellaisiksi, joita ei Mela-Cajanderin kasviossa ole mainittu. Suurin osa 
ede llä luetelluista kasveista säilytetään Riihimäen Yhteislyseossa, melkoinen osa 
varsinkin harvinai sempia laj eja joutui lahjoituksena Hels. Yliop. kasvitiet. mu
seoon ja tavallisemmat kasvit oppilaiden herbaarioihin. Riihimäen satunnais
kasveista tulen myöhemmin toisessa yhteydessä tekemään tarkemmin selkoa. 

Osmo /. Aulamo. 

Lisiä Etelä-Saimln kasvistoon. Toimiessani vv. 1930- 1931 lääkärinä Sal
missa olen kesäisinä lepohetkinä ja sairasmatkoillani tehnyt pitäjän eteläosissa 
kasvistollisia k räilyjä ja muistiinpanoja, jotka täydentävät tämän varhemmin 
vaillinaisesti tutkitun, mutta kasvistollisesti hyvin mielenkiintoisen alueen kas
vistoa noin 60:llä täältä ennen tuntemattomalla putkilokasvilajilla (ks. Li n
k o 1 a, Einfl. d. Kultur a. d. Flora II, Acta Soc. F. Fl. Fenn. 45,2, 1921) ja koh_ot-
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tavat lajiluvun n. 490:een. Ret keilyalueeni on Pitkäranta- Manss ilan maantien 
eteläpuolella, sen pohj oispuolella pääas iallisest i vai n Tuleman kohdalla ja Raja
se län kylässä . Vaikkakaan en enään asu Sa lmissa, to ivon lähi kes in ä saavani 
täydcnn etyksi hava in tojan i siinä määrin, että saa n laadituksi Ete lä-Sa lmista 
täyde lli sen paikalli skasvion. Ennen tämän julkisuuteen tuloa li enee kuitenkin 
syytä julkai sta tässä lu ettelo tärke immistä tähänas tisista löydöistäni , vaikka 
niistä onkin kasv inäytteet ann et tu Helsin gin yliopiston kasvi museoon. Löytöj ä, 
jotka yhde sä prof. K. Li n k o 1 a n kanssa teimme vi ime heinäk. yhteise llä ret
ke llä Kanabrojärve lle ja Karkun <;e uduille, ja jotka olivat minu lle uusia, en tässä 
lu ette le, nii stä kun on tässä sa massa L. Y:n nr:ssa erityinen se lonteko. 

Polysticlwm thelyp teri s: Manss ilan Saa rij ärvestä etelää n olevan kahdet. sa lo
lammin vedenreunusneva lla tavattoman runsaas ti, samoin mainittuja Iampia 
yhdistävässä purossa n. 300 m matkalla. - Sitäpaits i Onnenlammin E-päässä 
Miina Jan kylän aluee lla. 

Typha latijoli a: Varpaselän Likolammessa (st. cp.). - Lunkulassa Ulahton
uolla (pc.). 

Potamogeton obtusijolius: Lunkulan po hj ois-ja ete läosan vä lisessä sa lmessa 1. 
Lunkulan lammessa cp. 

Butomus umbe/latus: samoin (pc.). 
F estuca polesi ca : Manss ilan Sudenhi ekalla (pc.). 
E lymus arenarius: samoin (st. cp.). 
Carex capillaris: Mäkipään kylässä Fadjukovin talon alap uolella lettomai

se lla niityl lä st. cp. yhdessä Er iophorum latifoliwnin kanssa (pc.). 
L emna trisul ca : Lunkulassa L. polyrrhizan kanssa edellämainitussa sa lmessa . 
juncus balticus: T iijalan rantahi eti koilla st. cp.; Kot kaniemen hi etikolla pc. ; 

Hotarinniemessä pc. 
Salix acutifolia: Manssilassa Sudenojan hietikolla kymmeni ä pensaita se kä 

lähellä va ltakunnanrajaa Manssilan kalarann a sa (pc.). 
Myrica ga le: Tulema, 1 pensas Tulemajoen rannalla Dolgosenkos kcn ala

osassa . - Alueeni ulkopuo lella Tulemajoen suvannon ran noi lla Rajakaskeila 
(st. cp.). - Nämä es iintymät liittyvä t Li n k o 1 a n Myrica- löyt öön Tulemajär
veltä valtionra jan takaa . 

U lmus scabra: Rajaselässä tu llivartija r v a k o n kertoman mukaan pen
ai ta siellä t ää llä Tiitan harjulla. Itse näin 2 pensas ta, joista toin en 2 m korkui

nen, lähellä Terent. <::au hken taloa. Puuta käyte tään halukkaasti luokkipuu ksi 
ei kä pääse se nvuoksi va rt tumaan. 

Rumex maritimus: K tkani emessä Laa t l<an rannalla vanhan lautatarhan 
poh ja lla 2 yks. 

Rumex auriculatus: Uudessakylässä Turkin ta lon pe llon laidassa use ita yks. 
Nymplwea tetragona: Manssilan Pitkäjärvessä (pcc.). 
Aquilegia Vlllgaris: Tulemalla Tulemajoen rantalehdossa muutamia kukkivia 

yks. 
Ranunculus ficaria: Karkku, Nurmois ten pu ron suun lähellä ranta lehdossa 

run saasti. 
Corydalis so lida: Tulema, Tulemajoen rantatörmälehdoissa cp., Lunkulan

aa ren Hiivassa Kivi sen luona . 
Sedum maximwn: Tulema, vanhan maantien laidassa kuivalla paikalla pcc. 
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Lotus comiculatus: MiinaJan Peprunkylässä , Onnenlammin luona aho lla ja 
Rä imälässä ku ivalla kangast iellä. Ka ikissa paikoissa kasvupaikka hietikkoa. 
Peprussa st. cp ., muualla pc. 

Lathyrus maritimus: Manssilassa Sudenhietikolla lähellä rantaa. 
Pimpinella magna: Tätä jo ennestään Sa lmista tunnettua lajia olen nähnyt 

monin paikoin: Lunkulansaaren ete läosassa se on st. fq. (Hiiva, Varpainen, 
Kasesni emi , Hovatta, Kurolahti, Räbinänkylä, Tiijala), Karkussa sitä on useassa 
kohdassa ja Rajaselässä se kasvaa Ulmus-paikalla cp. 

Monotropa flypopitys: Tulema, 2:ssa paikassa pc. 
Primula officinalis: Lunkulansaaren Pöllän tullivartion luona (vanha kult

tuuripaikka) pc. 
Lycopus europaeus: Karkku, Puukk'ojan reunoilla st. cp., Lunkulansaaren 

Hotarinniemessä pc. 
Calamintha acinos: Kirkkojoen pohj oispuolella kuivalla rintee llä pcc. 
Bidens cernuus: Lunkulansaaren Hotarinniemessä ojassa lähellä Laa tokan 

rantaa yhdessä juncus lamprocarpuksen kanssa. A. ). Huuskonen. 

Stellarla holostea Kelteleellä (Sb). l(esäk. 15 p. 1920 löysin Keiteleen kirkon
kylästä, Äimätän lammen itärannalta, erään savihaudan reunalta n. 1 a alalla 
kasvavana Stellaria holosteaa. Viimeksi kävin paikalla 1924, ja kasvi näytti edel
leen viihtyvän hyvin tää llä kaukan a varsinaiselta kasvialueeltaan. Löydöstä 
on jätetty näytte itä Kuopion museon ja Turun yliopiston kasvikokoe lmiin. Siitä 
huolimatta on syytä mainita tästä julkisuudessakin, vars inkin kun olen kuu llu t 
kasvia löydetyn muualtakin sisä maasta . A. j. Huuskonen. 

japanilainen retikka. Japanissa retikka on hyvin yleinen ja tärkeä vilje lys
kasvi. Maaseudulla tu lee riisiku pin li säksi ai na muutamia viipaleita suoJat tua 

ja hapatettua retikkaa ja kaupun
geissa sitä on paraimmissakin ruoka
Joissa kesät talvet, kuin meillä suola
kurkkua liharuokien keralla. 

Maultaan japanilainen retikka 
enimmin muistuttaa retiisiä eikä 
meillä tavattavaa pientä retikkaa. 
Antaakseen suuria , kauniita ja mehe
viä juuria japani lainen retikka vaatii 
ravintorikasta, möyheää ja hiekanse
kaista multaa. Siksi maa on möy
hennettävä hyvin syvään, sillä täysi
kokoinen ret ikka on miehen käsiva r
ren pituinen ja kokoinen. 

Vuonn a 1930, jolloin minulla ei 
vielä ollut mitään kokemusta asiasta, 
pe lkäsi n, että tämä lämpimämmän 
maan kasvi ei kenties ehtisi lyhyessä 
kesässämme kasvaa tava lliseen suu
ruutecnsa, ja ky lvin siksi siemen iä 
laatikkoon, josta toukokuun lopu lla 
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siirsi n taimet kylmään maahan. Kaikki taimet menestyivät kylläkin, mutta 
suuri osa niistä pyrki tekemään kukkia. Syksyllä sa in uusia siemeniä ja 
seuraavana keväänä nousi vanhalle paikalle useita komeita ret ikantaimia, 
joista tuli hyviäkin retikoita. Mutta jo v. 1930 kylvin siemeniä myös suoraan 
puutarhaan, ja nämä kasvoivat miltei yksinomaan juuria. Saatuani näin nähdä, 
että kesä ainakin Bromarvin pitäjässä, jossa huvilan i on, on tarpeeksi pitkä ja 
lämmin tälle japanilaiselle kasville, minä viime keväänä valmistin kylvettävän 
maan paremmin ja pa ljoa syvemmälle, kylvin siemenet hyvin harvakseen (20-
30 sm.) ja sa in siksi tällä kertaa yhtä suu ria ja meheviä retikoita, kuin olin japa
nissakin nähnyt. Viereinen kuva antaa käsityksen koosta. Si in ä esitetty juuri 
painoi yli puolentoista kiloa, ja kilon painoisia oli kymmenittäin. japanilaiset 
kuuluvat useimmiten menettelevän si llä tavalla, että lyövät suurella seipää llä 
syvän reiän maahan, täyttävät sen pehmeällä hi ekansekaise lla mullalla ja kylvä
vät pari ko lme siementä reiän kohdalle, repiäkseen sitten liiat taimet pois; näin 
saavat kaunispintaisia, suoria ja suuria retikoita. Olen vakuutettu siitä, että 
tämä menettely antaa mei lläk in parhaat tulokset. 

Kun retikka on hyvin suuri- ja rehevälehtinen kasvi, tulisi syksymmä llä 
juurien väli olla mi ltei puolen metriä. Olen kuitenkin, kuten jo mainitsin, kylvä
nyt paljoa lähemmäs ja välit ovat itsestään suurenneet, kun pitkin koko kesää 
retikoita on syöty sekä aamiais- että päivällispöydässä. Yksi ainoa retikka antaa 
jo paljon enemmän kuin koko nipullinen retiisiä. 

Mitä retikan käyttämiseen tulee, se makunsa puolesta kyllä menee ret iisin 
rinnalla tai korvauksena, vaikka jos on liian kuivassa ja kovassa maassa kasva
nut, tuleekin jonkin verran kirpeäksi. Kastelua ja erittä in lantavettä riittävästi 
saaneina retikat menettävät enimmän osan kirpeydestään. Retikkain sä ilöön
paneminen talveksi on japanilaisessa taloudessa tärkeää varastoimista, ja keinot 
ovat hyvin monenlaiset. Niistä ehkä sopisi mei!Uikin koettaa sitä tapaa, että 
retikat pannaan mäskiin - J apanissa käytetään riisiviinan mäskiä - happane
maan ja pehmenemään. Muuten ne yleensä ovat joko suolassa tai etikassa, ja 
luulen, että niitä voi panna talteen aivan samoin kuin kurkkujakin. Yksi tapa 
on japani laisilla se llainenkin, että retikat kaivetaan ylösalaisin maahan (tietysti 
niin, ette ivät pääse jäätymään) ja otetaan sieltä raakoina syötäviksi. 

Vaikka vielä ei olekaan paljoa kokemusta sä ilöönpanosta ja käyttämisestä, 
on kuitenkin hauska tietää, että tämä komea ja rehevä vi lj elyskasvi meillä me-
nestyy ja että sen maku meikäläisiäkin tyydyttää. G. }. Ramstedt. 

Achillea ptarmica f. tubuJiflora. Tätä kasvia löysin syysk. 1930 Helsingistä, 
Krematorion takaa Hietaniemestä 5 kpl. Päämuotoa oli vieressä 3 versoa. 
Tubuliflora-muodolla oli useimmissa mykeröissä teriön torvimaisuus selvä, toi
sissa olivat vain laitakukkien kielen reunat jonkin verran kääntyneet. 

Olavi Sotavalta. 

Koulujemme luonnontieteelliset yhdistykset. 

Tehtyyn ti edusteluun ovat tänä vuonna alempana mainitut yhdi 1yks t 
vastanneet. Viitataan Luonnon Ystävän v. 193 1 4. numeroon. 



152 Uutisia. 

K u o p i o n n u o r e t 1 u o n n o n Y s t ä v ä t, Kuopion luonnon ystä
väin yhdistyksen nuorten osasto. Puheenjohtaja: Katri Kaukonen. Sihteeri: 
Sinnet Gubeidullen. j äsenmäärä 32. Kokouksia 16, retkeilyjä 2. 

R u s o k k i, Hämeenlinnan Suomalainen Yhteiskoulu. Puheenjohtaja: 
Hannu Voipaala (ent. Nieminen). Sihteeri: Ilta Salmi. .Jäsenmäärä 70. Ko
kouksia 3, retkeilyjä 1. 

L u on t o, Suomalainen Normaalilyseo. Seuran sääntöjen 2. luvun 5. §:n 
mukaan seura hyväksyy varsinaisiksi jäsenikseen kahden jäsenensä ehdotuk
sesta koulun oppilaita; ehdokkaan hyväksymiseen tarvitaan 3/4 läsnä
olevien seuran varsinaisten jäsenten äänimäärästä. Seuran kuraattori: tri 
Arvi Poijärvi. Puheenjohtaja: Hei kki Suomalainen. Sihteeri: Aarne Halme. 
Jäsenmäärä 49. Kokouksia 17, retkeilyjä 2. Kirjasto käsittää 132 teosta. 
Vuodesta 1930 on julkaistu >> Luonto>>- lehteä; toistaiseksi on ilmestynyt 19 
numeroa. 

Luo n t o se u r a, Pieksämä, Yhteiskoulu. Puheenjohtaja: Veli Laitinen. 
j äsen määrä 20. Kokouksia 7 ja 1 retki (Kuopioon). 

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 1 1 i
n e n se u r a V e r s o. Kuraatto ri: rehtori H. Sa lovaara . Puheenjohtaja: 
B. Valasmo. Sihteeri: E. Lindst röm. j äsenmäärä 63. Kokouksia 10, retkeilyjä 5. 

Viitataan myös Luonnon Ystävän tässä numerossa oleviin joh. Kaikon 
ja f(. Metsäva inion kirjoituksiin sekä 5. numerossa ju lkaistavaan Paavo 
Nederströmin kirjoitukseen Kuopion L~wnnon Ystäväin Yhdi~tyksen toi
minnasta. 

Uutisia. 

Kasvitieteellinen . retkeily Petsamoon. Ensi kesänä järj estää toht. Ernst 
tläyren kasvimaantieteellisen opintoretkeilyn Petsamoon. Lähtö Rovanie
meltä ,heinäik. 2 p:nä, paluu Rovaniemelle 12 p:nä. Matka-, majoitus- ja 
ruokailuku tannukset tämän 11 päivän aikana arvioidaan 1'500 mk:ksi. Siin ä 
tapauksessa, että li eisingin yliopiston opiskelirjoita ei ilmoittaudu täytui 
mahdollista määrää (20), voiva t muutkin .Juonnonhistorian harrastajat osal
listua retkeen. Jlmoittautumisia vastaanottaa toukok. loppuun mennessä 
to'ht. tläyren (Helsinki, Turuntie 33). 

Uusi kasvio koululaisille ja retkeilij öille. Näinä 'Päivinä on ki-rja'kaup
poihin ilmestynyt maist. T. Hidenin ja tri A. Poijärven rkirjoi ttama »Koulu
ja retkeilyka ·vio » Otavan kustantamana. Sidotun kappaleen hinta on 40 mk . 

Tilanpuutteen vuoksi ei tähän numeroon ole mahtunut leht. Neder
strömin kirj oitus Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen to iminn asta . 

Helsinki 1932, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
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J u l kai s 1 ja: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
T o imi t u s: Uunio Saalas (vastaava), K. Linkola ja Martti Hertz (toimitussihteeri) 

Professori Johan 1 var Liro 60::vuotias. 

60 vuotta täyttää lokak. 19. pnä Helsingin yliopiston kasvi
biologian ja kasvipatologian ylimääräinen professori Johan (Jysi) 
Ivar Liro. Tämän merkkipäivän tuntee suomalainen kasvitiede ja 
varsinkin Vanamo-seura itselleen läheiseksi. 

Professori Liron toiminta kasvitieteen ja yleensä suomalaisen 
biologian hyväksi alkoi samoihin aikoihin, jolloin Vanamo-yhdistys 
ja sen aikakauslehti Luonnon Ystävä syntyivät. Kaksi vuotta yli
opistossa opiskellut ylioppilas Johan Ivar Lindroth ensimmäisenä 
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keksi ajatuksen suomenkielisen luonnonhistoriallisen yhdistyksen 
aikaansaamisesta ja oli yksi niistä nuorista opiskelijoista, joiden 
varassa Vanamo maalisk. 21. pnä 1896 perustettiin. Innokkaasti 
hän toimi yhdistyksen ja sen äänenkannattajan hyväksi. 1899 hän 
kuului Luonnon Ystävän toimituskuntaan, ja aikakauskirjan vuosi
kerrat 1897- 1905 sisältävät 20 hänen kynästään lähtenyttä, etu
päässä sieniä käsittelevää artikkelia. 

Siirtyminen Helsingistä Evolle, jossa professori Liro toimi 
metsäopiston eläin- ja kasvitieteen opettajana, aiheutti keskeytyk
sen suoranaisessa toiminnassa Vanamon hyväksi. Mutta työsken
tely tieteen hyväksi jatkui Evolla ja v:sta 1909 jälleen Helsingissä, 
jonne prof. Liro siirtyi yliopiston apulaiseksi. >>finlands rostsvampan> 
(1908), >> Ueber die photochemische Chlorophyllbildung bei den 
Phanerogamen>> (1908), >>Tärkeimmät tuhosienet» (1917, 2. pain. 1924) 
ja tavattoman suuritäinen >> Die Ustilagineen Finnlands, 1» (1924) 
ovat tämän työn näkyvimpiä merkkejä. Yliopistollinen opetus
toiminta on pääasiassa ollut omistettu prof Liron omalle erikois
alalle, sieni- ja kasvitautiopille. Yli 2000:n noussee niiden maa- ja 
metsätalousylioppilaiden luku, jotka ovat kuunnelleet prof. Liron 
tunnetusti hauskaan muotoon puettuja luentoja. 

Vapaan Suomen synty sytytti prof. Lirossa uuteen liekkiin 
vanhan rakkauden Vanamoon. Hänen aloitteestaan Vanamo
yhdistys 1919 muuttui tieteelliseksi Vanamo-seuraksi ja hänen joh
dossaan Vanamo siitä lähtien on toiminut suomalais-kansallisen 
biologian edistämiseksi. Seuran puheenjohtajana prof. Liro on aivan 
intomielisesti uhrannut aikaansa Seuran hyväksi. Prof. Liron labo
ratorio on usein ollut todellinen >>Vanamon toimista>>, josta käsin 
kokoukset on järjestetty ja Seuran huomattavan laajaksi paisunutta 
tieteellistä julkaisutoimintaa hoidettu. Luonnon Ystävä on tästä 
toimistosta myös saanut paljon tukea. Seuran kokoukset ovat 
prof. Liron taitavan ja verrattomalla huumorilla höystetyn puheen
johdon ansiosta tulleet opettaviksi, herättäviksi ja virkistäviksi 
tilaisuuksiksi, joissa monet nuoret opiskelijat ovat innostuneet tie
teelliseen työskentelyyn. Siitä mitä Vanamo-seura tällä hetkellä 
on, kuuluu pääansio prof. Lirolle. 

Luonnon Ystävä pyytää tässä lausua omat ja Vanamo-seuran 
lämpimät kiitokset siitä paljosta hyvästä, minkä prof. Liro on suo
malais-kansallisen biologian ja erikoisesti Vanamo-seuran ja sen 
äänenkannattajan hyväksi tehnyt. 
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Piirteitä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen 
toiminnasta. 

Paavo Nederström. 

Viime helmikuun 19. p:nä saavutti Kuopion Luonnon Ystäväin 
Yhdistys 35 vuoden iän. Koska ei pitkiin aikoihin tässä lehdessä 
ole ollut hiiskaustakaan yhdistyksestä ja sen aikaansaannoksista, 
lienevät seuraavat rivit puollettavissa. 

Elokuun 28. p:nä 1896 oli kuopiolaisessa Savo-Karjala-lehdessä 
nimimerkki >>Luonnon Ystävän >> kirjoitus, jossa kehoitettiin paikka
kunnan luontoa harrastavia henkilöitä liittymään yhteen yhdistyk
seksi innostamaan toisiaan >>luonnontutustumiseen ja tutkimiseem>. 
Nimimerkki oli uutterana keräilijänä ja hartaana ja teräväsilmäisenä 
luonnon ystävänä tunnetun kansakouluntarkastaja 0. A. F. Lönn
bohm'in. Aate, joka mainitussa kirjoituksessa esitettiin, oli paikka
kunnalla jo niin kypsynyt, että kehoitus ei kaikunut kuuroille kor
ville: seuraavan helmikuun 16. p:nä olivat uuden yhdistyksen sään
nöt saaneet senaatin virallisen vahvistuksen. Kolmea päivää myö
hemmin oli yhdistyksen ensimmäinen virallinen kokous. Paitsi tar
kastaja 0. A. F. Lönn b o h m'ia (kuoli 1927; L.Y. 1928, s. 1) 
kuuluivat yhdistyksen varsinaisiin perustajiin myöskin maist. 
A u 1 i s West e r 1 u n d (kuoli 1898; L.Y. 1898, s. 197), leht. 
Benj. Ståhlberg (kuoli 1915; L.Y. 1915, s. 208) ja toht. 
R. F a b r i t i u s (kuoli 1919). 

Sääntöjensä mukaan tuli yhdistyksen tarkoitukseksi mm. >>he
rättää ja ylläpitää harrastusta luonnon tuntemiseen, [tutkimiseen 
ja suojelemiseen1 J. Sen vuoksi tulee yhdistys harrastamaan myös 
kehittyneemmän nuorison edistymistä tässä suhteessa>>. Tarkoituk
sensa koettaa yhdistys saavuttaa mm. >>keskustelukokousten ja ilta
main kautta, apurahoja jakamalla, perustamalla ja ylläpitämällä 
luonnontieteellistä kokoelmaa (museota) Kuopion kaupungissa>>. 

Kolmekymmentä viisi vuotta on vieräh~änyt tuosta ajasta. 
Yllämainitut perustajat nukkuvat jo nurmen alla. Näkyykö mis
sään palavalla innolla alotetun työn tuloksia? 

Vuodesta vuoteen ovat kuopiolaiset saaneet havaita, miten 
torstai-iltaisin koululukukausien aikoina Kuopion museotaloon 

1 Hakasissa myöhemmin sl:iä ntöj ~l uusittaessa tehty lisäys. 
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kerääntyy pienoinen joukko luonnon ystäviä, tavallisesti puoli
väliin toistakymmentä, pitämään yhdistyksen traditionaalista 
>>t o r s t a i k o k o u s t a>>. Näitä on säännöllisesti pidetty miltei 
yhdistyksen koko elinajan; ensi aikoina pidettiin virallisia kokouksia 
tosin vain kerran kuukaudessa, mutta kun eräät yhdistyksen johto
kunnan jäsenistä suorastaan asuivat museossa kokoelmiensa pa
rissa, ryhdyttiin torstaisin pitämään johtokunnan kokouksia. Kun 
näihin saapui tavallisesti muitakin yhdistyksen jäseniä, muuttuivat 
ne yhdistyksen vi rallisiksi kokouksiksi. 

Yhdistyksen jäsenpiiri on sentään kokouksien kantajoukkoa 
isompi, nykyisin n. 300-henkilöinen. jääköön mainitsematta, liekö 
luonnonystävyydellä, pitkällä ijällä ja nuorekkuudella jotakin yh
teistä, mutta varmaa on, että vaikka usea kokousten vakinainen 
osanottaja on jo sivuuttanut 70 ikävuottaan, ei heitä vanhuus 
paina. >>S iviiliammatiltaan>> ovat kokousten osanottajat kirjavaa 
joukkoa: ihmis- ja eläinlääkäreitä, pedagogeja, posti-, metsä-, 
apteekki-, puutarha- ym. miehiä ja naisia. Torstaikokouksissa 
tavallaan suunnitellaan ja johdetaan yhdistyksen koko elämä. 
Esitelmät, esitykset, keskustelut, hava.intoilmoitukset jopa hauskat 
kaskutkin (pöytäkirjan ulkopuolella) kuuluvat niiden ohjelmaan. 
Varsin suuren sijan keskusteluista anastaa yhdistyksen lempilapsi, 
museo, sen hoito ja kehittäminen. Edelleen· on kullakin ajalla omat 
muotikysymyksensä, jotka antavat keskusteluille aihetta moniksi 
illoiksi. Emme myöskään saa unohtaa kokousten obligatoorista 
teenjuontia, jota ilman kokoukset varmaan loppuisivat paljoa nope
ammin. Parisen vuotta sitten hankittua Leitzin epidiaskopia käyte
tään ahkerasti esitysten havainnollistajana. Viime vuonna oli ko
kouksissa pidettyjen esiteimien ja pitempien esitysten lukumäärä 
40, edellisenä 47. 

Torstaikokousten lisäksi pitää yhdistys silloin tällöin ns. 
y 1 ei s i ä koko u k s i a, joiden ohjelmaan kuuluu parisen esitel
mää ja joihin suuri yleisö on pääsymaksutta tervetullut. 

Vuodesta 1923 on kutakuinkin säännöllisesti ja jonkin verran 
varhempinakin vuosina selostettu paikkakunnan sanomalehdissä 
yhdistyksen kokoustoimintaa. 

jo perustamisestaan alkaen on yhdistys erääksi pääpyrkimyk
sekseen ottanut 1 u o n n o n h i s t o r i a ll i s e n m u s e o n pe
rustamisen ja ylläpitämisen. Ensimmäisessä kokouksessa lahjoitti 
lelit. Benj. Ståhlberg kolme täyttämäänsä pöllöä kokoelmien perus-
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taksi. Siitä pitäen on keräilytyö jatkunut innokkaana ja jatkuu 
edelleenkin. Vuonna 1904 sai" yhdistys testamentilla lehtori A. j. 
Melan laajoista kokoelmista haltuunsa herbarion, hyönteis-, etu
päässä perhoskokoelmia, linnunmunakokoelman, kallisarvoisen mi
neraali- ja kivettymäkokoelman, kaikki kaappeineen. Lisäksi kuului 
lahjoitukseen luonnon- ja maantieteellinen kirjasto ja joukko Ferd. 
v. Wrightin ym. maalauksia. 

Näihin aikoihin suunnitteli Kuopion kaupunki kirjastolleen ja 
lukusaleilleen taloa, johon lisäksi sijoitettaisiin isohko kokoushuo
neisto. Kun rakennuspuuhan lykkääntyessä kokoushuoneiston 
tarve oli tullut jo muulla tavalla tyydytetyksi, rupesivat museo
miehet toimimaan siihen suuntaan, että museo saisi nopeasti kas
vaville kokoelmilleen tilaa tulevasta talosta. Leht. Benj. Ståhlberg 
ajoi uupumattomasti asiaa kaupungin valtuustossa ja rahatoimi
kamarissa onnelliseen loppuun asti. Häntä saammekin etupäässä 
kiittää museotalon synnystä. Arkkitehti j. V. Strömbergin piirus
tusten mukaisen talon peruskivi muurattiin 10. X. 1905, ja 2. V n. 
1907 oli talo valmis. Talo siihen liittyvine vapaaehtoisen palokun
nan kalustovajoineen ja letkutorneineen tuli maksamaan n. 
120,000 mk. 

Kuva 1. Kuopion museo talo Snellmaninpuiston reunassa. Valok. P. Nederström. 
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Viereksittyään vuokrahuoneissa eri paikoissa kaupunkia pääsi 
yhdistys laajoiksi paisuneine kokoelmineen 1907 yllämainittuun, 
jykevään linnatyyliin rakennettuun museo- ja kirjastotaloon, jonka 
yläkerroksesta se sai haltuunsa 6 huonetta, joissa lattiapinta-alaa 
yhteensä 280 m2• Samasta kerroksesta luovutettiin Kuopion Isän
maallisen Seuran historiallis-kansatieteellisille kokoelmille 4 huo
netta. Molempien seurojen kokoelmat yhdessä muodostavat Kuo
pion Museon, jonka molemmat osastot ovat täysin itsenäiset, omis
tajaseurojensa hallussa olevia. 

Oman asunnon saaminen tuotti tietysti uutta intoa museon 
toimihenkilöille, mutta myöskin entistä enemmän puuhaa. Olipa 
leht. Benj. Ståhlberg tehnyt ulkomaanmatkankin tutustuakseen 
vartavasten museorakennuksiin ja niiden sisustamiseen. >>Museo
herrat>> nyt kerrassaan asuivat museossaan. 

1915 kohtasi yhdistystä ja samalla museota kova kohtalo, kun 
yhdistyksen monivuotinen puheenjohtaja ja museon innokkain 
hoitaja leht. Benj. Ståhlberg kuoli. Leht. Ståhlberg oli väsymättö
mästi puuhannut hänelle rakkaaksi käyneen museonsa hyväksi, 
innostaen toisetkin työhön. 

Aluksi oli museon tarkoituksena kuvata mahdollisimman tar
kasti Savo-Karjalan luontoa; myöhemmin on alue laajentunut koko 
Suomen käsittäväksi, jopa osittain ylittänyt valtakunnan rajat. 

Tämän kirjoituksen puitteissa voimme luoda vain suppean yleis
katsauksen yhdistyksen museon eri osastoihin. 

K a s v i t i et e e 1 1 i s i s t ä kokoelmista on tässä lehdessä 
15 vuotta sitten ollut prof. K. Linkolan tyhjentävä esitys (L.Y. 
1917, s. 155), jotenka voimmekin ne nyt lyhyesti sivuuttaa. Kokoel
mat ovat mainitun vuoden jälkeen kasvaneet entiseen tapaan sekä 
koti- että ulkomaisilla kasveilla, yhteensä n. 10,650 näytteellä. 
Mainittakoon, että 1927 senaattori A. 0. Kairamo lahjoitti 903 
näytettä sammalia, ja viime vuonna on vaihtamalla saatu parisen 
sataa putkilokasvia Australiasta. 

Kasvitieteellisiin kokoelmiin liittyy k a s v i t u o t e k o k o e 1-
m a, joka järjestettiin 1923. Kokoelma pyrkii esittämään erilaisia 
kasvikunnan ihmiselle antamia tuotteita mikäli mahdollista raakana 
ja eri valmistusasteilla. Esimerkkeinä tämän kokoelman osastoista 
mainittakoon viljat, nautintoaineet, lääkeaineet, kuitukasvit, rehut, 
kautsu ym. Esim. puuvillasta on 49 näytettä hedelmästä alkaen 
valmiisiin tuotteisiin saakka, pellavasta 56, ruokosokerista 19, 
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kotimaisesta juurikassokerista 18. Kaikkiaan sisältävät nama 
kokoelmat 15 m vitriinejä ja niissä 470 näytettä, suuren määrän 
ollessa tilanpuutteen vuoksi varastoituna. Puu 1 a j i koko e 1m a on 
sekin viime vuosien tuotetta ja sisältää 70 sekä koti- että ulkomaista 
näytettä. 

E 1 ä i n t i et e e II i se t kokoelmat ovat luonnostaan museon 
näkyvin ja laajin osasto. Paitsi tavallisia kaapeissa tahi vitriineissä 
säilytettäviä yksityisiä eläimiä on museoon koetettu korkeimmista 
eläimistä saada myöskin vaatimattomia biologisia ryhmiä, joissa 
eläimet ovat luonnollisessa ympäristössään. Näistä mainittakoon 
kettuluola, Saimaanhylje-, karhu-, metso- (L. Y. 1909, s. 111) ja 
pikkulinturyhmä sekä (puolivalmiina) ryhmä rantalintuja. Lisäksi 
on muutamia pieniä pikK:ulinturyhmiä. Uusimmat ryhmät ovat 
reviisori j. Gustafsonin työtä. - Täytettyjä kotimaisia imettäväisiä 
on nähtävänä 47, ulkomaisia 22 ja lisäksi jonkin verran nahkoja. 
Kotimaisista imettäväisistä ovat huomattavimmat hirvi, poro, 
Kuopiossa käynyt susi, naali, ahma, ilves, ensimmäinen kuopiolai
nen hilleri vuodelta 1922, kaksi piisamimyyrää ym. - Metsäsopulia 
(Myodes schisticolor) näyttää museo erikoisuutena. Tätä harvi
naista jyrsijää saatiin v. 1909 ja 1910 koululaisten avulla pyydyste
tyksi muutamia kymmeniä kappaleita. - Lintuja on yleisön näh
tävänä 608 kappaletta, lisäksi on isohko joukko sekä nahkoja että 
täytettyjä lintuja varastoituna. Leht. Benj. Ståhlberg oli innokas 
ja taitava lintujen täyttäjä; hänen käsialaansa on museossa paljon. 
Taiteilija Matti Karppanen on hänkin puolestaan lisännyt lintu
kokoelmia lukuisilla täyttämillään lintutaideteoksilla. Linnuista 
voisi mainita isohkon kotkakokoelman. Keltahemppoa (Serinus 
canaria serinus) on ainoa maastamme tavattu kappale, jonka tait. 
M. Karppanen ampui Haminalahdesta Kuopion lähistöltä 1921 (ja 
jolle hän ehdotti suomalaiseksi nimeksi >>Sirripeipponen>>). Kana
lintukaappi 80 kappaleineen lienee lintukokoelmien arvokkain 
osasto monivärimuunnoksineen ja ehkä myöskin sekamuotoineen. 
Huolimatta suuresta yksilömäärästä on lintukokoelmassa tuntuvia 
puutteitakin: parisen vuotta sitten ei siellä vielä ollut mm. - hor
ribile dictu - peltoleivosta eikä leppälintua. - Lintukokoelmaan 
liittyvä laaja, A. J. Melan testamentoima linnunmunakokoelma an
saitsee huomiota, vaikka valitettavasti sen tieteellinen arvo on vä
hentynyt siellä tapahtuneiden sekaantumisien vuoksi. .- Kaloja 
on koossa runsaanpuoleisesti, vaikka toistaiseksi on vain osa niistä 
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Kuva 2. l(uopion museon suuri museosali. Valok. P. Nederström. 

museokunnossa, mm. parikymmentä näytettä Petsamosta. Kalla
veden merihärät (Cottus quadricornis) ovat tietee1lisesti arvokkaita 
ja on nfistä suurin osa parhaillaan prof. E. Lönnbergillä Tukholmassa 
käsiteltävänä. 

Luu koko e 1m i i n sisältyy 14 luurankoa, 50 kalloa, sar
vi~, hampaita ym. Piirieläinlääk. V. A. Vartiainen on monien vuo
sien kuluessa saanut kerätyksi· ja valmistetuksi sarjan eri ikäisten 
hevosten ja lehmien leukapreparaatteja etuhampaineen ikämää
räyksiä varten . Hevosen hampaita on 2-vuotisista n. 25-vuotisi in 
ja lehmän 1

/ 2-vuotisista n. 15-vuotisiin. Erikoisesti markkina-aikoina 
ovat edelliset hevosostajien vilkkaan huomion esineinä. Vielä voisi 
mainita luukokoelmien isoimman esineen, petsamolaisen valaan 
alaleuan 5 Y2 m pitkän toisen pielen sekä harvinaisuuksina 3 mam
mutin poskihammasta. 

Selkärangattomia on esillä vähänpuoleisesti, runsaimmin pet
samolaista merieläimistöä (n. 300 näytettä esillä, osa varastossa). 
Tämän petsamolaisen kokoelman keräsi leht. Paavo Nederström 
yhdistyksen stipendiaattina kesinä 1922 ja 1927. Ulkomaisia sim
pukan- ja kotilonkuoria on asetettu yleisön ihailtavaksi, samaten 
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ulkomaisia suurperhosia ym. Hyönteisiä on kolmessa hyönteis
kaapissa. Entomologeja ei valitettavasti ole yhdistyksen piiriin 
viime aikoina kuulunut, jotenka hyönteiskokoelmat ovat aivan 
kesannolla, ainoastaan perhoset ovat järjestettyjä (toht. R. Fabri
tius). 

Vaikka yhdistys onkin hankkinut museoansa etupäässä koti
maista eläimistöä, on koululaisten ja opettajien etua katsoen sekä 
suuren yleisön vetonauloiksi hankittu ulkomaisista eläimistä pieni 
tyyppikokoelma apinoineen, puoliapinoineen, vyötiäisineen ja lais
kiaisineen. Lisäksi erilaisia lintuja, Iiskoja, käärmeitä, krokotiileja 
ym. mielenkiintoisia oppikirjoissa mainittuja muotoja. Nämä ovat 
sijoitetut erikoiseen osastoansa - >>Noaki n arkkiin>> - erilleen koti
maisista kokoelmista. Koulut ovat tästä kiitolliset ja muukin yleisö 
mielellään parveilee tämän kaapin ympärillä. · 

V u o r i 1 a j i-, m i n e r a a 1 i- j a k i v e t t y m ä k o k o e 1-
m a t saivat aikoinaan Melan lahjoituksesta vankan pohjan, jota 
myöhemmin on jatkuvasti täydennetty. Yliopp. Olavi Enwald on 
viime vuosina sekä lisännyt että järjestellyt kahta ensinmainittua 
osastoa, joihin varhemmin maist. A. H. Petran toimesta saatiin 
arvokkaita lisiä. Nykyisin on näitä, etupäässä mineraaleja, siisteissä 
vitriineissä nähtävänä n. 280 näytettä, paljoa suuremman määrän 
ollessa kaappeihin järjestettynä. Imatran pohjasta saatu irto
kivessä oleva hiidenkirnu ja Geologisen toimikunnan lahjoittama 
Kuopion seudun kivilajikartta täydentävät kokoelmia. 

Pieni m a a n t i e t e e II i n e n k i n osasto on alullaan sisäl
täen etupäässä kiinalaisia, afrikkalaisia, tiibettiläisiä ja lappalaisia 
kansatieteellisiä esineitä. Harvinaisuutena pitävät asiantuntijat 
muuatta Kongo-alueelta peräisin olevaa mustasta puusta tehtyä 
ihmispään muotoista juomamaljaa (lahj.· kapt. V. Breitholz). 

Ilokseen ovat museomiehet saaneet huomata, että heidän pon
nistelujensa tulokset eivät ole jääneet unhoon museon kaappeihin. 
Savon kansa pitää museosta, lahjoittaa sinne luonnonesineitä ja 
mielellään pistäytyy siellä kaupunkimatkoillaan. Aivan erikoisen 
runsas on kävijämäärä ollut talvimarkkinain ja pestuupäivien ai
koina, jolloin museossa kokopäiväisistä aukioloajoista huolimatta 
on vallinnut suoranainen tungos. Molemmat >> juhlat>> ovat käyneet 
viime aikoina olojen muuttuessa vähemmän merkityksellisiksi. 
Museonkävijämäärä on säännöllisesti kasvanut saavuttaen maksi
miosa 1928, jolloin museossa kävi yhteensä 13,701 henkilöä. Niistä 
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oli 5,438 koululaista tahi muuta ryhmittäin opettajiensa johdolla 
ilmaiseksi käynyttä 193 ryhmänä. Sen jälkeen on kävijöiden luvussa 
tapahtunut jyrkkä lasku. 1931 oli kävijöitä ainoastaan 6,571, niistä 
retkeilijäitä 3,568 129 ryhmänä. Tämä seikka voidaan vain osittain 
panna nykyisen pula-ajan syyksi; toisena vaikuttavana tekijänä on 
talvimarkkinoiden ja pestuupäivien väheneminen, edelleen arvat
tavasti ns. >>ajan henki>>; ja tokkopa yhdistyskään on entisellä virey
dellään hoidellut museoreklaamia. Sopivasti hoidettu rekiaarni on 
museoillekin välttämätöntä. - Museonkävijät eivät ole suinkaan 
kaikki paikkakunnan ja lähiympäristön asukkaita, monet retki
kunnat ja yksityiset museonkävijät ovat kotoisin kauempaakin 
maastamme, jopa osa ulkomailta. - Viime vuosina on erikoisesti 
palkattu museoapulainen pitänyt museota auki päivittäin klo 
11 - 13 ja lisäksi kahtena iltana viikossa 17- 19. Pääsymaksu on 
nykyisin 2 mk. Koululuokilla ja samantapaisilla opintoretkikun
nilla on pääsy vapaa. 

Museolla on tieteellisetkin tarkoitusperänsä. On myönnettävä, 
että nämä ovat toistaiseksi olleet vähemmän etualalla kuin muut 
päämäärät. Eniten lienevät kasvikokoelmat palvelleet tiedettä, 
mutta vähin kaikki muutkin museon osastot. Valitettavasti museo
esineiden etikettoiminen ei aina vastaa tieteellisiä vaatimuksia. 
Kotimaisten suhteiden lisäksi on yhdistyksellä ollut ulkomaisiakin. 
Ulkomaille on silloin tällöin pyynnöstä lähetetty tietoja museoesi
neistä sekä hankittu erinäisille tutkijoille ainehistoa. 

Onnellisen sattuman kautta sai yhdistys 1927 vastaanottaa n. 
50,000 levyä käsittävän · v a 1 o k u v a n e g a t i i v i k o k o e 1-
m a n valokuvaaja V. Barsokevitzin lopettaessa liikkeensä. Yli 
kolmelta vuosikymmeneltä peräisin olevat negatiivit ovat etupäässä 
muotokuvia, mutta lisäksi on maisemia, rakennuksia y.m. Kun lah
joitukseen liittyivät kutakuinkin täydelliset luettelot, voidaan 
kokoelmaa pitää ainakin antropologisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaana. 

A r k i s t o o n on vuosien vieriessä kertynyt runsaanpuoleisesti 
ainehistoa, erikoisesti havaintolippuja. Suurin osa näistä on kui
tenkin koululaisten tekemiä ja tieteellinen arvo sen mukainen. Ar
kistossa on kyllä tieteellisenkin kritiikin kestävää materiaalia. Van
hojen pöytäkirjojen pykälissä on hajallaan paljonkin pikkutietoja. 
Toistaiseksi ei arkisto, johon liittyy vielä v a 1 o k u v a k o k o e 1-
m a, ole täydellisesti järjestetty. 
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jokainen, ken maaseudulla kaukana pääkaupungin kirja-aar
teista on joutunut suorittamaan vaikka aivan vaatimatontakin tieteel
listä työtä, tietää, mitenkä vaikeata se on tieteellisen kirjallisuuden 
puutteen vuoksi. Edes jossakin määrin tällaista työskentelyä helpot
taakseen ryhtyi yhdistys heti perustamisensa jälkeen keräämään 
itselleen t i e te e II i s t ä k i r j a s t o a. Onni suosi sitä niin, 
että se sai perustakseen Mela-vainajan tieteellisen kirjaston, jota 
jatkuvasti on hiljalleen saatu kartutelluksi ostoin ja ennen kaikkea 
lahjoituksin. Yhdistys tuntee suurta kiitollisuutta niitä yksityisiä 
tutkijoita sekä tieteellisiä seuroja ja laitoksia kohtaan, jotka jatku
vasti ovat lähettäneet kirjastoon julkaisujaan. Erikoisesti on mai
nittava. Fauna et Flora-seura, Vanamo, Suomen Maantieteellinen 

, Seura, Suomen Metsätieteellinen Seura, Metsätieteellinen tutkimus
laitos, Suomen Maataloustieteellinen Seura, Duodecim, Hydrogra
finen Toimisto ymm. Ilman tällaista apua olisikin kirjaston jat
kuva täydentäminen ollut varsin vähäinen. Kaikesta huolimatta 
on kirjaston uusien teosten lukumäärä vanhempiin verrattuna suh
teellisesti pieni. Nykyisin on kirjastossa 4267 teosta ja 83 karttaa. 
Parhaillaan järjestetään kirjastoa uudelleen äsken valmistuneisiin 
uusiin kaappeihin, joissa on 109 juoksumetriä hyllytilaa. Täydelli
nen korttiluettelo helpottaa kirjaston käyttöä. 

Museon ja kirjaston ulkopuolella tapahtuva toiminta on paljon 
näkymättömämpää. jo 1901 alotettiin yhdistyksen j u 1 kai s u
t o i m i n t a, jota siitä pitäen on jatkettu vaikkakin vaatimatto
masti. Ensimmäinen julkaisu oli leht. Benj. Ståhlbergin pikku vih
konen >>Suunnitelma Kuopion Museolle>>. Tätä seurasi 1911 saman 
kirjoittama >>Kuopion Museon eläintieteellisen osaston opas. Luu
rangottomat eläimet», joka on ollut jo monet vuodet lopussa; uutta 
ei ole pystytty aikaansaamaan. Leht. Ståhlbergin työtä on kol
maskin julkaisu >>Lintusuojelus>>. Tämä innostuksella kirjoitettu 
kirjanen on saanut siksi hyvän levikin varsinkin koululaisten kes
kuudessa ympäri maan, että siitä on otettu jo kolme painosta, 1916, 
1924 ja 1926. Teos antaa ohjeita lintuj en pesäpönttöjen rakentami
seksi ja sisältää li säksi tekijän omaperäisiä lintuhavaintoja. Nel
jäntenä numerona sarjassa on piirieläinlääk. V. A. Vartiaisen kir
joittama vihkonen >>Nautapaarma eli naudan ihosaivartaja>>. 1927 
alettiin julkaista sarjaa tieteellisluontoisia kirjoitelmia, joita tähän 
saakka on painettu seuraavat kolme: j. Pekkarinen: >>Luettelo Ku -
pion Museon suomalaisesta keltanokokoelmasta>>, H. R ivainen:. 
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Kuva 3. Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyks n kokous 22. 11. 1923. Pu
heenjohtajan kädessä olevaa petsamolai sta kiirunaa tarkastetaan. Henkilöt 
oikealta vasemmalle: leht. K. H. Enwald, toht. j. V. Johnsson, taloudenhoit. 
1. Törnroth, tarkast. 0. A. F. Lönnbohm, opett. j. Pekkarinen, maist. Betty 
Väänänen, piiri elåinlääk. V. A. Vartiainen, taiteilija Matti Karppanen (ist.) 
lintukauppias K. Ronkainen (tuonut kokoukseen riekon uuden värimuunnok-

sen) ja toht. L. Tanskanen. Valok. P. Nederström. 

>>Tietoja Pihtiputaan ja Kinnulan putkilokasvistosta>> ja Väinö Kar
vinen: >>Ketunpyytäjä Antti Kastikaisen haastattelU>>. 

Tuon tuostakin tuli yhdistyksen alkuaikoina esille kysymys 
pienen k a s v i t i e t e e 1 1 i s e n p u u t a r h a n aikaansaamisesta 
Kuopioon. Vasta 1918 siihen ryhdyttiin, jolloin yhdistys sai kau
pungilta käytettäväkseen 35 aarin suuruisen peltokappaleen kau
pungin laidasta rautatien pohjoispuolella Maaherrankadun pään 
vierestä. Innolla ryhdyttiin maata kunnostamaan viljellen aluksi 
eri vuosina heinää, perunaa ja kaalia. johtokunnan jäsenet ja Nuo
ret Luonnonystävät (ks. edempänä) ahersivat pellolla keväin, syk
syin, iltaisin omista töistään päästyään; kuusiaitakin saatiin pe1Ion 
pientareelle. Työ kävi ylivoimaiseksi ja alue luovutettiin kaupungin 
puutarhurin hoitoon, kunnes 1924 siirtyi jälleen kaupungille ja 
hyvä aate hautautui. Karille on mennyt myöskin myöhäisempi 
pyrkimys saada koristekasvitarha yhteistyössä erään taimiston 
kanssa esittämään yleisölle monivuotisten koristekasvien käyttöä. 
Pyrkimykset olivat yhdistyksen voimia liiaksi hajoittavat. 



Piirteitä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen toiminnasta. 165 

L u o n n o n s u o j e 1 u a a t t e e n alalla tapahtunut käy
tännöllinen toiminta on antanut parempia tuloksia. Monina vuosina 
on yhdistys tukenut Nuoria Luonnonystäviä lintujen pesäpönttöjen 
rakentamisessa ja kaupungin puistoihin asettamisessa. Kaikkiaan 
on täten ripustettu puihin n. 600 omatekoista pönttöä. Viime vuo
sina on välitetty yleisölle Kajaanissa valmistettuja yksipuisia, se
menttikantisia pönttöjä. 

Toisellakin tapaa on yhdistys koettanut 1\äytännössä toteuttaa 
luonnonsuojeluaatetta. Maaningan pitäjän kuulun Tuovilanlahden 
pohjukasta on n. 3 km:n päässä tunnettu Korkeakoski, Tuovilan
lahden jatkeena olevaan syvään laaksoon laskeva 46 m korkea 
putousmainen koski. Tienoo on ei ainoastaan esteettisessä mielessä 
vaan myöskin geologisesti ja kasvitieteellisesti mielenkiintoinen. 
Kosken lähiympäristön osti yhdistys 1925 yhdessä Suomen Mat
kailijayhdistyksen Kuopion osaston ja Kuopion Isänmaallisen Seu
ran kanssa aikomuksin perustaa sinne 1 u o n n o n s u o j e 1 u
a 1 u e matkailijapaika.n lisäksi. Ostettu alue on kooltaan 5,38 ha. 
Myöhemmin on aluetta kahdesti laajennettu ostamalla lisämaata, 
toinen kappale Matkailijayhdistyksen kanssa yhdessä, ja toinen 
yksinään. Kaikkiaan kuuluu alueeseen nyt 10,93 ha sulkien si
säänsä laakson pohjukan ja sankkaa metsää kasvavaa laaksoa reu
nasta reunaan. Virallista rauhoitusta ei alueelle ole vielä haettu, 
vaikkakin se jo tosiasiallisesti nauttii suojaa. Yhdistys on tyy
tyväinen voidessaan pelastaa kiintoisan kappaleen Savon luontoa 
tulevien polvien tutkimuskohteeksi. 

0 p i n t o r e t k e i 1 y t lähiympäristöön tai kauemmaksikin 
ovat kuuluneet yhdistyksen ohjelmaan. Punkaharjulla oleviin 
Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen kokeilumetsiin ulotettu retki 
lienee niistä pisin. 

Kesällä 1927 järjesti yhdistys Kuopioon oppikoulujen ja semi
naarien 1 u o n n o n h i s t 9 r i a n j a m a a n t i e t e e n o p e t
t a j i e n kuusi päivää kestäneet >>P ä i v ä b. Opetusministeriö 
tuki rahallisesti onnistunutta kokousta. 

Perustamisestaan saakka on yhdistys sääntöjensä mukaan ollut 
enemmän tahi vähemmän kiinteässä yhteistyössä luonnontieteitä 
harrastavan koulunuorison kanssa koettaen ohjata sitä pyrkimyk
sissään. Yhdistyksen alkuaikoina etenkin tark. Lönnbohm ja Ieht. 
Ståhlberg opastivat nuoria koululaisia. Tavallaan yhdistyksen ala
asastaksi perustettiin 1905 >>K u o p i o n L u o n n o n Y s t ä v ä i n 
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Y h d i s t y k sen N u o r te n o s a s t O>>, lyhennettynä >>Nuo
ret Luonnonystävät», fohon yhdistykseen kuuluu jäseniä kaupungin 
kolmesta oppikoulusta. Nuoret Luonnonystävät pitävät kokouk
siaan museossa ja avustavat museon hoidossa; erikoisesti ovat he 
olleet taitavia oppaita museossa markkinapäivinä. Nuoret Luonnon
ystävät saavat tyytyväisin mielin katsoa taakseen: siksi monta huo
mattavaa luonnontieteilijää ja -ystävää on heidän piiristään nel-. 
jännesvuosisadassa l~htenyt. 

Toinenkin pieni alayhdistys on museossa toiminnassa nim. 
>> K u o p i o n M u s e o s e u r o j e n v a 1 o k u v a u s k e r h O>> , 
joka voimiensa mukaan k_oettaa kehittää jäsentensä valokuvaushii
toa ja jonka jäsenet kuuluvat jompaankumpaan museoseuraan. 

Koko elämänsä ajan on yhdistys ollut ainaisessa rahapulassa, 
alkuaikoinaan ehkä nykyistä enemmän. Ainoa vakinainen t u 1 o-
1 ä h d e oli jäsenten pieni vuosimaksu. Myöhemmin rupesi kau
punkikin avustamaan yhdistystä anniskeluvoittovaroin; avustus 
vaihteli 500 - 3,000 markkaan vuodessa. Yhdistyksen työ alkoi 
vähitellen kaupunginisien silmissä näyttää kaupungille niin paljon 
hyötyä ja kunniaa tuottavalta, että yhdistys anomuksensa johdosta 
pääsi 1922 kaupungin vakinaiseen menoarvio-luetteloon, aluksi 
Kansalaisopiston yhteydessä, myöhemmin itsenäisenä laitoksena. 
Avustuksesta huolimatta on yhdistys säilyttänyt täyden toiminta
vapauden ja omistusoikeuden kokoelmiinsa, mikä onkin tärkeätä 
menestykselliselle vapaaehtoiselle työlle. Nyt voidaan jo vuoden 
alussa avustusmäärästä tietoisena suunnitella toimintaa eteenkin
päin. Vuonna 1931 oli kaupungin avustus 19,200 mk. ja kuluvana 
pulavuonna 12,700 mk.; tämän lisäksi on kaupunki huolehtinut 
valosta, lämmöstä ja osasta vahtimestarin palkkaa. Kuopion kau
punkia kiittää yhdistys myös siitä, että museo saa vuokratta asua 
kaupungin omistamassa museo- ja kirjastotalossa, joka 6 vuotta 
sitten varustettiin keskuslämmityksellä. Talon alakerrokseen on 
sijoitettu kaupungin kirjasto lukusaleineen. - Eduskunnan tie
teellisille seuroille varaamista määrärahoista on yhdistyksellä ollut 
ilo saada avustusta muutamina vuosina samoinkuin jonkin kerran 
raha-arpajaisten voittovaroista ja varhemmin Längmannin rahas
tosta. Yhdistykselle on kertynyt erinäisiä rahastoja määrätyin, 
kiintein käyttösäännöin yhteismääräitään n. 37,912 mk. 

Miltei kaiken yhdistyksen ja museon työn ovat jäsenet suorit
taneet ilman rahallista korvausta pelkästä asianharrastuksesta. 
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Tämä selittäneekin sen ihmeelliseltä tuntuvan seikan, että museo on 
pystytetty ja pidetty kunnossa varsin vähäisin rahasummin. Viime 
aikoina, jolloin leipätyö on ruvennut vaatimaan yhä suuremman 
osan ihmisten ajasta ja voimista vieläpä lepoaikoinakin, on yhdistys 
vaatimattomasti koettanut korvata jonkin osan sen hyväksi suori
tetusta työstä. Esimerkkinä mainiten oli museonhoitajien palkkio 
viime vuonna 1,200 mk., mikä summa oli jaettava tasan kuuden 
henkilön kesken. - Tuhansissa ovat laskettavat ne työtunnit, mitkä 
päivän raskaan raadannan jälkeen on iltaisin ja öisin museossa 
harrastuksesta ja luonnonrakkaudesta suoritettu. Näistä työ
muurahaisista lienee ensi sijassa mainittava leht. Benj. Ståhlberg 
ja opettaja J. Pekkarinen. 

Yhdistyksen toimintaa ohjaa johtokunta, jonka jäsenet tavalli
sesti ovat olleet miltei ainoat työntekijät. johtokunnan kokoomus 
on nykyisin seuraava: toht. J. V. Johnsson puheenjohtaja, leht. 
Kurt H. Enwald varapuheenjohtaja, maist. Betty Väänänen, piiri
eläinlääk. V. A. Vartiainen, reviisori J. Gustafson ja leht. Paavo 
Nederström sihteeri. 

Kun edellämainittuihin vielä lisätään rouva Ingrid Enwald ja 
maist. Miili Koivisto, on silloin tullut nimeltä mainituksi kaikki 
nykyiset 6 museonhoitajaa, rahastonhoitaja, kirjastonhoitaja sekä 
apulaissihteeri. 

Oikeutta tehdäksemme entisille sukupolville ja työntekijöille 
mainitsemme tässä kaikki yhdistyksen elinaikana olleet johtokun
nan jäsenet siinä järjestyksessä, missä he ovat toimeensa tulleet. 
Maist. Aulis Westerlund 1897- 98 (1. puheenjohtaja), toht. R. 
Fabritius 1897- 1901 (2. puheenjohtaja 1899- 1901 ), leht. Benj. 
Ståhlberg 1897- 1915 (3. puheenjohtaja 1901 - 15), tark. 0. A. F. 
Lönnbohm 1897- 1909 ja 1913 - 27, rouva H. Guseff 1897- 05, 
rautat. virkamies C. M. Heikeli 1897 - 1898, luutn. E.Hendunen 
1898- 1907, maist. A. E. Lindegren 1898- 1902, toht. J. V. Johns
son 1901 - (4. puheenjohtaja 1 915 - ), ins. G. Aartovaara (Abra
hamsson) 1902 - 08, opett. J. Pekkarinen 1905- 26, piirieläinlääk. 
V. A .. Vartiainen 1907- , tullinhoit. P. W. Rydman 1908- 12, leht. 
Kurt H. Enwald 1908- , toht. 0. Wellenius 1915 - 17, leht. Paavo 
Nederström 1917- , maist. Betty Väänänen 1927- ja lennätin
reviisori J. Gustafsson 1 928 - . 

Lähiaikojen toiminta jatkunee suurimmaksi osaksi entisi in 
muotoihin kiteytyneenä, vaikkakin on todettu yhdistyksen helposti 
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voivan omaksua uusiakin toimintatapoja. Nykyinen puheenjohtaja 
on puolestaan koettanut saada enemmän tieteellisyyttä yhdistyksen 
työhön. Tätä silmälläpitäen on yhdistys kykynsä mukaan nyt 
kuten varemminkin jakanut stipendejä helpottaakseen jäsentensä 
töitä tahi saadakseen omin tahi vierain voimin jonkin tieteellisen 
tehtävän suoritetuksi. Samoin on hankittu erinäisiä tieteellisiä ko
jeita jäsenten käytettäviksi. 

Kokoelmat ovat paisuneet niin suuriksi, että niiden menestyk
sellinen hoito vapaaehtoisin työvoimin on jo peräti vaikeata. 
Yhdistys tarvitsisi ehdottomasti tieteellisen kouluutuksen saaneen 
henkilön huolehtimaan kokoelmien hoidosta ja tieteellisestä käsitte
lystä. Valitettavasti eivät yhdistyksen varat riitä tähän. Tilan
puute museossa alkaa olla jo siksi ankara, että se tuottaa vaikeuksia 
museon säännölliselle toiminnalle. Kaikesta huolimatta yhdistys 
katsoo toivorikkain. mielin tulevaisuuteen ja lausuu kaikille maamme 
luonnontieteilijöille toivomuksen, että he muistaisivat maaseudulla 
ponnistelevaa yhdistystä rahalahjoituksin, museoesinein tahi tie
teellisin julkaisuin. 

Johannes Pekkarinen t. 
Kurt H. Enwald. 

Taaskin on tuonen viikate korjannut luonnontieteen työvai
nioilta uutteran työntekijän. Kesäkuun 18. päivänä vaipui opet
taja Johannes (juho) Pekkarinen kuolemaan lähes 82 vuoden 
ikäisenä. 

Hän oli syntynyt Kuopiossa heinäkuun 20. p:nä 1850. Kuo
piossa hän lapsuutensa päivät vietti. Seitsenvuotisena poikana 
hänet pantiin pientenlasten kouluun. Sieltä siirtyi hän ala-alkeis
kouluun, sitten ylä-alkeiskouluun ja lopuksi kimnaasiin. Monta ker
taa hän kertoili näi~tä kouluajoistaan ja erikoisesti muisteli hän niitä 
suuria vaikeuksia, mitkä hänellä supisuomalaisena oli voitettavana 
kahdessa viimeksimainitussa umpiruotsalaisessa oppilaitoksessa. Ai
noastaan sitkeällä työllä hän pääsi eteenpäin. Ylioppilaaksi hän tuli 
1868. 

Hän aloitti opiskelunsa yliopistossa filologisessa osastossa ja 
siirtyi sen jälkeen teologiseen tiedekuntaan. Vuoden kuluttua täy-
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tyi hänen kuitenkin kes
keyttää yliopisto-opiske
lunsa. Siihen vaikuttivat 
osittain heikot silmät, 
osittain varattomuus. 

Palattuaan kotikau
punkiinsa Pekkarinen sai 
paikan Kuopion sokeain
koulussa, jossa hän toimi 
18 . vuotta. 1882 hän tuli 
Kuopion kaupungin kan
sakoulun opettajaksi, hoi
taen tätä virkaa vuoteen 
1 926:een saakka, jolloin 
täysinpalvelleena, 76-vuo
tiaana, luopui opettaja toi
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mestaan. Kolmisen vuotta sitten heikko halvauskohtaus mursi hä
nen voimansa. Sen jälkeen hänen terveytensä heikkeni vähitellen ja 
lopulta sammui. Henkisesti virkeänä hän pysyi loppuun asti. 

Vaikka opettaja Pekkarinen ajoittain työskenteli kahdessakin 
koulussa, riitti hänen harrastuksensa vielä muihinkin asioihin. Kuo
pion kaupungin kirjasto (silloin kansankirjasto ja lukusali nimel
tään) sai hänestä innokkaan hoitajan, ja monien vuosien aikana hoi
teli ja kehitteli hän tätä laitosta. Såmoin oli hän monta vuotta Kuo
pion kansakoulun kirjaston hoitajana. 

Suurimman harrastuksensa Pekkarinen kuitenkin kohdisti kas
vistoon, sen edustajien keräämiseen, tutkimiseen ja museokuntoon 
laittamiseen. Varmasti jo lapsesta alkaen oli luonto vetänyt häntä 
puoleensa, mutta varsinaisen sysäyksen hän sai tarkastaja 0. A. F. 
Lönnbohrnilta, joka kehoitti Pekkarista heikantuneen terveyden 
parantamiseksi· liikkumaan paljon ulkosalla ja, että jotain samalla 
tulisi tehdyksi, keräämään kasveja. Lönnbohruin kehoituksesta hän 
liittyi myöskin Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistykseen. 

Alussa keräili Pekkarin.en kaikkia kasveja, ensin kotiseudul
laan Kuopion ympäristössä, mutta sitten jo vähän kauempaakin. 
Kun silloin Kuopion luonnonystävien piirissä oli viriämässä profes
sori Norrlinin kehoituksesta harrastus keltanoihin (Hieracium), kiin
nitti varsinkin P. huomionsa niihin. Ensin hän nii.tä vain keräili ja 
lähetti Norrlinille määrättäväksi. Hän onnistuikin löytämään huo-
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mattavan maaran varsin mielenkiintoisia lajeja. Käytyään myö
hemmin Norrlinia tapaamassa ja saatuaan häneltä tarkempia ohjeita 
keltanoiden tutkimisessa, hän itsekin alkoi määrätä kokoelmiaan 
ja saavutti siinä pian sellaisen varmuuden, että se herätti suurta 
huomiota. 

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen antamilla pikku sti
pendeillä hän retkeili Pohjois-Karjalassa 1904, Etelä- ja Laatokan
Karjalassa 1905, Ahvenanmaalla ja Lohjalla 1907, Etelä-Savossa 
1908, Hämeessä 1910, Pohjois-Savon pohjoisimmissa osissa ja Ka
jaanin alueella 1911, Leppävirroilla ja Heinävedellä 1912 ja eri s~u
duilla Pohjois-Savossa 1913. Tämän lisäksi hän retkeili ahkerasti 
joka kesä Kuopion ympäristössä. Näiltä retkiitä hän toi runsaat 
kokoelmat - etupäässä keltanoita - mukanaan. Hän konservoi 
kasvinsa erinomaisen huolellisesti ja täsmällisesti, joten hänen kui
vattaruansa kasvit ovat monessakin kokoelmassa kaunistuksena. 
V. 1915 hän lahjoitti suuren Hieracium-kokoelmansa, jota oli run
saasti lisäillyt vaihtamalla, Kuopion museolle. Kokoelma käsittää 
nykyään n. 3760 arkillista. Lajien määrä on 270. Tästä kokoel
masta hän on julkaissut luettelon >>Luettelo Kuopion museon keltano
kokoelmasta>> (Kuopion Luonn. Yst. Yhd. julk. 8. 1, nr. 1, Kuopio 
1927, 72 siv.), jossa samalla tehdään selkoa Hieracioiden levinnei
syydestä P:n liikkumilla seuduilla. 

Paitsi tässä Hieracium-kokoelmassa näkyy P:n käsien työtä 
Kuopion museon koko kasvikot<oelmassa, jonka hoitajana hän oli 
1909:sta alkaen. Tämä kokoelma oli vuosien kuluessa paisunut Iaa
jahkoksi (noin 50 tuh. arkillista), mutta se sisälsi varsin kirjavan 
joukon erilaista ainesta. Suuren osan tästä kokoelmasta P. kiinnitti 
uusille samantaisille papereille, kirjoitti uudet yhtäläiset nimiliput 
- säilyttäen kuitenkin alkuperäisetkin tallessa - ja järjesti koko 
kokoelman. Kaiken tämän hän teki erinomaisella huolella ja täs
mällisyydellä. Siihen käytettiin tuhansia tunteja palkatonta työtä, 
joka tapahtu · vakinaisen opettajatoimen rinnalla. Kun kokoelman 
vaalijan uni oli käynyt huonoksi, meni hän usein museolle ani var
hain, jopa kello 4 aamulla, joskus aikaisemminkin, ja kello kahdek
salta hän toisten mukana saapui kouluun. Usein hän teki tätä hä
nelle rakasta museotyötänsä koulupäivinäkin 12 tuntia vuorokau
dessa. Lopulta hän muutti kokonaan asumaan museon kasvi'
kokoelmahuoneeseen. Vasta alussamainittu halvauskohtau.s pakoitti 
tämän >>museotontun >> muuttamaan pois rakkaasta museostaan. 
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. Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen johtokuntaan hän 
kuului 1905- 1926. Sen kirjastonhoitajana hän toimi monet vuo
det järjestäen kirjaston kokonaan uudestaan ja laatien siitä tarkan 
luettelon. Täyttäessään 70 vuotta valittiin Pekkarinen yhdistyksen 
kunniaj äseneks i. 

Luonteeltaan Pekkarinen oli hyväsydäminen ja rehti. Hänen 
leppoisan olemuksensa takia hänen seurassaan aina viihtyi. 

Ihanana kesäisenä päivänä (22. V 1.) lintujen laulaessa ja alku
kesän kukkien koristaessa luontoa kätkettiin Johannes Pekkarisen 
maallinen maja Kuopion hautausmaahan keltanoiden avatessa en
simmäisiä mykeröitään. 

Suomen vesikasvien talvehtimisesta. 

H. Roivainen. 

Vuosina 1922- 24 sekä vähemmässä määrin 1929 olen tehnyt 
havaintoja vesikasvien talvehtimisesta eräissä Pohjois-Savon vesissä. 
Kun havaintojeni tulosten lopullinen julkaiseminen todennäköisesti 
vielä siirtyy vuosia tuonnemmaksi, teen niistä seuraavassa lyhyesti 
selkoa. 

Tietoja vesikasvien talvehtimisesta muissa maissa löydämme 
lukuisista teoksista. Viitattakaan tässä vain, että esim. A r b e r, 
G 1 i1 c k, G o e b e 1, L o r e n z, N o 1 t e, R a u n k i a e r ja 
S c h e n c k ovat suorittaneet arvokkaita tutkimuksia tältä alalta. 
Meiltä Suomesta sensijaan ei ole tähän saakka julkaistu mitään 
erityisesti vesikasvien talvehtimista koskevaa. 

Suomen vesikasvien talvehtimiseen nähden pitää paikkansa 
sama perussääntö, jonka G o e b e 1 lausuu Keski-Euroopan veci
kasveista (1893 siv. 361): >>Es sind also zweierlei Vorgänge bei der 
Oberwinterung unserer Wasserpflanzen zu untersheiden, einfache 
Hemmung der Entwicklung und Ausbildung besonderer Ober
winterungssprosse>>. >>Einfache Hemmung der Entwicklung>> ei 
maamme vesikasvien suhteen ole kuitenkaan käsitettävä aivan sanan
mukaisesti niin, että meillä olisi sanottavammin vesikasveja, jotka 
talvehtivat aivan täydelleen kesäasussa, tai edes rriin suuresti kesä
asua muistuttavassa asussa kuin esim. eräistä rikkaruohoista on 
todettu. Poikkeuksen minun tarkkailemistani lajeista, joita on 
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yhteensä 52, muodostavat ainoastaan Isoetes-Ia jit, joihin . määri
telmä soveltuu kirjaimellisesti. 

Mutta niinkuin Linko 1 a (siv. 101 - 124) erottaa rikkaruo
hoistamme niiden talvehtimissuhteiden perusteella 5 eri ryhmää, 
samoin ovat myös vesikasvimme jaettavissa talvehtimissuhteit
tensa mukaan useampiin kuin edellämainittuihin kahteen ryhmään. 
Sekä niiden vesikasvien, joille ei erikoisia talvehtimisversoja muo
dostu, että myös niiden kesken, joille talvehtimisversoja kehittyy, 
on nimittäin talvehtimissuhteissa siksi huomattavia eroavaisuuksia, 
että useampien ryhmien erottaminen on tarpeen, ennenkuin niiden 
talvehtiminen saadaan tyydyttävästi Iuonnehdituksi. 

Yhden hyvän ryhmän muodostavat mainitsemani Isoetes-Iajit, 
jotka ovat tyypillisiä kesäasu s s a ta 1 v ehti j o i ta. Lajien 
kasvullista lisääntymistä siten, että iso- ja pikkuitföpesäkkeiden 
paikalle kehittyy nuoria Isoetes-kasveja, kuten G o e b e 1 (1879) 
on huomannut, en ole kertaakaan havainnut. jos nuorten yksilöi~ 
den muodostuminen tapahtuu syyskesällä tai syksyllä, on mahdol
lista, että se tapahtuu talvehtimisen edistämiseksi. Minun havain
tojeni mukaan lajien talvehtimisen edistäminen täten ei kuitenkaan 
ole tarpeen, koska ne säilyvät ·muutenkin mainiosti. Ni inpä huo
masin esim. Tuovilanlahdessa jäiden lähtiessä 1922, että rannim
panakin esiintyvä lsoetes-matto, jonka jää oli likistänyt järven poh
jaa vasten, oli talvehtinut vaurioitta. 

Lähinnä edellisiä ovat muutamat vesikasvit, joilta talveksi kuo
lee ainoastaan maanpäällisten täysikasvuisten versojen keski- ja 
yläosat. Esimerkiksi sellaisista lajeista sopii Equisetum heleocharis. 
Sen tavattoman pitkästä ja haarovasta, horisontalisesti kasvavasta 
juurakosta, joka on morfologisesti täysin maanpäällisten varsien 
kaltainen, kehittyy syksyyn mennessä noin 5- 10 sm, mutta syvem
mällä yli 20:kin sm korkuisia maanpäällisiä versoja. Samankokoisia 
nuoria versoja muodostuu kesän kuluessa myös täysikasvuisten 
maanpäällisten versojen tyviosiin, jotka ovat pysyvästi vedenpinnan 
alapuolella, sekä joskus myös niiden latvaosiin, jos ne syystä tai 
toisesta joutuvat olemaan jatkuvasti vedessä. Kaikki nämä nuoret 
versot ovat talvehtimiskykyisiä ja kestävät myöskin jäätymistä. 
Ne eroavat täysikasvuisista versoista ainoastaan lyhyempien nivel
väliensä ja intensivisemmän vihreän värinsä puolesta. Intensivi
sempi vihreä väri taas luonnollisesti aiheutuu, paitsi nuorten, ohui
den so luseinien suuremmasta valon Iäpäisykyvystä, myös kloroplas-
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Kuva 1. Katken
neeseen Equise
tum heleocharisin 
varteen muodos
tunut nuori ver
so.· Tuovilan lahti 

20. 5. 22. 

Suomen vesikasvien talvehtimisesta. 

Kuva 2. Grapfzephorum arundinaceumin talvehti
neita versoja ja silmuja. Tuovilanlahti 15. 5. 22. 
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tien enemmyydestä tilavuusyksikköä kohti. .Uusien versojen muo
dostaruiskyky on suotuisissa olosuhteissa myös katkenneiden maan
päällisten versojen nivelillä. Niinkuin useimpien vesikasvien, samoin 
tällaisten katkenneiden Equisetum.-varsien soiukko ja erityisesti suu
ret soluvälit voivat täyttyä vedellä, jolloin kasvin ominaispaino tulee 
veden ominaispainoa suuremmaksi ja kasvi voi talvehtia pohjassa. 
Tällaisia talvehtimissuhteita, jolloin nuori verso siis on vanhan 
versonkappaleen yhteydessä ja kokonaan juurtumaton, olen toden
nut Tuovilanlahdessa ja Patalahdessa, Maaningan pitäjässä. 

Samaan tapaan kuin Equisetum lzeleoclzaris, talvehtivat Plzrag
mites communis ja Grapheplwrum arundinaceum sekä Potamogeton 
natans. Plzragmites communisin talvehtivat silmut ovat 10 - 30 sm 
ja Graplzeplwrum arundinaceumin noin 10 - 15 sm pitkälti maan-
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pinnan yläpuolella. Vii
memainitun nuoretver
sot ja silmut ovat kui
tenkin selvästi kylmän
arempia, mihin viittaa 
se, että ne matalam
massa vedessä kasva
vat ensiksi viistosti 
alaspäin päästäkseen 
siten pohjamaan suo
jiin, ja sitten vasta 
kaartuvat jälleen ylös
päin (kuva 2). Potamo
geton natansin täysikas
vuisten maanpäällisten 
versojen soluvälit täyt
tyvät syksypuoleen 
säännöllisesti vedellä 
ja versot makaavat tal
ven monesti aivan pit

Kuva 3. Potamogeton natansin juurakoita kärki- kin pohjaa. Versojen 
silmuineen ja nuorine, vähän pohjan yläpuolelle 
kohoavine versoineen. Maaninka, Patalahti t. 6. 24. nfveliin edellisenä ke-

sänä muodostuneilla 
nuorilla versoilla, joissa on jo nuoria lehtiäkin, on senvuoksi keyään 
tullen hyvä mahdollisuus päästä nopeasti juurtumaan ja kehitty
mään itsenäiseksi yksilöksi. Vanhojen maanpäällisten. versojen nivel
välit kuolevat nimittäin viimeistään alkukesällä. juurakoiden muo
dostamat nuoret silmut talvehtivat maanalaisina tai muutamia sm 
pohjan yläpuolella (kuva 3). 

Edellisiä lajeja muistuttaa suuresti myös Ranunculus linguan 
talvehtiminen (kuva 4). Sillä on sekä maanalaisia juurakoita että 
myös pitkin pohjan pintaa kasvavia rönsyjä, jotka muodostavat 
maanpinnan rajassa tai vähän sen yläpuolella talvehtivia nuoria 
versoja. Sen lisäksi syntyy talvehtivia silmuja ja nuoria versoja 
maanpäällisten varsien vedenpinnan alaisten osien niveliin (lehti
hankoihin tai muuten). Pohjan lähellä oleviin niveliin syntyneillä 
nuorilla versoilla on syyskesällä samanlainen kasvaruistapa kuin 
Grapheplwrum arundinaceumin vastaavilla nuorilla versoilla: ne suun
taavat ensiksi kasvunsa alaspäin pehmeän pohjamaan turviin ja sft-
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ten jälleen kääntyvät ylös
päin. Olen tähänkin lajiin 
nähden useampia kertoja 
todennut, että versojen me
nettelytapa on tällainen ai- . 
noastaan syyskesällä, kun 
veden lämpö rupeaa alentu
maan. Se on siis epäile
mättä talvehtimisen edistä
mfstoimintaa. Edellämaini
tuista suuresti poikkeavia 
ovat jo Callitriclle vernan 
talvehtimissuhteet. Ha
vaintojeni mukaan tällä la
jilla talvehtii etupäässä 
n u o r e m m a t v e r s o n
h a a r a t, joiden talvehti
misasu ei ainakaan ulkonai
sesti eroa kesäisestä asusta. 
Nämä versoohaarat ovat 
noin 5- 15 sm pitkiä jama
kaavat talven ajan pitkin 
lätäköiden, purojen ym. 
kasvupaikkojensa pohjaa 
sekä juurttivat keväällä 
kohta jään lähdön jälkeen. 

Eräillä lajeilla tal
vehtivat taas yksin- r .. . . 

omaan maanpinnalla 
olevat rönsyt jamaan
alaiset varret silmui
neen ja nuorine,maan
pinnan tasa11e u lottu- . 

Kuva 4. Ranunculus linguan talvehtivia osia. 
Maaninka, Patajärvi 29. 5. 24. 

vine versoineen. Sel
laisia ovat havainto
jeni mukaan Potamo
geton perfoliatus ja 
Sparganiumminimum 
(kuva 5) sekä Typlla 
latijolia. 

Kuva 5. Sparganium minimumin talvchtimisasu. 
Patalahti, marrask. 1929. 
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Edelleen on 
1 joukko vesikas

veja, joiden kas
vullisina talveh-

1 timisv'älineinä 
ovat yksinom. 
pitkät maan-
alaiset varret 
silmuineen ja 

j nuorine versoi
Kuva 6. Nuphar pumilum talvehtineena. Patajärvi 29. 5. 24. neen, jotka toi-

silla lajeilla 
(Scirpus lacustris, Se. eupaluster, Nymphaea- ja Nuphar-lajit, Carex 

rostrata) ulottuvat noin 5- 10 
sm maanpinnan yläpuolelle, 
mutta toisilla taas pysyttele
vät visusti maanpinnan ra
jassa tai kokonaan sen alla 
(Sparganium natans, Sp. ramo
sum, Sp. glomeratum, Potamo
geton praelongus, Hippuris 
vulgaris). 

Alisma plantagolla ja Ci
cuta virosalia on taas jokseen
kin kokonaan maahan uppou
tunut, turpea maanalainen 
varsi, jonka niveliin muodos
tuu talvehtivia silmuja ja 
nuoria versoja. Sitäpaitsi myös 
itse maanlainen varsi talveh
tii (kuva 7). Cicuta virosalia 
syntyy silmuja maanalaisen 
varren yläniveliin. ~ilmuista 

kehittyvät nuoret versot py
syvät ensimmäisen kesän muu
tamien sm mittaisina ja säi
lyttävät vielä toisenakin kesä

Kuva 7. Cicuta virosan (vas.) ja Alisma nä, jolloin niille muodostuu 
plantagon (oik.) talvchtimisasu. 

Patajärvi 29. 5. 24. omia juurikimppuja ja useita 
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lehtiä, yhteyden emokasviin. Seuraavana talvena lehdet kuol_evat, 
mutta nuorelle yksilölle kehittynyt oma maanalainen varsi silmui
neen ja pfenine versoineen säilyy ja irtaantuu lahoavasta vanhasta 
yksilöstä tavallisesti kolmannen kesän alussa. 

Sellaisiin vesikasveihin, joilla ei ole erikoisia talvehtimisversoja, 
kuuluu vielä Lobelia Dortmanna, jolla talvehtivat hauraat, maan
pintaiset rönsyt sekä niiden muodostamat (noin 5- 8 sm emokas
vistå) ja jo syksyllä juurtuvat lehtiruusukkeet. Pielaveden Koivu
järvessä oli kesällä 1922 kehitys niin pitkällä jo 9. p:nä elokuuta. 

Lobelian talvehtimista muistuttaa suuresti Stratiotes aloidesin 
talvehtiminen, varsinkin morfologisesti. Niinkuin tunnettua, sillä 
on noin 50 sm pituiset lisäjuuret, jotka toimivat ainoastaan ravin
nonottovälineinä, sekä ankkuroivat kasvin paikalleen. Suunnilleen 
puolet tästä >>ankkuriköydestä>> on tunkeutunut pehmeään maa
alustaan ja puolet on pohjanpinnan yläpuolella. Kasvin koko paino 
on siten aivan veden varassa. jo keskikesän aikoihin syntyy lukuis
ten lehtien hankoihin silmuja, joista kehittyy ennen syksyä veden 
ja emokasvin varassa uiskentelevia, noin 5- 10 sm pituisia rönsyjä. 
Niiden päätesilmusta on samanaikaisesti kehittynyt nuori Stratiotes
kasvi, jonka lehdet ovat ainakin 7- 10 sm mittaiset, mutta jolla ei 
ole vielä lisäjuuria. Veden kylmetessä emokasvin ominaispaino 
lisääntyy veden ominaispainoa suuremmaksi, minkä seurauksena 
kasvi nuorine jälkeläisineen painuu pohjaan (Ks. Equisetum heleocha
ris, siv. 173 ja Potamogeton natans, siv. 174). Vanha emokasvi kuolee 
talven kuluessa, mutta nuori yksilö pysyy sen yhteydessä monesti 
vielä koko seuraavan kesän, vaikka sillä jo silloin on oma juuris
tonsa ja omat rönsynsä sekä jälkeläisensä. Stratiotes on kuitenkin 
monivuotinen kasvi, ja nuoremman emokasvin ollessa kysymyksessä 
siltä kuolee talvella vain vanhemmat lehdet, kun taas turpea varsi 
silmuineen talvehtii. 

Niistä vesikasveista, joille muodostuu erikoisia talvehtimis
versoja, mainittakoon ensiksi Potamogeton alpinus ja P. gramineus. 
Alumpana mainituille Potamogetoneille ominaisten juurakkosilmu
jen ohella niille kehittyy varsien maanpinnan rajassa oleviin niveliin 
muutaman sm mittaisia rönsyjä ja niiden päihin tavallista suurem
pia silmuja, jotka työntyvät kasvaessaan pohjamaan sisään ja tal
vehtivat siellä (kuva 8). Monesti nämä silmut irtaantuvat jo ennen 
kevättä emoversosta ja kehittyvät itsenäiseksi kasviksi omin avuin. 
P. gramineusilla olen nähnyt talvisilmuja kehittyneen my··s verti-
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Kuva 8. Potamogeton alpinus talvisilmuineen. Patalahti 7. 10. 24. 

kaalisen varren maanalaisiin niveliin, rioin 2- 3 sm maanpinnan ala
puolella. Tällöin ei ollut mitään varsinaista rönsyä muodostunut, 
vaan silmut olivat miltei perättömiä. Ne olivat myös tällöin suun
tautuneet vinosti ylöspäin, niin että niiden kärki oli pohjan tasassa. 

Erittäin kiintoisat ovat Lysimachia thyrsifloran talvehtimis
suhteet. Lajilla on ensinnäkin pitkät, kauniit juurakot, joiden kärki
ja nivelsilmut säännöllisesti talvehtivat. jos joku näistä silmuista 
aiotaan kehittää maanpäälHseksi juuri sillä kriitillisellä ajankohdalla, 
jolloin vesi on huomattavasti kylmentynyt, ja juurakon kärki on 
siinä mielessä jo ehtinyt kasvaa maanpinnan yläpuolelle ja siis muut
tua maanpäällisen varren aiheeksi, taipuu tämä kärkiosa, jonka 
kasvusuunta oli jo aivan pystysuora, jälleen pohjansuuntaiseksi 
{~uva 9) ja talvehtii siinä asennossa pohjaa vasten painautuneena. 
Keskikesän jälkeen kehittyy sen maanpäällisen varren alaniveliin 
alaspäin suuntautuvia haaroja. (ks. esim. Ranunculus lingua, 
siv. 174), jotka osittain kasvavat maan sisään, mutta joiden kärjet 
talvehtivat maanpinnan rajassa ja ovat koko talven vihreitä. Edel
leen on lajille ominaista, että monet sen vedenpinnan yläpuolisista 
varrenosista loppukesällä taipuvat veden varaan - mahdollisesti 
senvuoksi, että veden alentuessa sen varsille antama tuki pienenee -
ja kehittävät lehtihankoihinsa erikoisia talvisilmuja (kuva 9). Nämä 
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Kuva 9. Lysimachia tflyrsifloran talvehtiminen (ks. lähemmin viereisestä teks
tistä). Tuovilanlahti 6. 10. 24. 

silmut ehtivät ainakin osaksi ennen jäätymistä painua pohjaan, joko 
yhdessä emoverson kanssa tai siitä irtaantunefna. Olen voinut useam
massa paikassa todeta, että sflmut rupeavat keväällä kehittymään 
ja juurtuvat, mutta siitä, miten pitkälle ne ensimmäisenä itsenäisyys
kesänään kehittyvät, minulla ei ole havaintoja. 

Samaten kuin kesäasussa talvehtijat muodostavat yhden äärim
mäisyysryhmän, samoin muodostavat toisen äärimäisyysryhmän 
vesfkasveistamme ne, joiden vegetatiivinen talvehtiminen tapahtuu 
y k s i n o m a a n t a 1 v i s i 1 m u j e n a v u 1 1 a. Minulla on ha
vainnoita kahdesta sellaisesta vesikasvista, nimittäin Potamogeton 
obtusifoliusista ja Myriophyllum verticillatumista. · Ensinmainituila 
(kuva 1 0) kehittyvät versojen päätesilmut paksuhkoiksi talvisil
muiksi, viimemainitulla taas ne syntyvät enimmäkseen varsien ala
osiin (kuva 11 ). Molempien talvisilmut ovat erikoisia sen vuoksi, että 
niiden uloimmatkaan lehdet eivät ole suomumaisiksi tai kalvomai
siksi erilaistuneet (kuva 12), kuten esim. Hydrocharis morsus ranaella 
on. Potamogeton obtusifoliusin talvisilmut ovat jo heti kehityttyään 
syyskesällä hyvin hauraasti emokasvin yhteydessä ja ta~vehtivat 
aina erillisinä pohjassa sekä juu'I-tuvat keväällä. M. verticillatumin 



180 Suomen vesikasvien talvehtimisesta. 

Kuva 10. Potamogeton obtusijolius, talvisilmuja. 
Patalahti 7. 10. 24. 

talvisilmuista taas osa pysyy kuolevan 
' emoversoo yhteydessä kevääseen saak

ka. Kumpikin juurtuu talvisilmun ty
vestä kehittyvillä lukuisilla lisäjuurilla. 

Mainittakoon lopuksi, että vesi
kasvien pienet siementaimet talvehti
vat yleensä kaikkine osineen, vanhim
pia leht~ä ~ukuunottamatta. Tällaisia 
siementaimia olen tavannut yleisesti 
esim. 1 Alisma plantagolta, Sagittaria 
natansilta ja Nymphaea candidalta. 

Edelläolevasta lyhykäisestä selon
teosta käynee ilmi, miten suuresti Suo
men vesikasvien talvehtimissuhteet 
vaihtelevat. Voimme todeta, että meillä 

J on vesikasveja, joiden ulkoiselle kehi
Kuva 11. Myriophyllum verti- tykselle kylmä vuodenaika merkitsee 
cillatum talvisilmuja. Patalahti 

7. 10. 24. vain pysähdystä (Isoetes-Iajit), mutta 

Kuva 12. Myriophyllum verticillatum. Halkaistuja 
talvisilmuja, joista näkyy, että uloimmatkaan sil

mulehdet eivät ole erilaistuneet. 

toisille taas pienem
pää tai suurempaa 
kasvullisten osien tu
houtumista. Saatam
me kuitenkin panna 
merkille, että vesikas
vien maanalaiset osat 
ovat tuntuvasti vä
hemmän vaarassa kyl
män tuhoille kufn 
maakasvien vastaa-
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vat osat. Edelleen toteamme, että jotkut vesikasvit (Equisetum 
lleleocharis, Pllragmites communis) ovat vähemmän kylmänarkoja ja 
voivat talvehtia pitemmälle kehittyneinä kuin eräät toiset lajit (esim. 
Sparganium natans, Sp. ramosum) sekä että useilla lajeilla on erityi
siä keinoja (talvehtivien osien suuntaaminen pohjamaahan, ominais
painon lisääminen veden ominaispainoa suuremmaksi, erikoisten tal
visilmujen muodostaminen) kasvullisen talvehtimisen edistämiseksi. 

Kirjallisuutta: A r b e r, A., Water Plants; Cambridge, 1920. _;_ G 1 ii c k, 
H., Biologische und. morphologische Untersuchungen iiber Wasser- und Sumpfge
wächse; jena, 1905- 11. - G o e b e 1, K. Ueber Sprossbildung auf Isoetes
blättern; Bot. Zeitung, N:o 1, 1879. Sama, Pflanzenbiologische Schilderungen, 
2. u. 3.Teil; Marburg, 1893. - Li n k o 1 a, K., Zur Kenntnis der Dberwinterung 
der Unkräuter und Ruderalpflanzen in der Gegend von Helsingfors; Ann. Soc. 
Zool. - Bot. Fenn. Vanamo, Tom. 1, N:o 7, 1922. - L o r e n z, H., Beiträge 
zur }(enntnis der Winterknospen von Hydrocflaris morsus ranae, Utricularia 
vulgaris und Myriopflyllum verticillatum; Diss., Kiel, 1903. - No 1 te, F., 
Botanische Bemerkungen iiber Stratiotes und Sagittaria; Kopenhagen, 1825. -
Ra u n k i a e r, C., De danske Blomsterplanters Naturhistorie, 1; Kjebenhavn, 
1895-99. - S c he n c k, H., Die Biologie der Wassergewächse; Bonn, 1886. 

Pieniä tietoja. 

Pllsamimyyrä Riihimäellä. 18. V. 1932 tappoivat eräät pojat piisami
myyrän Riihimäellä aivan asematalon luona autojen seisomapaikalla. Eläin 
oli tullut sahan lautatarhan kautta, nähtäväst i Vantaanjoelta ja ilmeisesti 
eksynyt. Tapahtumapaikalle rientäneen poliisi Vuorisen määräyksestä toivat 
pojat eläimen Riihimäen yhteislyseolle ja täytettiin se toimestani koulun ko
koelmia varten. - jo ennenkin ovat eräät oppilaani väittäneet nähneensä 
sahan alueella >>hyvin suuria, litteähäntäisiä rottia>>. 

Osmo 1. Aulamo. 

Tuhkuri sian ja koiran kimpussa. Tuhkurin eli vesikon näkivät eräät Riihi
mäen yhteislyseon oppilaat Hausjärvellä, aivan Riihimäen lähe llä nk. Sammal
tehtaanmäen suolla omituisissa olosuhteissa. Mutakuopasta hyökkäsi se kuo
pan reunalla tonkivan sian kimppuun, niskaan, mutta oppilas Tapio Mattilan 
rientäessä paikalle hyppäs i se takaisin veteen. - Vielä rohkeamman tuhkurin 
hyökkäyksen näin itse Kangasalla v. 1914. Pellonojasta loikkas i tuhkuri yht'
äkkiä koiran kimppuun ja puri sen kaulaan ja niskaan suuria verihaavoja, 
ennenkuin aidaksella sain lyötyä pedon kuoliaaksi. Koira uupui verenvuodosta 
hyvin pahasti, muttei sentään kuollut. Tuhkuri, joka oli tavallista suurikokoi
sempi, säilytetään täytettynä Riihimäen Yhteislyseon kokoelmissa. 

Osmo 1. Aulamo. 
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Muutamia harvinaisia lintuja Helsingin tienoilla. Retkeillessämme olemme 
tavanneet mm. seuraavat Iintulajit: 

Se p e 1 r a s t a s (Turdus torquatus L.): 1) Pikku-Huopalahden rannalla 
erään talon pihapuistikassa 1 yks. 2. XI. 30. 2) Viikin latokartanon mailla 
peltojen välisessä vesakossa yksinäinen ruokaileva yks. 17. IV. 32. Kolmantena 
havaitsijana oli paikalla yliopp. 0. Lundson. 

R i s t i s o r s a (Tadorna tadorna L.), 1 yks. Hietaniemessä 16. X 1. 30. 
Lintu uiskenteli ruokaa etsien pienessä, jo osittain jäätyneessä vesihaudassa 
kaatopaikan roskakasojen välissä. · 

Lapin s i r k k u (Calcarius lapponicus L.) 1 yks. Hietaniemen rannalla 
23. XI. 30. Sen näimme n. 20-25 yks. käsittävässä pulmus- (Plectrophenax 
nivalis L.) parvessa. Antero Vaarama, Antti Reinikainen. 

Lisää pääkalloperhosia (Aclzerontia atropos) kesällä 1931 Raumalla. Luon
non Ystävän tämän vuoden ensimmäisessä numerossa olleen tiedonannon joh
dosta ilmoitan myöskin Rauman Yhteislyseon V lk:n oppilaiden Anna-Liisa 
Pentti 1 ä n 17. VIII ja Aune Terho n 2. IX löytäneen hyvin säilyneenä 
sanotun perhosen. Huomiota herätti löytöjen sattuminen eri kohtiin kesää: 
ensimmäinen heinäkuulla, nämä elo- ja syyskuulla. j. Vaahtoranta. 

Phryganophilus ruficollls Fabr. tavattu Taipatsaaretla. 18. V 1. 31 sai alle
kirjoittanut kenttähaavilla eräältä niityltä Taipatsaaren pitäjän Vitsain kylästä 
yhden yksilön yllämainittua, erittäin harvinaista kovakuoriaislajia, joka kuu
luu Serropalpidae-heimoon erilaisnivelisten (Heteromera) ryhmässä. Lajin on 
määrännyt tohtori R. Frey. 

Tietääkseni ei kuluvalla vuosisadalla ole Suomesta löydetty muita Plzryga
noplzilus ruficollis-yksilöitä. Aikaisemmilta ajoilta on sensijaan Helsingin Yli
opiston kokoelmissa 6 kpl., joiden löytöpaikat ovat: KirjoJa, Luumäki, Vuoksi?, 
Häme, Savo? ja ? Lisäksi on mainituissa kokoelmissa Venäjältä saatu, pari 
sataa vuotta vanha yksilö. 

P/zryganoplzilus ruficollis on siperialainen ~aji, joka on kaikkialla hyvin 
harvinainen. Ilkka Väänänen. 

Pari havaintoa Campanulain kukka-anomalioista. Elokuun alussa 1925 
löysin Liimatasta läheltä Viipuria erään niityn pientareelta harakankellon 
(Campaizula patula), joka heti herätti huomiotani. l(asvissa, joka joku aika 
sitten oli katkaistu, oli säilynyt ainoastaan yksi kukka, mutta tämä oli sitä 
mielenkiintoisempi. Kukan terälehdet olivat nimittäin aivan erillään toisistaan; 
muodoltaan ne olivat suikean vastapuikeita, hyvin pitkä- ja kapeakyntisiä. 
Muuten kukka oli täysin normaali, paitsi että se oli kovin pieni. Suurin pituus 
oli vain 14 mm, terälehtien keskipituus n. 10 mm. 

Tällainen epämuodostuma, ns. homologinen adesmio (Ch. Morren), on 
Campanulain kukissa melko harvinainen. Campanula patulalta sitä on tavattu 
vain pari kolme kertaa ulkomailla (P en z i gin mukaan Braun, Celacowsky, 
Dahlgren). 

Kesällä v. t 928 löysi pikkusiskoni kukkia poimiessaan Viipurin Patterin
mäeltä omituisen kissankellon (Campanula rofundifolia) kukan. Se poikkesi 
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normaalityypistään suna, että kaikkien kiehkurain jäsenluku oli suhteetto
masti kasvanut. Niinpä oli kukassa terälehtiä kokonaista 17, verholehtiä niin
ikään 17 sekä heteitä ja emin Iuotteja kumpiakin toistakymmentä (luku?). 
Terälehtien suuresta lukumäärästä johtui, että terä pysyy kellonmuotoisena 
vain vahvasti Iaskostumalla. Paitsi näitä anomalioja oli kukassa vielä kukka
pohjus suuresti laajentunut ja emin vartalo hyvin Ieventynyt, nauhamainen 
(pitkin pituuttaan 3-3Yz mm leveä). Kysymyksessä oli siis ilmeinen kukka
pohjuksen ja emin vartalon faskiatio, joka on välillisesti aiheuttanut kukan 
kiehkurain polymerisoitumisen. Tämäntapaisia epämuodostuksia kissankellon 
kukissa on tavattu aikaisemmin meilläkin (esim. Enzio Reuter MFFF 33, s. 43; 
M. Brenner MFFF 37, s. 38). Viljo Berkdn. 

Kaksi Caucalis-Jajia Turenglssa v. 1908. Kasvikokoelmassani on yli 20 
vuoden ajan ollut määräämättöminä kaksi kaunista Vmbelliferae-heimon edus
tajaa, jotka 1908 löysin Turengin asemalta rautatien pengermältä siltä kohtaa,. 
missä Viralan hiivatehtaalle meneviä maissilasteja purettiin. Kasveja kasvo i 
verraten runsaasti muutamien vuosien aikana. Äskettäin lähet in tallessani 
säilyneet näytteet määrättäviksi Helsingin yliopiston kasviti eteelliseen museoon. 
Sieltä saamani tiedon mukaan kasvit ovat Caucalis daucoides, jota maastamme 
ennestään tiedetään löydetyn 3-4 paikasta, ja C. latifolia, jota vain kerran 
on muualta löydetty. Kummastakin kasvista on Turengin löytö ilmoituksen 
mukaan vanhin maassamme. Vakinaisina nämä kasvilajit kuulemma kasvavat 
varsinkin Välimerenmaissa. Väinö Sohlström, apteekkari. 

Kirjallisuutta. 

N a u m a n n, E.: G r u n d z i1 g e d e r R e g i o n a 1 e n L i m n o 1 o g i e. 
Nide X 1 sarjassa Die Binnengewässer, toimittanut Prof. A. Thienemann. Kus
tantaja E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 176 sivua. 
Hinta nidottuna 19: -, sidottuna 20: 50 saksanmarkkaa. 

Selostettuaan aluksi lyhyesti regionaalisen limnologian päämääriä ja teh
täviä sekä limnologisen tutkimuksen historiallista kehitystä, tekijä luettelee 
seuraavassa luvussa tärkeimmät tuotantotekijät esittäen samalla muutamia 
piirteitä niiden esiintymisestä. Mm. mainitaan tuotannolliselta kanna ta perin 
tärkeä toteamus, että runsaskin fosforimäärä kalkki- tai rautarikkaissa vesissä 
saattaa olla jopa minimifaktorina. Kolmas luku on omistettu K o 1 k w i t z'in 
ja Mars s o n'in ns. saprobiosysteemille ja samalla osoitetaan tämän systee
min ja tekijän miljööspektrumsysteemin välinen periaatteellinen ro. Seuraa 
sitten lyhyt esitys kirJallisuudessa yleisimmin esiintyneistä ja p riaatteellisest i 
tärkeimmistä järvityyppijaottelui sta kriitillisine huomautuksincen. Luvussa V,. 
jossa käsitellään tuotantobiologisesti määräävien yleistekijöiden ja Hi rkeimpien 
järvityyppien regionaalista esiintymistä, kiinnostaa erikoisesti kostean tropiikin 

. vesiä koskeva osa, jossa mm. on eutrofia- ja oligotrofiakäsitt itä valaiseva 
selostus. Kuudes luku selvittää eroa käsitteiden )>Gewässe rtypus>> ja )>S etypus>> 
välillä. 
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Nykyisen regionaalisen limnologian tärkeimpiä tehtäviä on todeta er i vesi
·eliöiden ja tuotantotekijöiden väliset syysuhteet Tälle kysymykselle ja sen 
ratkaisutavoille onkin omistettu oma lukunsa. Erikoisen kiintoisan osan teok
sesta muodostavat seuraåvat kolme lukua, joista ensimmäinen käsittelee plank
tonprobleemoja regionaalisessa valaistuksessa, kiinnittäen · huomiota tuotanto
biologisiin, maantieteellisiin ja geneettisi in kysymysyhdistelmiin sekä tuotanto
lakeihin ja johtomuotoihin, toinen taas rantavyöhykkeeseen liittyviä kysymyk
siä, eritoten rantakasviston merkitystä järvityyppien indikaattorina, kolmas 
vihdoin pohja-alueen yhteydessä esiintyviä erilaisia probleemoja ja tutkimus
kohteita.- Luku XI sisältää selostuksen järvityyppiopin nykyisestä kehitys
asteesta. Seuraavassa luvussa tekijä tarkastelee niitä kehitysvaiheita, joiden 
läpi a lkuperäiseltä luonteeltaan erilaiset järvet vanhetessaan kulkevat. järven 
alkuperäisen luonteen saattavat muuttaa useat eri tekijät. Toisinaan niiden 
vaikutus saattaa olla niin tuntuva, että se esi intyy selvästi havaittavana luon
nollisen ja normaalin tuotannon häiriönä. Osittain voivat tällaisten häiriö iden 
aikaansaaj ina olla itse luonnossa es iintyvät syyt; mm. muuttuneet meteorolo
.giset olosuhteet, runsas linnusto, yms., osittain taas saattavat aiheena olla 
erilaiset kulttuurivaikuttajat, kuten esim. peltoviljelys, karjatalous, metsätalous, 
teollisuus patolaitteineen, kalastus ja erilaiset likavedet Näitä kysymyksiä 
käsittelevät luvut X 1 1 1 ja X IV. Seuraava luku on ens i sijassa omistettu hygie
niselle ja kalataloudelliselle limnologialle. Lopuksi on lyhyt katsaus regionaa
lisen limnologian nykyiseen kehitykseen eri maissa sekä tärkeimpien kirjassa 
·esi intyneiden termien se litys. 

Edellä esitetty teos, jonka arvoa li sää vielä laaja kirjallisuusluettelo, 8 
valaisevaa taulukkoa, 31 tekstikuvaa ja 8 taulukuvaa, on huomattava lisä 
Jimnologiseen kirjallisuuteen. Kun se sisältää runsaasti yleisbiologista m~elen
kiintoa herättäviä tietoja ja näkökohtia, ei sen tulisi puuttua mistään biologi
sesta kirjastosta. Tutustuminen tähän verraten lyhytsanaiseen, mutta valai-
sevaan kirjaan maksaa kyllä vaivan. H. Järnefelt. 

H e r t z, M a r t t i : N u o r te n Metsä k i r j a 11. Metsätiedon li siä . 
Porvoo ja Helsinki 1932. W.S.Oy. 260 s. Hinta 30: -, sid. 38: - . 

Maisteri H:n Metsäkirjan I 1 osa käsittelee enemmän ammatillistaloudel
li sia ja teknillisiä kysymyksiä kuin .J osa, joka oli tarkoitettu opastukseksi 
metsän luonnon tuntemiseen. Silti sisältää myöskin 11 osa kappaleita, joihin 
jokainen L. Y:nkin lukija jo niiden käsittelemän aiheen takia mielenkiinnolla 
tutustuu, kuten luku metsätyypeistä, metsän suojelun näkökannalta kirjoitetut 
luvut metsälintujen merkityksestä ja suojelusta ym. Nuorten Metsäkirjan 
tekijä osoittautuu olevansa oikealla a la llaan opastaessaan nuorisoa ja si inä 
sivussa vanhempaakin väkeä metsätietoon. Hänen tyylinsä luistaa. Täytynee 
·Olla jo täysin taho ja kääpiä täynnä sen lukijan henkisen olemuksen, jota eivät 
metsätaloudelliset kysymykset liikuta ja innosta, hänen perehtyessään niihin 
Metsäkirjan 11 osan opastuksella. V:o K:la. 

H elsinlzi 1932, Raittiuskansan KirJapaino 0 y. 
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J u 1 k a i s i j a : Suomalainen Eläin- ja l(asvitieteellinen Seura Vanamo 
T o i m i t u s: Uunio Saalas (vastaava), K. Linkola ja Martti Hertz (toimitussihteeri) 

Höytiäisen kanavan lietteille luonnonsuojelualue. 

Alpi Pynnönen. 

Kun Höytiäinen v. 1859 purkaantui, muuttui silloin jaaman
kankaaseen tehty, vähäpätöinen vedenlaskukanava valtavaksi uo
maksi, josta vesi kuljetti irtonaiset ainekset Pyhäselkään. Tällöin 
syntyi Höytiäisen kanavan suun molemmin puolin suisto, jota sano
taan Höytiäisen kanavan lietteiksi. Tämä matala 116,5 hehtaarin 
laajuinen maa-alue on n. 5 kilometrin päässä Joensuun kaupungista. 

Kun veden korkeus Pyhäselässä vaihtelee suuressa määrässä ja 
lietteiden rannat ovat erittäin matalat, laajenee lietteiden pinta-ala 
tuntuvasti matalan veden aikana. Veden pinnan alhaalla ollessa liet
teiden Pyhäselän puoleista rantaa, jota kanavan molemmilla puolilla 
on yhteensä n. 2 km, reunustaa jopa yli 100 m .leveä, kasveja vailla 
oleva hietikko. Mutta tästä hietikosta veden kohotessa 30 - 40 cm 
on jäljellä vain n. 1 m levyisiä hiekkasärkkiä. Hietikon takana le
viää ruohikkoniittyjä, joissa tapaa pieniä kasvittomiakin hiekka
alueita, ja tällaiset niityt, tosin hiekattomat, reunustavat kanavan 
varsiakin. Niityillä kasvaa valtakasveina juncus filiformis ja Agro
stis stolonifera. Näiden niittyjen keskellä on isompia ja pienempiä 
lampia ja lahtia, joissa yleisimpinä kasvavat Scirpus paluster ja 
Sagittaria sagittijolia. Veden pinnan alhaalla ollessa lammet ja Iah
det muuttuvat suureksi osaksi erikoisesti kahlaajia puoleensa vetä
viksi rapakoiksi. Lfetteiden vähän korkeammat alueet ovat lepi
köitä, ja sielläkin on pieniä lätäköitä. Suurempaa metsää ei pääse 
kasvamaan, sillä sellaisina tulvavuosina kuin 1899 ja 1924 lietteet 
peittyivät miltei täydellisesti vedellä. 

Ensi kerran kävin lietteillä syksyllä 1926, senjälkeen olen siellä 
käynyt tämän tästä, jopa parina viime vuotena jokseenkin joka päivä 
huhtikuun lopusta lokakuun puoliväliin. Melkein joka kerta siellä 
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Kuva l. Höytiäisen kanavan rantaa lietteiden kohdalta. 

näkyy harvinaisia lintuja, varsinkin kahlaajia, joita harvoin tavataan 
sisämaassa etelä- ja keski-Suomessa. 

Huhtikuun loppupuoliskolla, jolloin hanget vielä peittävät 
maata ja jäät järviä, aukenee kanavan suulle päivä päivältä ·laaje.
neva railo. Heti sulan veden ilmestyttyä ilmaantuu railoon ja sen 
reunalle lintuja. Ensimmäisinä ovat sin isorsat (Anas platyrhyncha), 
lukuisat telkät (Bucephala clangula), muutama isokoskelopari (Mer
gus merganser) ja harmaalokit (Larus argentatus). Mutta pian sinne 
joutuu muita vesilintulajeja, joista tavit (Anas crecca), haapanat 
(Anas penelope) ja jouhisorsat (Anas acuta) muodostavat suurimmat 
parvet. Sata ja toista sataa lintua kutakin näitä lajeja saattaa hu
rahtaa railosta lentoon. Lukuisia ovat myös tukkanarskut (Nyroca 
fuligula). Edellä mainittujen lintujen seassa näkee silkkikuikkia 
(Podiceps cristatus), mustakurkku-uikkuja (P. auritus), tukkakoske
laita (Mergus serrator) ja välistä härkälintuja (P. griseigena schöleri) . 
Uivelot (Mergus albellus), joskin pienissä parvissa, vierailevat täällä 
joka kevät. Kun järvet alkavat sulaa, jättävät vesilinnut tämän 
paikan, mutta jos jäät eivät häviä, jatkuu railossa edelleen lintujen 
elämä vilkkaana. Myöhäisenä keväänä 1929 näin toukokuun puoli
välissä kerran 60 kaakkuria (Colympus stellatus); samana keväänä 
näin myös useamman kerran punanarskuja (Nyroca ferina), jopa 20 
parvessa. 

Kahlaajista isokuovit (Numenius arquata) ovat ensimmäiset 
tu lokkaat keväällä. Nekin aluksi seisoskelevat jäällä sulan veden 
äärellä, ellei päiviä ole ehtinyt tulla. Lietteiden paljastuttua lumen 
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alta ja lätäköiden sekä lampien va
pauduttua jäästä ilmaantuvat val-
koviklot ( Tringa nebularia), lirot 
(Tr. glareola), iso-taivaanvuohet 
(Capella gallinago) ja töyhtöhyy
pät ( Vanellus vanellus). Touko
kuun alkupuoliskolla näkee suo
kukkojen (Philomaclws pugnax) 
tappelevan Iammissa heinäsaarek
keilla. Siellä myös kapustarinnat 
(Charadrius apricarius altifrons) 
juosta vilistävät. Näihin aikoihin 
pikkukuovit (Numenius phaeopus) 
lentävät pohjoiseen levähtäen 
kumminkin hiukan lietteillä, ja 
pikkutyllejä (Charadrius dubius 
curonicus) on tullut piipertämään 
pitkin kanavan rantapiitä. jäitten 
hävittyä Pyhäselästä saapuvat vä
listä sataankin kappaleeseen nou
sevat suosirriäisparvet (Calidris 

Kuva 2. Matalikkoja li etteiden 
lammikoissa. 

alpina) nokkimaan lietteiden rapakoita. Näiden joukossa näkyvät 
erittäin hyvin viihtyvän pohjantylltt (Clzaradrius Jziaticula tundrae), 
niitäkin kymmenittäin. Tähän aikaan tapaa myös arkoja mustavik
Ioja (Tringa erytlzropus) kahlailemassa matalissa Iammissa runsaam
pilukuisina kuin Yyterissä on näitä tavattu keväisin. Samoin kan
gassirriäiset (Calidris temminckii) esiintyvät täällä keväällä yhtä 
suurissa parvissa kuin tuossa edellä mainitussa, kuuluisassa Iintupai
kassa. Kaikkia tähän asti mainittuja kahlaajia tavataan myös syk
syllä lukuisina lietteillä. 

Jokseenkin säännöllisesti keväällä ja syksyllä levähtävät li et
teillä rantakurmitsat (Squatarola squatarola), jotka ovat sisämaassa 
suuria harvinaisuuksia. Sellaisina on pikkusirriäisiäkin (Calidris 
minuta) pidetty. Täällä tapaa näitä syksyisin, ja v. 1930 näin niitä 
yhdessä parvessa 60 kpl. Samoin pitkänokka-sirriäisiä (Calidris 
testacea) huomaa lietteillä syksyisin, tosin pienissä määrin. Keväällä 
olen tämän lajin todennut kaksi kertaa lietteillä. Muualla Suomessa 
on tätä nähty kolme kertaa sen palatessa kaukaisille pesimispaikoille. 
Meriharakatkin (Haematopus ostralegus) katsovat lietieitä sopivaksi 
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levähdyspaikaksi, mutta näitä tapaa harvemmin. Karikukon (Are
naria interpres), jota sisämaassa tavattuna on pidetty eksyneenä, 
olen lfetteillä todennut kolme kertaa yksinäisenä ja lisäksi huomasin 
kerran tätä lajia kaksi kappaletta rantakurmitsojen seurassa. Edel
leen olen lietteillä havainnut harvinaisina jänkä-, ranta- ja hietasir
riäisiä (Limicola falcinellus, Calidris canutus, Crocethia alba), puna
jalka- ja metsävikioja (Tringa totanus, Tr. ochropus) sekä vesipääsky
siä (Phalaropus lobatus). Ainoastaan kerran olen sattunut näkemään 
punakuoveja (Limosa lapponica) sekä yksinäisen heinäkurpan (Ca
pella media) ja raotakuovin (Terekia cinerea). 

Edellä Iuetteiin vesilintuja, jotka uiskentelevat railossa keväi
sin, mutta Iammikoiden sulaessa lietteillä siirtyvät monet lajit niistä 
näille matalille vesille. Täältä voi löytää toisten vesilintujen jou
kosta muutamia lapasorsia (Spatula clypeata) ja heinätaveja (Anas 
querquedula). Hanhet istuvat mielellään varsinkin hietikoilla. Metsä
ja kiljuhanhet (Anser fabalis, A. erythropus) ovat jokseenkin usein 
nähtäviä vieraita täällä, mutta valkoposki-hanhiakin (Branta leocop
sis) olen nähnyt kaksi kertaa ja sepelhanhia (Branta bernicla) oli 
viime keväänä lietteillä useamman kerran. Sälönokkaiset esiintyvät 
pienemmissä parvissa syksyllä, jolloin metsästäjät liikuskelevat Iiet
teillä. 

Kalatiirat (Sterna hirundo), selkä- ja kalalokit (Larus fuscus, L. 
canus) pitävät tietteitä levähdyspaikkanaan. Naurulokit (L. ridi
bundus) lentelevät täällä varsinkin keväisin. Pikkulokkeja (L. minu
tus) olen vain kerran nähnyt. Elokuussa 1930 kaksi kihua (Stercora
rius pomarinus?) oleskeli tietteillä parin viikon ajan hätyytellen lok
keja, taveja ja muita lintuja. 

Petolinnuista ovat muuttoaikoina ampuhaukat (Falco co
lumbarius aesalon) yleisimmät, jotka vaanivat rannoilta pikkukah
laajia. Silloin tällöin saapuu kalasääski (Pandion haliaetus) koetta
maan kalaonnea lammikoille. 

Pikkulinnuista mainittakoon muuttoaikoina vain suuremmissa 
parvissa esiintyvät keltavästäräkit (Motacilla flava) ja niittykirviset 
(Antlws pratensis). Tällöin näkee myös usein Iapinsirkkuja (Calca
rius lapponicus). Syksyllä leppien latvoissa lapinharakat (Lanius 
excubitor) istuskelevat ja pulmuset (Plectrophenax nivalis) parveile
vat hietikolla vielä silloin, jolloin kahlaajia ei enää tapaa siellä. 

Vaikka muuttavina tai muuten kuljeskelevina on Höytiäisen 
kanavan tietteillä tavattavissa näin runsaasti lajeja, kaikkia tavalli-
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sia lintuja ei tässä ole yritetty luetellakaan, on pesiviä lajeja verra
ten harvoja. Kahlaajista jäävät pesimään isokuovit, iso-taivaan
vuohet, töyhtöhyypät ja valkoviklot. Yhden pikkutyllipoikueen olen 
nähnyt rantahietikolla. Sinisorsia ja taveja tapaa täällä myös pesivinä. 

Enemmän odottaisi tietteillä pesiviä lajeja. Mutta pesät eivät 
säily, jos ne laaditaan avonaisille niityille. Suurissa parvissa esiinty
vät varikset tarkastelevat jokaisen mättään juuren. ja mikä varik
sille mieluisampaa kuin suljauttaa munat suihinsa. Kuumina kesä
päivinä tulevat Iehmäkarjat säännöllisesti parhaimmille lintujen 
oleskelupaikoille, hietikkoniitylle, aukean Pyhäselän rannalle, jotta 
tuuli karkoittaisi niistä kärpäset. Mutta täällä ollessaan ne tallaavat 
joka paikan, niin että tuskin löytää kämmenen kokoista kohtaa, 
jossa ei olisi lehmän jälkeä. Kumminkin hietikkoniityt olisivat Jo
keille ja tiiroille erittäin mieluisia pesäpaikkoja, enkä pidä mahdot
tomana, että harvinaisemmatkin kahtaajat hautoisivat täällä mu
nansa, jos saisivat tehdä sen rauhassa. 

Höytiäisen kanavan tietteet ovat tähän asti olleet jakamatonta 
aluetta. Kesällä kartoitettiin lietteet ja lähitulevaisuudessa tapah
tuu niiden jakaminen nähtävästi useiden talojen ja palstatilojen kes
ken. Erotettakoon Höytiäisen kanavan tietteistä osa luonnonsuo
jelualueeksi tässä jaossa, jolloin sen muodostaminen on vaivatto
mimmin toteutettavissa. 

Aidattuna tämä alue, jonne eivät kotieläimet eivätkä as iatto
mat ihmiset pääsisi, tarjoaisi linnuille entistä rauhallisemman leväh
dyspaikan, missä voisi menestyksellä suorittaa muuttotutkimuksia. 
Meillä ei ole tähän asti ollut paikkoja, joissa pyydystettäisiin lintuja 
rengastamista varten, niinkuin esim. Amerikassa ja Saksassa. 1 ästä 
olisi varattava nyt alue, josta jo mahdollisesti lähivuosina voitaisiin 
aloittaa järjestelmällinen vesilintujen ja erittäinkin arktisten kahlaa
jien pyydystäminen, joita viime mainittuja lintuja on hyvin vähän 
rengastettu. Höytiäisen kanavan lietteiden pienet alat tarjoisivat 
tuottoisia pyydystyspaikkoja. Kun varikset karkoitettaisiin, voisivat 
harvinaisetkin linnut pesiä. ja näin tulisi lietteistä vielä erikoisempi 
lintupaikka, kuin mitä se nyt on. 

Muuten alue ei ole taloudellisesti arvokas, koska se kasvaa 
leppiä, eikä sitä alavuutensa takia voi viljelläkään; milloin tahansa 
saattaa tulva peittää maan. Karjanlaitumena sitä nykyään käyte
tään, mutta luullakseni tällaista maata jää lietteille kylliksi senkin 
jälkeen, kun osa siitä on aidattu luonnonsuojelualueeksi. 



190 Muistiinpanoja l!yönteiskeräysretkiltä Yläneen jne . 

. Nykyään puhutaan paljon Äyräpäänjärvestä, joka on vesilin
nuistaan ja kahlaajistaan kuuluisa. Näitä lintuja on mainitussa jär
vessä nähty Merikallion mukaan yhteensä 67 lajia. Höytiäfsen kana
van lietteillä on tavattu vesilintuja ja kahlaajia 65 lajia. Tämä 
Äyräpäänjärven veroinen paikka lajirikkaudessa ansaitsee epäile
mättä vaalimista Suomen luonnon erikoisuutena. Ryhdyttäköön 
heti toimenpiteisiin tietteiden tekemiseksi luonnonsuojelualueeksi 
sitä suuremmalla syyllä, kun talouselämää täällä tuskin ollenkaan 
häirittäisiin. 

Muistiinpanoja hyönteiskeräysretkiltä Yläneen 
Kolvassa ym. toistasataa vuotta sitten. 

Uunio Saalas. 

lsävainajani vanhoista kätköistä löysin äskettäin kaksi kellas
tunutta paperia, joiden sisällys mielestäni ansaitsee tulla pelaste
tuksi unhoon joutumasta. Ne sisältävät. kumpikin lyhyen retkeily
selostuksen niiltä ajoilta, jolloin isäni isoisä prof. C a r 1 R ei n h o 1 d 
S a h 1 b e r g oppilaineen ja apulaisineen keräili hyönteisiä Ylä
neellä ja muualla Turun lähistöllä. Samalla ne antavat oivallisen 
kuvan siitä, kuinka runsaasti >> harvinaisia>> metsähyönteisiä voitiin 
lyhyessä ajassa löytää vuosisata sitten verrattuna nykypäiviin. 

Koivan metsäkulma, johon kysymyksessä olevat retket tehtiin, 
oli siihen aikaan suosituimpia keräilypaikkoja. Se sijaitsi Yläneen 
pohjoisosassa, Pyhäjärven länsirannalla ja kuului suurimmaksi 
osaksi ulkopalstana Sahlbergin omistamaan Uuteenkartanoon. Tälle 
samalle palstalle hän perusti myöhemmin >> Huvituksensa>> suurine 
hedelmätarhoineen.1 Silloin oli luonto siellä vielä aivan koskematon, 
koko seutu oli vankan metsän vallassa, ja sieltä löydettiin lukuisia 
mitä arvokkaimpia hyönteisiä. 

Yllämainituissa papereissa, jotka tässä julkaisemme kokonai
suudessaan ruotsista suomeksi käännettyinä, ja jotka itse parhaiten 
puhuvat puolestaan, luetellaan vain ne kahdelta retkeltä löydetyt 
kovakuoriaiset, joita silloin pidettiin - ja suureksi osaksi vieläkin 

1 Vertaa P. Kontkanen: Muutamia. piirteitä C. R. Sahlbergista (L. Y. 
1 27, s. 29) ja C. R. Sahlb rg 1779- 18 0. Suomen ensimmäinen suuri ento
mologi (L. Y. 1929, s. 1 ). 
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pidetään - erikoisina harvinaisuuksina. Niiden joukossa on mm. 
monta erittäin mielenkiintoista, meikäläisille synkimmille korpi
metsille ominaista lajia, joita sittemmin on vain aniharvoin löydetty. 
jälkimmäisessä luettelossa ensimmäisenä mainittu Pytho nov. sp. 
on sama laji, jonka Sahlberg sittemmin selitti ti eteelle uutena 
antaen sille paikan mu.kaan nimen P. Kolvensis. Luetteloissa on 
monta muutakin komeaa ja helposti tunnettavaa lajia, joita eivät 
useimmat meidän päiviemme ahkerimmatkaan keräilijät koskaan ole 
löytäneet, tai joista ehkä korkeintaan ovat onnistuneet saamaan 
käsiinsä jonkin aniharvan yksilön. 

Edellinen >> retkeilypöytäkirja >> kuuluu kokonaisuudessaan suo
mennettuna seuraavasti:1 

>>Toukokuun 19 p:nä 1828 teki Herra Professori Sahlberg K "o 1-
v a a n retkeilyn, johon ottivat osaa seuraavat retkeilfjät: Herrat 
Maisterit P. Ph. Lfndforss ja j. E. Ah1stedt, Herrat Ylioppilaat 
C. R. Ehrström, F. R. Sahlberg, E. j. Bonsdorff ja A. L. Ahlstedt. 
Ilma oli ihana ja Pyhäjärven aalto lepäsi rauhallisena ja kaikki oli 
omiansa antamaan toiveita hyvästä saaliista sinä päivänä. Mutta 
kukaan ei voinut aavistaa, että tämä toive täyttyisi niin hyvin kuin 
se todella täyttyi. Sen johdosta päättivät saaliiseensa tyytyväiset 
retkellijät laatia luettelon niistä hyönteisfstä, jotka koko retkeilevä 
seurue löysi 6:n tunnin aikana tyhjentymättömästä Kolvasta. Näh
täväksi jätetään siis tämä luettelo niflle, jotka epäilevät sitä var
maa totuutta, että K o 1 v a on paras hyönteisten keräyspaikka 
Suomessa. 

Lue ja hämmästy! · 

Cucujus depressus (C. cinnaberinus Sco p.) ............. . 
Boros corticalis (B. Schneideri Muls.) ................... . 
Hypopl7loeus suturalis (H.s. Payk.) ...... .... .. ....... . . . 
Cossypllus pusillus (Saci um pusillum Gyll.) ............. . 
Cucujus muticus (l aemopllloeus m. F.) . . .. .. ...... ..... . . . 
Elater auritus (E. eryt11rogo nus Mi.ill.) ............... . . . 
E. tristis (E. t. L.) ................................... . 
Calopus serraticornis (C. s. L.) . . ..... . ... .... ...... .. . . . 
Mycetophagus fulvicolli s (M. j. F.) ........... .' ......... . 
Antllicus ater (A. a. Panz.) ............. .. ... ... ...... . 
Harpalus angusticollis (Anchomenus a. F.) ............. . 
Dendropflagus crenatus (D. cr. Payk.) ....... ..... .... . .. . 
Ips 4-notata ( Ipidia 4-maculata Quens.) ........ ... ..... . . 
Anthribus latirostris (Platyrrhinus resirwsus Scop. ) .. ..... . 
Salpingus roboris (Rhinosimus rujicollis L.) . . ... . ....... . 
U pis ceramboides ( U. c. L.) ........................... . 
Pytho depressus (P. d. L .) ....... ... .. ......... .. . ... . . . 
Staphylinus analz s (Bryocharis a. Payk.) ............... . 

5 yks. 
12 
2 

33 
24 
5 
2 
1 
1 ))" 
1 

12 
16 
1 
2 
1 )) 

20 )) 
2 
1 

1 Nykyään käytänn össä olevat nimet ovat sulkum rkcissä mainitu t. 
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Sano, eikö tässä kyllin?>> 
jälkimmäinen >>pöytäkirja>> on sisällöltään seuraavanlainen: 
>> ]o muutaman vuoden ajan on K o 1 v a ollut luonnonesineiden 

keräilijän huomion kohteena. Itse paikan luonto herättää jo ensi 
silmäyksellä hänessä ihmettelyä. Milloin hän kummastuen painuu 
pimeään metsään, jossa vain silloin tällöin armahtava tuuli on sal
linut päivänsäteiden tunkeutua maanpintaan saakka - milloin 
täytyy taas kerääjän, joka on harhautunut innostuksissaan seuraa
maan pakenevaa hyönteistä, pysähtyä ja näkee ympärillään joka 
puolella kaatuneita puita, jotka myrskyt ja metsäpalot ovat mur
taneet säännöttömäksi ryteiköksi ja josta hän ei saata mitä suu
dmmitta vaikeuksitta selviytyä. Nämä ikivanhat metsät sisällyt
tävät itseensä kaikki mitä pohjolassa harvfnaisinta on. Täällä Cu
cujus depressus (C. cinnaberinus_Scop.) oleskelee ahtaan kaarnan alla 
ja Boros corticalis (B. Schneideri Muls.) on pidättänyt itselleen vain 
suurimmat koivunrungot, Prionus depsarius (Tragosoma depsarium 
L.) männyt ja Elater auritus (E. erythrogonus Mull.) sekä tristis 
(E. t. L.) tyytyvät pystyihin, kuivuneisiin kuusiin. Cossyphus 
pusillus (Sacium pusillum Gyll.) viettää täällä häitä kaarnattomilla 
koivunrungoflla. Pytho n. sp. (P. Kolvensis C. Sbg) ja Hoiolepia 
dlana (H.p. Sulz.) ovat myöskin täältä löydetyt sekä monet muut 
harvinaisuudet. 

Mutta olkoon tämä kylliksi kuuluisasta Kolvasta. - Professori 
Sahlberg ehdotti, että tehtäisiin hyönteiskeräysretki Haveriinl, erää
seen paikkaan 1 peninkulman päässä pohjoiseen Kolvasta, samalla 
puolella Pyhäjärveä. - Matka tehtiin Toukokuun 26 p:nä 1828 
Kolvaan, jonka jälkeen seuraavana päivänä varhain aamulla jat
kettiin vesiteitse Haveriin, minne saavuttiin 1 74:n tunnin soudun 
jälkeen. Keräilijät olivat: Herra Professori Sahlberg ja hänen poi
kansa Herra Ylioppilas Sahlberg sekä Herra Maisteri Lindforss, sitä
paitsi palvelijatar Amalia Astren ja miespalvelija Sjöholm. Tiede 
ja kiitollisuus kohtalolle vaativat, että muistissa säilytetään näiden 
kahden päivän ihana saalis. · 

Pytho nov. sp. (P. kolvensis C. Sbg) 
P. depressus (P. d. L.) 
Leptura thoracica (L. th. Creutz) 
Sphindus Gyllenhali (Spfl. dubius Gyll. 
Helophorus tuberculatus (H. t. Gyll.) 
Dircaea jerruginea (Zilora f. Payk.) 
Cucujus depressus (C. cinnaberinus Scop.) 
C. muticus (l aemoplzloeus m. F.) 
Peltis dentata (Calitys scabra Thunb.) 
Boros corticalis (B. Schneideri Muls. ) 
Ant11ribus dorsalis (Tropideres d. Thunb.) 
A. scabrosus var. b. (Anthribus fasciatus Forst.) 
A. Latirostris (Platyrrhinus resinosus Scop.) 

1 Kuuluu Hankilahden pitäj ään. U. S- s. 
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A. albinus (Platystomus a. L.) 
Hallomenus jasciatus (Orc!zesia f. Payk.) 
Harpalus livens var. Mannerheimii (Anclwm~nus Mannerheimi Dej.) 
Hypopllloeus suturalis (H. s. Payk.) 
Buprestis berolinensis (Dicerca alni Fisch.) 
Dylicus Grapii (Rhantus Grapi Gyll.) 
Omaliwn crenatum (Acidota crenata F.) 
Aleochara brevicollis (Gymnusa br. Payk.) 
A. collaris (Zyras 1. Myrmedonia c. Payk.) 
A. humeralis (Zyras 1. Myrmedonia h. Grav.) 
Hylecoetus dermestoides (H. d. L.) 
Cymindis basalis (C. vaporariorum L.) 
Elater auritus (E. erythrogo nus Mtill.) 
E. affinis (Selatosomus affinis Payk.) 
E. conspersus (Adelocera conspersa Gyll.) 
E. tristis (E. t. L.) 
E. melancholicus (Selatosomus m. F.) 
E. ruficollis (Cardiophorus rujicollis L.) 
D endrophagus crenatus (D. cr. Payk.) 
Cryptoplzagus serratus (Henoticus s. Gyll.) 
Ips 4-notata ( Ipidia 4-maculata Quens .) 
1. ferruginea (Pityophagus f. L.) 
L ebia crux minor (L. cr. m. L.) 

. Oxytelus talpa (Bledius t. Gyll.) 
0. jracticornis (Bledius fr. Payk.) 
Scymnus reppensis (Hyperaspis r. Hbst.) 
Se. biverrucatus (Neplws b. Panz.) 
Nitidula rufipes (N. r. L.) 
Anisotoma castaneum (A. c. Hbst.) 
Dermestes serra ( Ctesia s. F.) 
D. undatus (Megatoma u. L.) 
Tachyporus cellaris (Conosoma littoreum L.) 
Carabus nitens (C. n. L.) 
Hister metallicus (Saprinus rugifrons Payk.) 
H. frontalis (Platysoma jrontale Payk.) 
H. deplanatus (Platysoma deplanatum Gyll.) 
H . parvus (H. bissexstriatus Payk.) 
Rhyzoplzagus parvulus (Rhizophagus p. Payk.) 
Rh. depressus (Rhizo phagus d. F.) 
Rhynclzaenus taeniatus (Dorytomus t. F.) 
Rlz. pubescens (Antlwnomus p. Payk.) 
Rlz. varians (Antlzonomus v. Payk.) 
Rh. carpini (Acalyptus c. Herbst) 
Mycetophagus 4-maculat us, var. (M. q. L.) 
Callidium undatum (Semanotus u. L.) 
Anthicus ater (A. a. Panz.) 
A. rufipes (A. flavipes Panz.) 
Heterocerus marginatus (H. m. F.) 
Dasytes nigricornis (Haplocnemus nigricornis F.) 
Stap/zylin us virgo (Philontlzus v. Gr.))> 



194 Maailman kasvitieteellinen kirjallisuus tilastotiet. valossa. 

Maailman kasvitieteellinen kirjallisuus tilasto:: 
tietojen valossa. 

Referaatti. 

Vilho A. Pesola. 

Hiljattain julkaisi hollantilainen kasviperinnöllisyystutkija ja 
kasvipatologi tri S. j. W e l 1 e n s i e k v. 1930 ilmestyneestä kasvi
t ieteellisestä kirjallisuudesta mielenkiintoisen tutkielman, joka mm. 
erikoisest i valaisee maailman eri kielien osuutta ja merkitystä kasvi
tieteellisten julkaisujen kielenä.1 Varsinkin meille, joille vieraiden 
sivistyskielien käyttö tieteellisissä julkaisuissamme on conditio sine 
qua non, tarjoaa tri Wellensiekin teos moniaita mielenkiintoisia 
se ikkoja ja näkökohtia, ja annetaan seuraavassa lyhyt se lostus 
julkaisun pääsisällöstä. 

Aineistona tri W. käytti Yhdysvaltain hallituksen maata lous
departementin (Washingtonissa D. C.) julkaisemia kasvitieteellisen 
kirjallisuuden luetteloja (Lists of current literature, botany, issued 
by the Bureau of Plant Industry of the United States Departement 
of Agriculture), ja joita tekijä pitää varsin täydellisinä. Allekirjoit
tanut tuntee myös jonkin verran tuota kuukausittain ilmestyvää 
luette loa ja on voinut todeta, että suomalainenkin kasvitieteellinen 
kirjallisuus si inä melko tarkoin esiintyy. Ain oastaan aikakaus
lehdissä ilmestyneet julkaisut on otettu lukuun; mukana eivät siis 
ole kasvitieteelliset kirjat. 

Kasvit ieteellinen kirjallisuus on tri W:n es ityksessä ryhmitetty 
seuraavasti: t ) Morfologia ja anatomia. 2) Systematiikka, kasvi
maantiede ja nomenklatuuri. 3) Fysiologia, siihen luettuna kasveja 
koskeva biokemia. 4) Perinnöllisyystiede. 5) Sytologia. 6) Kasvi
patologia. 7) Mykologia. 8) Kasvinjalostus. 9) Person alia. 10) 
Sekalaisia. Perinnöllisyyst iedeitä koskeva ryhmä luonnoll isest i kä
sittää vain kasvigeneettiset julkaisut. Kasvipatologian ja mykolo
gian välinen raja on vedetty pitämällä perusteena, onko päähuom io 
kohdistunut isäntäkasvin ja loisen keskin äiseen suhteeseen vaiko 
itse sieneen. 

1 S. j. · Wellensiek : Sta tist ical data regardin g the botanical litera ture of 
1930 with a gcncral di scuss ion. Eripainos julkais11sa rj as ta >> Recu cl dcs travau x 
botaniques nee rlandais>> , Voi. XXVI!l , 193 1, S. 28 1- 296. 
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Tohtori Wellensiekin mukaan ilmestyi v. 1930 k a i k k i a a n 
yhteensä 7,216 kasvitieteellistä julkaisua, ja on niiden yhteenlaskettu 
sivumäärä 113,700. Saadaksemme tämän luvun havainnollise m
maksi mainitsemme, että tämä julkaisumäärä vastaa jotensakin 
IO:tä täyttä sarjaa Isoa Tietosanakirjaa. julkaisujen keskimääräi
nen sivuluku on 15.7. 

Suurin määrä julkaisuja on s y s t e m a t i i k a n alalta nimit
täin 33.5 % eli 1/3 kaikista. Sitten seuraavat kasvipatologia pro
senttiluvulla 22.8 vastaten siis suunnilleen neljättä osaa julkaisujen 
kokonaismäärästä, sen jälkeen tulee fysiologfa prosenttiluvulla 20.9. 
Kaikille muille seitsemälle kasvitieteen erikoisaloille jää yhteensä 
ainoastaan 22.8 % eli saman verran kuin kasvipatologialle yksis
tään. Pienin määrä on - personaliaa ja sekalaisia lukuunottamatta 
- kasvinjalostusjulkaisuja nim. ainoastaan 2.9 % kaikista, ja sitä 
lähinnä on sytologia prosenttiluvulla 3.3 %. 

Tekijä on kiinnittänyt huomiota myös k u v i t u k se e n ja 
pannut merkille, että kuvilla varustettuja julkaisuja on suunnilleen 
saman verran kuin kuvattomia. Kuitenkin ovat muutamilla erikois
aloilla kuvitetut kirjoitukset huomattavasti runsaammat kuin ku
vittamattomat. Siten on morfologiaa ja anatomiaa käsittelevistä jul
kaisuista kokonaista 79.8 % kuvallisia - hyvin ymmärrettävää 
kyllä - ja sytologisista julkaisuista on 78.4 o/0 kuvallisia. Kuvite
tut julkaisut ovat sivumäärälleen keskim. kaksi kertaa laaj emmat 
kuin kuvittamattomat. Eri erikoisalojen julkaisut ei vät laajuudel
leen keskimäärin kovin suuresti poikkea toisistaan. Suhtee llisesti 
suppeimmat ovat kasvipatologiset julkaisut, personaliaita ja seka
laisia lukuunottamatta. 

Erikoisen mielenkiintoise t ovat tämän tutkielman tuloksista 
ne, jotka koskevat julkaisujen k i e 1 t ä. Pan emme ensiksikin mer
kille, että e n g l a n n i n k i e 1 i hallitsee kasvitietee lli sen kirj alli 
suuden alalla. Kokonaista 51.5 % eli yli pu olet kaikista julkaisuista 
on englanninkielisiä. Saksankieli on seuraa valla t il all a, mutta va r
sin huomattavasti englanninkielestä jälj essä , saksankielis iä julkai
suj a on näet 21.1 %, eli noin 1/5 kaikista. Eiköhän tässä ole erään
lainen m e m e n t o meille sekä kasvi t ieteilijöille että muill e bio
logeill e, samaten kuin koko meidän t ieteelli se lle julkaisutoiminn al
lemme. Uusi orientoituminen kieleen nähden, englannin kielen hy
väksi, olisi varmaan hyvin perustelt u. Kolmannella sija lla on 
ranskankieli , mutta ranskankielisiä julkaisuj a on va in 11.1 ~~ eli 
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noin 1/9 kaikista. Näillä kolmella maailman valtakielellä englannin-, 
saksan- ja ranskankielillä on julkaistu valtava pääosa eli 83.7 % 
kaikista v. 1930 ilmestyneistä kasvitieteellisistä julkaisuista. Loput 
16.3 % jakaantuvat kaikkiaan 22 eri kielen osalle. Näfstä niin 
sanoaksemme >>pikku kielistä>> - puhumme nyt siis kielistä tieteen pal
veluksessa - on ensimmäisellä sijalla venäjänkieli, jonka kielen 
osalle tulee 3.7 % kasvitieteellisistä julkaisuista, sitten seuraavat 
italiankieli prosenttiluvu11a 2.9, espanjankieli prosenttiluvulla 2.3 
ja hollanninkieli eli tekijän oma äidinkieli prosenttiluvulla 2.0 %. 
Meitä kiinnostanee edelleen tieto siitä, että ruotsinkielisiä julkaisuja 
on 0.8 % kaikista ja suomenkielisiä 0.1 % toisin sanoen 9 julkaisua. 
Suomessa ilmestyneet kasvitieteelliset julkaisuthan lisäävät -
kuten tiettyä - pääasiallisesti saksankielisten julkaisujen prosentti
määrää. Suomenkielisten kanssa yhtä lukuisat tai vähempilukuiset 
ovat norjan-, rumanian-, portugalin-, jugoslavian-, heprean-, kii
nan-, viron-ja liettuankieliset julkaisut. Yhdessä suhteessa suomen
kielisillä julkaisuilla on selvä johtava asema: ne ovat kaikkein pak
suimmat. Niiden keskimääräinen sivuluku on 70, silloin kun kaikkien 
julkaisujen keskimääräinen sivuluku on - kuten muistamme -
keskim. 16. L.ähellä meikäläisiä paksuudessa ovat mm. venäjän
kieliset julkaisut, suppeimpia ovat englannmkieliset. Eiköhän täs
säkin ole meille jotakin oppimista? Olemme ehkä liian tai tarpeet
toman pitkänomaisia esityksissämme. 

Varsin mielenkiintoiset ovat myös luvut, jotka selvittävät 
vieraskielisten r e f e r a a t t i e n käyttöä. Kuten edellä esitettiin, 
on kaikkiaan 16.3 % julkaisuista muun kielisiä kuin englannin-, sak
san- ja ranskankielisiä. Nämä muunkieliset julkaisut eivät siis saa 
asiantuntevaa lukijakuntaa muuten kuin käyttämällä englannin-, 
saksan- tai ranskankielisiä referaatteja. Niinpä onkin näistä muun
kielisistä kokon::tista 40.8 %:lla tällainen referaatti, joten 59.2 %:lla 
ei sellaista ole. Tämä merkitsee siis sitä, että kasvitieteilijä, joka 
osaa mainitut kolme maallmankreltä, vot hallitsemillaan kielillä joko 
alkuperäisinä tai referaatersta perehtyä norn 90 %:tin ilmestyneistä 
kasvitieteellisistä teoksista. Voimme panna p1erkille, että kaikissa 
niissä suomenkielisissä julkaisuissa, jotka ovat joutuneet mukaan 
tähän tilastoon, on vieraskielinen referaatti. Samoin on merkille 
pantavaa, että venäläiset kasvitieteilijät harrastavat referaattien 
käyttöä, kokonaista 90 % venäläisistä julkaisuista on referaatilla 
varustettuja. Sensijaan espanjan- ja italiankieliset kasvitieteilijät 
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näyttävät olevan sitä mieltä, että muiden olisi osattava heidän kiel
tänsä taikka muuten on yhdentekevää tunnetaanko heidän julkai
sujaan vai ei. Näet ainoastaan 1.2 % espanjankielisistä julkaisuista 
on referaatillisia, italiankielisistä luku supistuu 0.0 %:iin. Musso
linin valtakunnan kasvitieteilijät tuntuvat olevan kielensä puolesta 
itsetietoista väkeä, mutta niinpä he saavatkin sitten syyttää itseään, 
jos Italian kasvitieteellinen tutkimus on muualla maailmassa vähem
män tunnettua kuin mitä se ehkä ansaitsisi (selostajan huomautus). 

Kasvitieteellinen tutkimus- ja julkaisutyö on siis - se käy 
edellisestä selvästi ilmi - valtavan laaja. jos otamme julkaisujen 
lukumäärän puolesta pienimmän kasvitieteen erikoisalan s.o. kasvin
jalostuksen, johon kuului 208 julkaisua, ja niissä yhteensä 4025 
sivua, niin huomaamme, että kasvinjalostajan tulisi, jos hän ha
luaisi kaiken alansa erikoiskirjallisuuden lukea, joka ainoa päivä 
käydä läpi 11 sivua, joka jo sellaisenaan on melkoinen urakka, var
sinkin kun muistaa, että tämän alan tutkijan on välttämättä seu
rattava myös eräiden läheisimpien naapurialojen kirjallisuutta. Näin 
ollen tri Wellensiek tulee siten aivan oikeaan johtopäätökseen, että 
julkaisutoiminta olisi saatava lukijaa silmällä pitäen niin tarkoi
tuksenmukaiseksi kuin suinkin, ja hän esittää siinä kohden monia 
epäilemättä huomionarvoisia ajatuksia, jotka nekin ansaitsisivat 
selostuksen. Mutta riittäköön ylläoleva. 

Uusi koje hyönteisten lämpötilaoptimin määrää:: 
mistä varten. 

Eino V. Tahvonen. 

Hyönteisruumiin elintoiminnat ovat suuressa määrin riippuvai
sia ympäristön lämpötilasta. Lämpötilan laskiessa tavallista alem
mas ne jatkuvasti hidastuvat lakatakseen miltei kokonaan jäätymä
pisteen tienoilla. Eläin on silloin k y 1 m y y s h o r r o k se s s a. 
jos lämpötila laskee riittävän paljon tämänkin alapuolelle, niin 
elintoiminnat kokonaan lakkaavat eläimen kumminkaan kuole
matta (ns. anabioottinen tila). Tappava lämpötila eli siis hyöntei
sen 1 ä m p ö t i 1 a m i n i m i on vielä tätäkin alhaisempi. Lämpö
tilan kohotessa elintoiminnat kiihtyvät ja saavuttavat pian hyön
teiselle suotuisimman nopeuden. Tämä tapahtuu o p t i m i-
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1 ä 111 p ö tilassa. Korkeammat lämpöt ilat vaikuttavat jo hai
tallisesti ja, jos ovat riittävän korkeita, voivat tarpeeksi kauvan 
vaikutettuaan saada aikaan lamaannuksen hyönteisen elimistössä. 
Tämä ns. k u u m u u s h o r r o s muuttuu pysyväksi ja eläin kuo
lee sitä lyhyemmässä ajassa mitä korkeampi vaikuttava lämpötila 
on. Optimilämpötilassa hyönteisen yksilökehitys sujuu lyhyem
mässä ajassa kuin sitä alhaisemmissa tahi korkeammissa lämpö
tiloissa. Optimilämpötilan määräämiseksi tarvitsee sii s vain kasva
tuskokei ll a hakea se lämpötila, jossa kehitys on nopein. Muna-, 
toukka- ja koteloasteen optimi on määrättävä erikseen. Täysi
muotoisen hyönteisen optimin määräämiseen tämä keino sitävastoin 
ei sovellu, koska kehityksen nopeutta ei voida pitää lämpötilan sopi
vaisuuden mittana. Tämän takia onkin hyönteisimagojen optimi 
ainoastaan likimääräisesti tunnettu ja määrättykin vain muuta
milta lajeilta. 

jos hyönteinen pannaan astiaan, jonka lämpötila on sen opti
mia korkeampi, niin se kaikin voimin koettaa pyrkiä sieltä pois. 
Tarjolla olevista kahdesta haitallisen korkeasta lämpötilasta se valit
see alhaisemman. Samalla tavalla se menettelee, jos sen valittavaksi 
on annettu vähän matkaa optimin alapuolella olevat lämpöti lat. 
Se valitsee silloinkin lähinnä optimia olevan, nyt siis korkeamman 
lämpötilan. Tähän perustuu seuraavassa kuvattava optiminmää
räyskoje. Hyönteiselle pannaan valittavaksi erilaisia lämpötiloja. 
Se asettuu optimilämpötilaansa tahi si ihen valittavista lämpötiloista, 
joka on lähinnä optimia. Hyönteiset tuntevat optimin yläpuolella 
hyvinkin pienet lämpöti laerot, usein asteen kymmenesosatkin. Op
timin tienoilla tahi sen alapuolella ne eivät yleensä kykene erotta
maan astetta pienempää lämpötilaeroa. Tämän tarkempaan ei 
lämpötilaoptimia voida määrätä. 

Optimimääräyksiini olen käyttänyt kahta eri kojetta. Toinen 
näistä on tarkoitettu vain lopullista määräystä helpottavia esi
kokeita varten. Siinä tarjotaan hyönteiselle valittavaksi useita 
erilaisia lämpötiloja. Kojeeni on pitkä, väljä lasiputki, jonka lämpö
ti la tasaisesti muuttuu päästä toiseen, toisen pään ollessa haitallisen 
kuuma, toisen taas liian kylmä. Putken lämpötilan olen saanut 
tasaisesti muuttumaan päästä toiseen siten, että sen ympärillä ole
van lasisen vaippaputken läpi olen johtanut tasaisen vesivirran, 
jota vaipan sisään asetetu lla vastuslankakierukalla lämmitetään 
tarpeen mukaan. Vesi on silloin kylmintä juuri vaippaan tullessaan 
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ja kuuminta sieltä poistuessaan. Samalla tavalla muuttuu sisusput
kenkin lämpötila. Lämpötilan tarkkailua varten on putken molem
missa päissä lämpömittarit Näiden välillä lämpötila muuttuu tasai
sest i, minkä toteamiseksi vielä olen käyttänyt putken sisässä liiku
tettavaa mittaria. Putkeen pantu hyönteinen asettuu sille kohdalle, 
jossa lämpötila on sille sopivin, siis optimilämpötilaansa. Tällä ko
jeella saadaan kumminkin vain aivan likimääräisiä arvoja. Optimi
lämpötilassaan oleva hyönteinen ei mielellään ole paikallaan, vaan 
liikkuu edestakaisin. Se liikkuu silloin sekä kuumempaan että kyl
mempään päin ja huomaa vasta hetken kuluttua tulleensa haitalli
seen lämpötilaan ja kiirehtii pois mennäkseen taas toiselle puolelle 
liian kauvas. Tätä kojetta olenkin käyttänyt vain nopeasti määrä
täkseni, millä tienoin hyönteisen optimi on ja suorittanut lopullisen 
määräyksen kojeella, jossa hyönteiselle annetaan valittavaksi vain 
kaksi erilaista lämpötilaa. Tämän kojeen rakenne käy selville piir
roksesta. Putki, johon tutkittava hyönteinen pannaan, on tässäkin 
suljettu lasisen vaipan sisään. Tämä on jaettu kahteen puoliskoon, 
molemmissa on lämpömittarit ja sisäputki ulottuu molempain sisälle. 
johtamalla vettä vaipan puoliskojen läpi saadaan niihin ja samalla 
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sisusputken eri puoliskoihin sellainen lämpötila, kuin kulloinkin on 
tarpeen. Sopivan lämpöistä vettä olen saanut sekottamalla kuumaa 
ja kylmää vettä. Tasalämpöisenä pysyvä vesijohto osottautui sopi
vaksi kylmän veden lähteeksi. jos tarvittiin hyvin alhaisia lämpö
tiloja, saatiin kylmää vettä jäillä 0-asteisena pidetystä säiliöstä. 
Kuumavesiastiana oli noin 200 litraa vetävä ja hyvin suojattu pesu
huoneen vesisäiliö, jossa vesi ennen työskentelyn alkua lämmitettiin 
80 - 100 asteiseksi. Kun yksityiset kokeet kestivät vain 5- 10 min:n 
ajan, ei säiliön hidas jäähtyminen haitannut, joten vettä ei jatku
vasti tarvinnut pitää kiehuvana. Kuumasta säiliöstä johdetaan 
vesi säätöhanoihin L 1 ja L2, kylmästä taas KI :een ja K2:een. Sopi
vasti säätöhanoja Ll ja Kl avaamalla saadaan halutun lämpöinen 
vesivirta johdetuksi kääntöhanan A kautta vaipanpuoliskoon VI 
ja samalla tavalla toiseen puoliskoon toisia hanoja avaamalla. Kään
tämällä hanaa A saadaan vesivirrat menemään ristikkäin, jolloin 
vaipanpuoliskojen lämpötilat vaihtuvat. Vielä kuuluu kojeeseeni 
tarkoin sisäputkeen mahtuva ohutseinäinen lasiputki H 1 ja sen sul
keva kumitulppa ilmanjohtoputkineen. Tämän putken alaosan tein 
karheaksi, jotta tutkittavat hyönteiset ·voisivat siellä helposti liik
kua, vaikka seinämät olisivat märätkin. 

Kun haluttiin tutkia hyönteisen optimin asemaa, su ljettiin se 
putkeen H 1 ja tämä työnnettiin kojeeseen. Säätöhanoja käyttä
mällä järjestettiin vaipan puoliskoihin toisistaan 4- 6 astetta eroa
vat lämpötilat siten, että molemmat olivat arviolta optimin ylä
puolella. Eläin pakeni silloin kylmään puoliskoon. Tämä todettiin 
useita kertoja vaihtamalla putken osain lämpötilat hanaa A kään
tämällä. Tämän jälkeen vähennettiin lämpötilaerotus puoleen enti 
sestään alentamalla kuumemman puolen lämpötilaa. jos hyöntei
nen yhä pakeni kylmempään osastoon, alennettiin molempain lämpö
tilaa pari astetta. Tarvittaessa vielä alennettiin lämpötiloja, jolloin 
lopulta saat iin kuumempi puolisko niin viileäksi, ettei eläin enää 
siitä paennet. Nyt vähennettiin lämpötilaero %- 1 asteeseen ja 
koeteltiin äskeisen lämpötilan lähettyvillä olevia lämpöti loja, kun
nes optimi oli löydetty. Tavallisesti ensin kuvatulla kojeelia tehdyt 
esikokeet jo olivat osottaneet likimäärin optimin paikan, joten pääs
tiin paljon vähemmällä kokeilemisella. 

Ilman kosteuden vaikutusta voitiin tällä kojeelia työskennel
lessä ottaa huomioon vain rajotetussa määrässä. Sisusputken puo
liskojen erilaisesta lämpötilasta johtuu, että ilman suhteellinen kos-
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teuskin on niissä erilainen. Kun lopullisissa kokeissa lämpötilain 
erotus on vain korkeintaan 2 astetta, on kosteuksien erotus verraten 
vähäinen. Voitiin siis suunnilleen tietää millainen ilmankosteus oli 
sisäputkessa koetta suoritettaessa. Kulloinkin haluttu kosteus saa
tiin seuraavalla tavalla. Termostaatissa olevain osittain vedellä täy
tettyjen putkien läpi johdettiin ilmaa, jolloin se oli termostaatin 
lämpötilassa vesihöyryn kyllästämää. jos kojeen lämpötila oli 
sama kuin termostaatin, niin ilman kosteus pysyi edelleen 100 pro
senttisena, mutta jos se oli korkeampi, niin ilman suhteellinen kos
teus oli koj eessa vastaavasti pienempi. Suoraan taulukosta nähti in, 
mikä lämpötila oli termostaatille annettava, jotta kulloinkin kysy
myksessä olevassa lämpötilassa saataisiin vaadittu kosteus. Selvää 
on, ettei ilma saa johtoputkissa jäähtyä termostaatin lämpötilaa 
kylmemmäksi, sillä silloin siitä tiivistyy vettä, ja suhteellinen kos
teus on optimikojeessa laskettua alhaisempi. Varmuuden vuoksi 
tarkistettiinkin kojeesta virtaavan ilman kosteus määräämällä si l
loin tällöin sen kastepiste. Silloin kun tyydyttiin 100 prosenttiseen 
kosteuteen, ei erikoisia kosteuskojeita tarvittu. Ilma saatiin pysy
mään kojeessa kyllästettynä panemalla sisäputken pohjalle märkä 
imupaperisu ikale. 

Eteläc:Suomen rahkasoiden linnuista. 
Ilmari Paasio. 

Länsi- ja Etelä-Suomen suurimmat rahkasuot ovat melkein 
järjestään kutakuinkin selviä ns. kohosoita (keidassuo, Hochmoor). 
Ornito1ogiselta kannalta tarjoavat ne verraten vähän mielenkiintoa~ 
sillä linnusto on kovin vähäistä ja niukkaa sekä laji- että yksilö
luvultaan. Reunaosien matalahkoissa männyissä tapaa joskus pieniä 
tiaisparvia (Parus atricapillus borealis ja P. c. cristatus), ja metsä
kirvinen (Anthus t. trivialis) oleskelee usein vakituisesti soiden kes
kelläkin, mikäli siellä on pieniä tiheähköjä männiköitä. joskus tapaa 
pienen suolammen rannalla västäräkin (Motacilla a. alba). Koke
mäenjoen mutkassa oleviila suurilla kohosoilla (Kokemäki: Rankan
suo; Huittinen: Isosuo) lauleli kesäkuussa 1932 päivät päästään 
joukko kiuruja (Alauda a. arve.nsis), joita en muualla ole so illa näh
nyt. Kohosoilie tyypilliset pienet lammet ovat use iden vesilintujen 
mieluisia olinpaikkoja; niistä yleisimpiä ovat sinisorsa (Anas p. 
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platyrhyncha) ja kaakkuri (Colymbus stellatus). Kahlaajista näyttäy
tyy tavallisesti vain isokuovi (Numenius a. arquata), joskus ranta
sipi (Tringa lzypoleucos). Ei sovi myöskään unohtaa kurkea (Mega
lornis g. grus), jota useimmilla suurilla keitaillamme näkee. Koska 
olen sitä tavannut alkukesästä tavallisesti parittain, on ilmeistä, että 
se vielä paikoitellen pesii. Kesällä 1932 tapasin kurkia seuraavista 
pitäjistä: N o u s i a i n e n (Kurjenrahka, 2 lintua 17. V 1), Y l ä n e 
(Tuhkasuonrahka, 2 lintua 22. V 1), H u i t t i n e n ( Isosuo 29. V 1), 
Ta mm e 1 a (Torronsuo, 9. VI 1), Uusikirkko (Suursuo, 2 lin
tua 9. VIII). 

Keltavästäräkki (Motacilla f. flava) on kohosoiden yleisin ja tyy
pillisin lintu, joka esiintyy varsinkin alkukesästä, kesä- ja heinä
kuussa, kaikilla suurilla rahkasoilla hyvin yksilörikkaana suon kai
kissa osissa. Niitä on alituiseen näköpiirissä useita yksilöitä: jotkut 
istuvat läheisissä pienissä rämemännyissä, toiset tekevät pieniä 
lentomatkojaan ilmassa, ja maasta kanervikon seasta pyrähtää vä
hän päästä esiin muutamia. ja yhtämittaisesti kuuluu ympäriltä 
niiden yksitoikkoista, kaiutonta ääntelyä. Elokuussa näyttävät 
linnut vähenevän, ilmeisesti siitä syystä, että ne poikasten vartuttua 
hajautuvat pesimäpaikoiltaan (Vrt. muuten kirjoitustani L. Y. 1932, 
N:o 3, siv. 101 - 103). 

Kalalokki (Larus c. canus) ilmaisee myös itsensä heti, jos se 
vain suon seudulla oleskelee, sillä ei kulu montakaan minuuttia, 
ennenkuin se tutusti äännellen lentää vastaan ja kiertelee uteliaana 
usein tuntikausia suolla kulkijan ympärillä. Tavallisesti on kalalok
keja samalla suolla vain muutamia yksilöitä (1 - 10 kpl.), enimmäk
seen parillinen lukumäärä, mistä voi päätellä, että ollaan lintujen 
pesimispaikoilla. Ja jos liikkuu suon keskellä tavallisesti esiintyvien 
pienten lampien ympärillä, voi löytää erikoisesti hakemattakin lintu
jen pesän suomättäältä. Lähistöllä olevat ulostukset ja ruoan jät
teet johdattavat helposti myöhemminkin kesällä tyhjän pesäpaikan 
luo. ja jos malttaa tarkastella lampien sammaleisia reunuksia, saa 
sieltä varmaan piankin käsiinsä piileksiviä kalalokfn poikasia. Täl
laisia so illa asustavia kalalokkf-pariskuntia olen tavannut koko 
kohosuoalueellamme: Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Karja-

_lan kannaksella. - Mutta mielenkiintoisempaa on, että joskus esiin
tyy suurella keidassuolla kokonainen kalalokkiyhdyskunta. Sellaista 
tapasin kesällä 1932 kahdessa paikassa: H u i t t i s t e n pitäjässä 
Isosuolla ja Ta m m e 1 a n pitäjässä Torronsuon länsiosassa. Iso-
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K.uva 4. Muuttohaukan (Falco p. peregrinus) poikasia Kivennavalla l(uu
ritsansuolla vuonna 1928. V:liok. op. 1. Häyrinen. 
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suon yhdyskunnassa oli kesäkuun lopulla noin 50 lintua, Torron
suolla heinäkuun puolivälissä noin 30; li säksi määräämätön joukko 
poikasia suolampien kätköissä. Kyllä on muuten hi.ljaisella suolla 
tällöin liikettä ja ääntä. Satojen metrien päähän paistavat maassakin 
olevat valkeat linnu t, ja rämemännyssä istuva lokki ei myöskään ole 
vallan jokapäiväinen nähtävyys. Pesien ympäri ll ä olevat mättäät 
ovat täynnänsä kalojen ruotoja, josta päätellen linnu t hakevat pää
asiallisen ravintonsa kauempaa. ja onhan selvää, etteivät kantt suo
lammet voi tarjota elatusta sellaisille lin tujoukoille. Mutta rau
hallisia pesimispaikkoja tällaiset seudut ovat, ja se kai li eneekin tär
keä syy lin tujen sie ll ä viihtymiseen. 

Muuttoilaukasta (Falco p. peregrinus) suol in tuna ei myöskään 
ole paljon tietoja olemassa. K i v i r i k k o (Suomen linnut II, siv. 
4- 5) sanoo sen pesivän joskus Pohjanmaan suurilla nevoilla sekä 
Satakunnassa (Korkiasuo, E. W. S u oma 1 a i n en). Niinikään 
ilmoitetaan (siv. 567, lisäys) linnun pesivän Parkanossa neljällä 
suolla maahan (W e g e 1 i u s). Näitä tapauksia ei varmaan ole suin
kaan pidettävä poikkeuksellisina, vaan päinvastoin on melkeinpä 
säännönmukaista, että monella Etelä-Suomen suurista kohosoista 
on oma muuttohaukkaparinsa. Seuraavassa on luettelo paikoista, 
missä olen lintua tavannut, kulloinkin yhden pariskunnan. Pesä ja 
poikaset ovat erikseen mainitut. Olen kuitenkin vakuutettu, että 
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kaikissa tapauksissa ovat linnut suolle pesineet, vaikkakaan en ole 
muiden puuhien vuoksi malttanut pesiä erikoisesti hakea, eilen ole 
osunut suoraan pesäpaikoille. Seuraamalla lintujen käyttäytymistä 
ei olekaan vaikeaa arvata, milloin pesä tai poikaset ovat läheisyy
dessä. 

P a r k a n o: Häädetkeidas 1927 (pesä), Puurokeidas 1929 (3 
poikasta); H u i t t i n e n: Isosuo 1932; V 1 ä n e: Isosuo ja Lammen
rahka 1932; P ö y t y ä: Kontolanrahka 1932; K a r j a 1 a: Laajoen 
rahka (2 poikasta ja 1 nahkamuna) 1932; T a m m e 1 a: Torronsuo 
1932; K a n ne 1 järvi: Merisuo 1932; Kiven napa: Kuuritsan
suo 1928 (3 poikasta, vrt. kuvaa). 

Pesäpaikakseen valitsee muuttohaukka jonkun suon keskiosissa 
olevista rämejänteistä, tavallisesti sellaisen, missä kasvaa suurehkoja 
mäntyjä ja missä kanervan seassa on runsaasti kookkaampia varpu ja 
(suopursu). Keskikesällä on sitten kasvi llisuus pesäpaikan läheisyy
dessä kovin surkean näköistä: sammalpeite kuollutta (varmaan osit-· 
tain lintujen ulostuksien johdosta), varvut tallattuja, ja saaliin pe
rusteellisesti >>puhdistettujem> luiden jätteet peittävät koko lähiym
päristön. Varsinkin varikset näyttävät 11iiden mukaan olevan vaki
tuista haukkojen ruokaa. Sensijaan saavat kalalokit elellä läh istöllä 
täydessä rauhassa ; en ole koskaan huomannut vakavampia yhteen
ottoja lakin ja haukan välillä, vaikkakin ne asustavat joskus vallan 
naapuruksina. Ehkäpä lokkien suurempi lukumäärä pitää viime
mainitun loitolla;· niinpä Torronsuon lokkiyhdyskunnan jäsenet aina 
useamman miehen voimalla karkoittivat vieraan pois, jos se sattui 
niiden keskellä lentelemään. 

Pieniä tietoja. 

Paksuhäntäisen päästäisen (Sorex pygmaeus Pall.) tapasivat Iyseolaiset J oen
suun lähellä Pyhäselän ranna lla hangella 2. IV. 31 ja toivat nähtäväkseni . 

Alpi Pynnönen. 

Pari lintuhavaintoa Kurkijoelta. Muutamina kesinä on Kurkijoe lla Laik
kalan lahdella ja Otsonlahdcllakin jo näkynyt jokunen n a u r u 1 o k k i. Kun 
lintua on koko kesän tänä vuonna näkynyt paikkakunnalla, niin päätin tästä, 
että sen on täytynyt jossakin pesiäkin . Otsan lahdella olisi sille sopivia luhtia, 
mutta siellä · n ole havainnut sen mihinkään asettuneen, lahti kun on vi lkkaan 
kalastuksen kohteena. 

Vasta elokuun v iim pHivinä sain selville nauruJokin pesäpaikat, kun kävin 
Mälkilammilla pii sami-istutusta tarkkaamassa. Lammin omistaja Pekka Te-
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räntä kertoi, että Iammi iie oli ilmestynyt 7-8 paria >>ti iroja>> (naurulokki kun 
on uusi tulokas paikkakunnalle, niin erehtyivät linnun suhteen) keväällä ja ne 
anastivat piisamien talvipesät pesäpaiko.ikseen. Kun lammilla ei koko kesänä 
ollut venettä, niin saivat naurulokit mielinmäärin lampea vallita. Usein olivat 
>>räkättävät tiirab> käyneet peliollakin kyntömiehen perässä matoja noukki
massa. Hauska oli katsella myös, kuinka emot opettivat poikasiaan pesiitään 
lentoon nousemaan. 

Lampi kuuluu semi-eutrofisiin kasvullisuutensa puolesta. Valtakasvina 
vedenäyrää llä on Typha angustijolia, jota aluee lla ei muualta ole tavattu. Aivan 
viime vuosina on sinne ilmestynyt {ehkä 20 vuotta sitten) Phragmites, joka 
omistajien ilmoituksen mukaan on viime vuosina tuntuvasti lisääntynyt, järvi 
_kun muuttuu yhä ravintorikkaammaksi ympäristön viljelyksen voimistuessa. 
Paitsi järvikortetta on Iammissa vielä viilosaraa, uistinvitaa, varsanupukkaa 
ja valkolummetta. Niukasti on jo Stratiotestakin Iammissa. Luhdalla kasvaa 
Carex rostrata, flava, filiformis, clwrdorhiza, echinata, canescens, pauciflora, 
dioica (kasvin ainoa cs iintymispaikka Kurkijoella), Scheuchzeria, Utricularia 
intermedia (harvinaisuus täälläpäin), Molinia coerulea (suuri harvinaisuus Kur
kijoella), Salix myrtilloides, Parnassia, Pedicularis palustris, Succisa ja erittäin 
runsaasti Vaccinium oxycoccustå. Tällaisen paikan on naurulokki valinnut pesä
paikakseen täällä ja tulee varmaan lisääntymään voimakkaasti huolimatta pii
sameista, jotka paikkakunnalla muuallakaan eivät lintukantaa hätyyttele. 

Toinen havaintoni koskee viime kesän r u i s r ä ä k k ä ä ja k a i s 1 a
r ä ä k k ä ä, joista sanomalehdissäkin on näkynyt uutisia. jo kesäkuun alussa 
panin merkille, että molempia lintulajeja on Kurkijoelle saapunut nyt taval
lista niukemmin. Tietojeni mukaan on rautatien Laatokan puoleisella pitäjän 
alueel la ollut vain 4:ssä paikassa ruisrääkkiä: Koulutilan ruispellossa, Aromäen 
Mielosen pellossa, Otsanlahden Taskisen pellossa ja Alhontien varrella ruis
pellossa, noin 4 km asemalta Kauppakylään päin. joka paikassa on vain yksi 
ruisrääkkä ollut ääntelemässä, kun niitä muina vuosina on useita aina vuorot
telemassa samoissa rukiissakin. 

Kaislarääkän tutunomaista ääntelyä on nyt kuulunut vain Kauppakylän 
nahkatehtaan rannasta, kun muulloin on huit-ääntä kuulunut useista Iuhdista. 

Ede llä mainitun P. Terännön vanha isä Feodor Terentjew kertoi, että 
ennen vanhaan pidettiin myös tarkkaan kuuJossa mainittujen lintujen ääntelyä. 
jos tuli >>karhittaja>> (ruisrääkkä) peltoon niin tiesi se hyvää taloon, mutta 
>>kutti >> (kaislarääkkä) oli taas pahaksi. 

Simossa, syntymäpitäjässäni, siis lähellä Kemin kaupunkia on taas suhtau
tuminen ruisrääkkään päinvastaista, niinkuin monessa muussakin luonnon
esineistä ja ilmiöistä ennustettaessa vanhan kansan keskuudessa. Vain pari 
kertaa elämäni aikana on Simossa Simon kylässä kuultu ruisrääkkää ja tiesi 
sen sinne saapuminen molemmilla kerroilla suurta tulipaloa - niin vanhat 
vakuuttivat. Vasankarin sahan palo oli ensimmäinen ja Vuol vin- P nttiläin 
palo toinen. Sattumatkin voivat sääntöä vahvistaa - ainakin joskus! Ensi 
kerralla, jolloin olin alle JO-vuotias poikanen, oli pelloissa 6 paria ruisrääkkiä 
ja koetettiin niitä oikein joukolla ajaa karkuun, mutta tu loksetta. Kerran 
saatiin >>paholainen>> lentoon, että saatiin nähdä sen linnun hahmo, mutta muu
ten jäi linnun olo paikkakunnalla arvoitukseksi. 
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Tässä yhteydessä olkoon sanottu, että käydessäni v. 1927 Eestissä Kun
ctassa, oli siellä eräällä kostealla niityllä (ei ruispellossa) siinä määrin ruisrääkkiä, 
että narskutus oli kerrassaan kamalaa. Kymmeniä lintuja oli yhtenään äänessä 
samoilla pienillä aukeami lla. Olisikohan Suomen lahdella jotakin estettä linnun 
meille saapumisessa toisina vuosina? Veli Räsänen. 

Varpuspöllön esiintymisestä Helsingissä viime talvena (1931 - 32.) Viime 
talvikautena näyttää varpuspöllö (Glaucidium passerinum (L.)) ol leen Hel
singissä melko tavallinen. Ainakin on tätä pienintä, harvinaista pöllöla
jiamme nähty täällä aika usein. Saattaa kyllä olla mahdollista, että tavattu 
lintu on ollut aina vain sama yksilö, mutta on myös mahdollista, että koko
nainen pesue (tai osa siitä) on kuluneena talvena majaillut kaupungissa ja sen 
ympäristössä. Tätä olettamusta tukee osaltaan Keravan-havainto, joka alem
pana mainitaan. Kaikkiaan on linnusta t iedossani seitsemän havaintoa. 

jo syystalve lla, marraskuun alussa, nähtiin varpuspöllö Seurasaaressa. 
Kuuleman mukaan oli se huomattu siellä aikaisemminkin useana eri päivänä. 
Olipa se kerran tavattu muutamasta vajastakin kynsissään hiiri, joka siltä 
kuitenkin riistettiin. - Viikkoa myöhemmin eli 15. XI. nähtiin lintu jälleen~ 
tällä kertaa lähellä Töölön tullia (ylioppilaat 0. Lunctson, A. Reinikainen ja 
A. Vaarama). 

Muut havainnot linnusta ovat kevättalvelta. 14. II 1. nähtiin se Kasvi
tietee llisessä puutarhassa vaahteran oksalla istua nököttämässä aivan päätien 
yläpuolella . - Seuraava havainto on Vanhalta hautausmaalta. Sie llä huoma
sin linnun 27. 111. Jälleen se istui aivan avoimella paikalla koivussa sukien 
ja venytellen itseään iltapäiväauringon paisteessa. Rähisevistä tiaisista, jotka 
uska ltautuivat jopa n. % m:n päähän siitä, se ei ollut tietääkseenkään. Eikä 
se juuri välittänyt minustakaan, vaikka seisoinkin vain parin metrin päässä 
si itä. - jo seuraavana aamuna nähtiin lintu taas samalla hautausmaalla (H. 
Suomalainen), hyvin todennäköisesti sa ma yksilö kuin edellisenä päivänä. -
Vihdoin huomasin vielä 11. IV. Kasvitieteellisessä puutarhassa ollessani varik
sen ajavan Kaisaniemen puistossa takaa muuatta lintua, jonka koosta, lento
tavasta ja variksen vihasta päättelin varpuspöl löksi. 

Lopuksi mainittakoon, että joulun tienoissa tuotiin maisteri E. Merikal-
liolie Keravalla kuolleena löydetty varpuspöllö. Viljo Berkan. 

Merineula Hiitolassa. Viime elokuun alkupäivinä tuotiin minulle harvinai
sen kaunis 9,5 cm pituinen kala, jonka eräs poikanen oli käsin saan ut kiinni 
kalaparvesta Hiitolan järven kivikkorannalta. Tuojalle, joka ikänsä on asunu t 
mainitun järven rannalla ja siinä paljon kalastanut, oli kala aivan tuntematon, 
samoin minulle. Me la- Kivirikon avulla selvi si kala merineulaksi (Cobitis 
taenia L.). Kun mainitussa t icto lähteessä sanotaan kalasta että se on hyvin 
yleinen Etelä-Karjalassa )>saatu myös sisävcsissä Muolaassa ja Laatokan ran
nalla Käkisalmessa ja Sortavalassa. Muusta Suomesta ei tunnettu. )> katson 
aihee lli seksi tästä ilmoittaa. Kala on formaliiniliuoksessa tallella ja voin sen 
mielihyvällä lähettää jos niin halutaan. Lauri Salminen, 

kunnan lääkäri. 
Miekkakala Haminanlahdella. Kalastaja Valtter Pakkanen löysi miekka

kalan sekaka lojcn, särki en ym. joukosta rysästä Haminan lahde lla 5. V. 1932. 
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Hän ei ollut ennen nähnyt tällaista terävävatsaista kalaa. Asemapää llikkö 
Onni Aittolan toimesta lähetett iin kala minulle Riihimäen yhteislyseon kokoel -
maan . Kalan pituus on 19 cm. Osmo / . Aulamo. 

Kokousselostuksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 18. 111. 
1982. Prof. Vilho A. Peso 1 a esitelmöi aiheesta: S a m p o-syysvehnän ja 
S o p u-kevätvehnän luominen. 

Nämä ovat vehnälaatuja, jotka on maatalouskoelaitoksen kasvinjalostus
osastolta (Jokioisissa) luovutettu lisäysviljelykseen ja todennäköisesti tulevat 
laskettaviksi yleiseen viljelykseen. Se jalostustyö, jonka tuloksia mainitut uudet 
vehnälaadut ovat, on alkuisin v:lta 1918, ja suoritettiin sitä ensi n viiden vuo
den kuluessa Järvenpäässä Suomen Kylvösiemen Oy:n kasvinjalostuslaitok
sessa, sen jälkeen maata louskoelaitokse lla, ensin Tikkurilassa ja senjä lkeen 
jokioisissa . S a m p o - s y y s v e h n ä on linja ri steytyksestä, jon ka vanhem
maislaatuina ovat suomalainen maatiaissyysvehnä · ja ruotsa lainen (Sva löfin) 
Thule 1 1-vehnä. Tällä ri steytyksellä oli tarkoituksena saada samaan jälkeläi
seen yhdistetyksi suomalaisen maat iaisvehnän hyvä talvenkestävyys ja Sva löfin 
laadun lujaolkisuus, ruosteenkestävyys ja korkea ominaissatoisuus. Hyviå 
leivontaominaisuuksia on sama lla pidetty silmällä. Sampo-vehnä edustaa ilmei
sesti kauniilla tavalla tä llaista toivottua yhdistelmää. Se on ta lvenkestävä 
kuten maat iaislaadut, lujao lkinen ja ruosteenkestävä, kuten Thule 11, sen satoi
suus on hyvä ja leivontaominaisu udet ainakin kohtalaiset. 

K e v ä t v e h n ä n jalostustyössä on kiinnitetty erikoinen huomio laa
tujen soveliaaseen aikaisuu teen sama lla kuin olj en lujuus, ruosteenkestävyys. 
ja luonnollisest i korkcasatoisuus, samoin kuin myös leivontaominaisuudet ovat 
saaneet as ian mukaista huomiota osakseen. Meillä on useita maatiaislaatuja, 
jotka ovat varsin aikaisia, mutta ne ovat sama lla ruosteenarkoja ja suhtee l
lisen pienisatoisia. Ulkomaiset, mm. Svalöfin , ja lasteet taas ovat mei llä yleensä 
liian myöhäiset, mutta muissa su hteissa mm. ominai ssatoisuutensa puolesta 
useimmiten oiva lliset. Kotimainen jaloste, Han kkijan Tammistan Ruskea 
kevätvehnä on monessa suhteessa varsin arvokas jaloste. Sopu-vehn ä on linj a 
risteytykses tä, jossa van hemmaislaatuina ovat kuuluisa kanada lainen Marquis
veh nä ja Hankkijan ruskea . Sopu-vehnä on siinä kohden sekä teoreettisesti 
mielenkiintoinen että käytännö llisest i huomattava, että se useassa vi lj elykseen 
vaikuttavassa suhteessa on etevämpi kumpaakin vanhemmaislaatuansa, jotka 
nekin ovat varsin arvokkaat. Niinpä se on se lvästi aikaisempi kuin aika isempi 
van hemmaislaaduista, Hankkij an ruskea, sen olki on lujempi kuin vanhempien 

.. ja samoin se, ainakin jokiois issa, on satoisuudcssa pystynyt Hankkijan ruskean 
ja Marquisin voittamaan. opu-vehnän ruosteenkestävyys on samanlainen kuin 
Hankkijan ruskean, jossa suhteessa on jonkin verran toivomisen varaa. Tähän
astiset leivontakokeet näyttävät osoittavan, että se siinäkin uhteessa on 
lupaava. Toinen vanhcmmistahan, Marquis, on maai lman ehkä paras leivon ta
laatuvehn ä. 
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Esitettiin maist. E. Ta h v o sen ja yliopp. K. J. La h t i v i r r a n 
yhteinen stipendiaattikertomus Kemihaaran varrella 1931 suoritetuista ento
mologisista tutkimuksista. 

Yliopp . Esko S u o m a l a i n e n selosti huonekasveilla tapaamiaan pikku
perhosia. Mm. oli hän tavannut Suomen faunalle uutta Cemiostoma laburnellaa 
Stt. toukokuussa 1931 yhdessä veljensä lyseolaisen Heikki Suomalaisen kanssa 
11 yks. kotonaan Helsingissä, missä ne olivat eläneet huonekasvina kasvaneella 
Cytisus laburnum-pensaalla. Samalta Cytisus-pensaalta oli hän kasvattanut 
vielä 3 yks. Cacoecia podanaa Se. Näistä kuului 2 yks. muunnokseen v. sau
beriana Sorh., jota ei Suomesta aikaisemmin ole tavattu. Esittäjä kehoitti pitä
mään silmällä huonekasveilla eläviä pikkuperhosia. 

A~sistentti P. K on t k a ne n ilmoitti Gabrius trossulus-nigritulus laji
ryhmät (Co!. Staphyl.) koskeneen tarkastuksensa osoittaneen, että oikea G. 
nigritulus meiltä kokonaan puuttuu, ja että siksi määrätyt yksilöt kuuluvat 
lajeihin appendiculatus, velox ja pennatus, jotka ovat faunallemme uusia ja 
joista kaikista on useita löytöjä Etelä- ja Keski-Suomesta . 

Yliopp. R. T u o m i k o s k i esitti 3 faunalle uutta kaksisiipistä: Padas
joelta löytämänsä tieteelle uuden empididilajin Oropezella crassiseta sekä Tachy
peza Heeri Zett. ja T. fennica, jälkimmäinen tieteelle uusi. Molemmat viimeksi
mainitut ovat Helsingin Yliopiston kokoelmissa olleet yhdistettyina lajiin 
T. truncorum Fall. T. Heeri on meillä yksinomaan Pohjois-Suomessa, kun taas 
T. fennica on levinnyt joks. yli koko Etelä- ja Keski-Suomen. 

Seuran jäseniksi valittiin ylioppilaat Viljo U. K. B e r k a n, Alfred 
Brandt, Aili Aliina Hei k k i ne n, Tauno Jaakko K a r j alainen, Onni 
V. L u n d s on, Toivo A. P u t k on en, Kerttu Ellen Ra u d a n j o k i ja 
Irja Kyllikki V u o r i m o. 

Ylimääräinen kokous 3. IV. 1932. Tohtori Å. Åkerman, Svalöfin 
kasvinjalostuslaitoksen vehnän ja kauran jalostaja Ruotsista piti mielenkiin
toisen esitelmän kas v i en, e r i t o te n s y y s v i 1 j a n t a 1 v en k e s t ä
v y y d e s t ä. Esitelmöitsijä viittasi aluksi siihen, miten .suuri taloudellinen 
merkitys syysviljan talvenkestävyydellä on Etelä-Ruotsissakin, missä Sva
löfin kasvinjalostuslaitos sijaitsee, ja miten tämä laitos on jalostustyössään 
kiinnittänyt erikoista huomiota talvenkestävyyteen. Päämääränä on ollut 
risteystietä yhdistää samaan jälkeläiseen ruotsalaisen maatiaisvehnän hyvä 
talvenkestävyys ja englantilaisten squarehead-vehnäin monet arvokkaat vil
jclysominaisuudet. Tässä työssä onkin onnistuttu niin hyvin, että nykyiset 
Svalöfin jalosteet Etelä-Ruotsissa antavat keskim. 40- 50 o/0 suuremman sadon 
kuin maatiaislaadut. Keski-Ruotsissa tulee talvenkestävyys luonnollisesti vie
läkin ankarammin koetukselle, ja parhaat Keski-Ruotsia varten luodut jalos
tect ovat n. 25- 30 % satoisammat kuin maatiaislaadut. 

Talvenkestävyystutkimuksia luonnossa, koekentällä suoritettaessa niitä 
hidastuttaa se, että talvet vaihtelevat suuresti mitä tulee niiden an.karuuteen. 
Erikoisen ankaria talvia, jolloin luotettavimmat tutkimukset voidaan suorittaa, 
on Etelä-Ruotsissa ainoastaan keskim. joka 4:s tai joka 5:s vuosi, ja voi sattua 
niinkin leutoja talvia, että talvenarat keskieurooppalaiset vehnälaadutkin Skoo
nessa hyvin talvehtivat. Suurena apuna päälaitokselle tässä työssä on kuiten-
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kin se, että rinnakkaistutkimuksia voidaan suorittaa Svalöfin kahdella sivu
koeasemalla, jotka sijaitsevat Ruotsin er i osissa. 

Ruotsissa viljellyt vehnälaadut voidaan jakaa, mitä niiden talvenkestä
vyyteen tulee, kymmeneen ryhmään, joista talvenkestävimpään kuuluvat ruot
salaiset maat iaisvehnät ja talvenarimpaan eräät englantilaiset squarehead
tyyppiset vehnät ja vielä näitäkin huonompana kaikki kevätvehnät. 

Talvenkestävyyden erilaisuus voi johtua varsin moninaisista syistä. Yksi 
se llainen on erilaisuus suoranaisessa kylmänkestävyydessä, joka taas johtuu 
kasvien erilaisesta kyvystä ehkäistä jään muodostumista soluun ja kestää tämän 
jään muodostumisen vahingollista vaikutusta. Tässä yhteydessä ei jään su la
misen hitaudella ole so luj en elämise lle tai kuolemiselle minkäänmoista merki 
tystä, kuten eräitten aikaisempien tutk imusten perusteella otaksuttiin. Toisena 
syynä talvenkestävyystuhoihin vo i olla ns. fysiologinen kuivuus, joka johtuu 
siitä, että lumipeitteen poistuttua lehdistä haihtuu varsinkin kuivattavien tuu
lien vaikutuksesta vettä, jota juuret - maan vielä ollessa jäässä - eivät pysty 
korvaamaan. Myös maan routaantuminen ja sulaminen syksyisin ja keväisin 
panee kasvien talvenkestävyyden koetukselle siinä muodossa, että tällöin aiheu
tu u maan pintakerroksessa lii kkumista, joka vo i katkaista kasvien juuria. Tässä 
yhteydessä esitelmöits ij ä viittasi tri P. Kokkosen tutkimuksiin, joista käy ilmi , 
että eri rui slaatujen juurten venyväisyyskyky on eri lainen, joka seikka osaltansa 
vaikuttaa laatuj en talvenkestävyyden eri laisuuteen. Myös lumihome ja eräät muut 
kasvitaudit saattavat olla syynä syysvilj ain kuolemiseen ta lvikauden aikana. 

Kasvien kylmänkestävyyden tutkimuksessa oli ns. pakkaskaapin käy
tä ntöön otto suu ri edistysaskel. Sva löf issä on nykyisin käytännössä pakkas
kaappi, jossa saadaan muodostumaan jopa - 30 ast. kylmyys. Tätä kaappia 
käyttämällä voidaan syysviljan kylmänkestävyystutkimuksia suori ttaa laa
jassa mittakaavassa ja nopeasti laborator iossa. Tähänastis ista kokeista ja tut
kimuksista on käynyt ilmi, että näistä laboratoriotutkimuksista saadut tulokset 
erittäin hyvin käyvät yksiin kenttäkokeista saatujen tulosten kanssa. Niinpä 
voitiin todeta, että eräät suomalaiset maatiaisrukiit, jotka kokeitten ja käy
tänn ön nojalla tied.ettiin ta lvenkestävyydessä voittamattomiksi, olivat myös 
laboratoriotutkimusten mukaan kylmänkestävyyteen nähden aivan omaa luok
kaansa, paremmat kuin es im. ruotsalaiset maatiaisrukiit. 

Erikoisen mielenkiintoiset olivat ne esite lmöitsij än tutkimustu lokset, jotka 
koskivat erilaisen kylmänkestävyyden syitä. Näistä tärkein on epä ilemättä 
solujen erilainen sokeripito isuus, joka se lväst i esiin tyy kylmänä vuodenaikana. 
Tämä sokeripitoisuuden merkitys johtuu si itä, että sokeri alentaa so lunesteen 
jäätymispiste ttä. Esitelmöitsijä oli voi nut todeta, että esim. syysvehnälaatujen 
kylmänkestävyyden ja niiden so luj en sokeripitoisu uden väl illä va lli tsee se lvä 
positiivinen korrelatio (vuorosuhde). Näyttää myös siltä kuin eri vehnä laadu illa 
oli si erilainen kyky kestää jään muodostumista solun sisään, alku liman vahin
go ittumatta. 

Nyt astuu ratkaistavaksi kysymys sii tä, mistä johtuu vehnälaatujen solu 
nesteen erilainen sokeripitoi suus kylmänä vuodena ikana. Voidaan otaksua, että 
tämä olisi yhteydessä kasvien erilaisen hengitysintensiteetin kanssa, mutta tämä 
mielenkiintoinen kysymys jää es itelmöitsijän paraikaa käynnissä olevain tut
kimusten selvitettäväksi. 
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. Kokous 29. IV. 1982. Maiste ri Yrjö Hu k k i n e n piti es itelmän Ka s vi :-. 
h u o n e i d e n e 1 i a n s a r i e n v a h i n k o e 1 ä i m i s t ö s t ä. - Ansari
vilj elys, joka käs it tää kasvituotann on korkeimmalle kehitetyn alan, on alka
nu t viime aikoina maassamme vo imakkaasti li sääntyä ja edustaa jo nyt täällä 
va rsin suuria ta loudelli sia arvoja . Tämä vilj elys on kuitenkin erikoisen suu
ressa mää rässä kasvintuhoojien vaaran alainen, sillä olosuhteet ovat ansareissa 
niin hyvi n tuhoeläimille kuin loissienillekin hyvin suotuisat. Lisäksi perus
kasv ien tuottaminen ansarivilj elyksiin ulkomailta tekee mahdolliseksi kasvin
tuh oojien kulkeutumi sen niiden ohella etäisistäkin seuduista ja kun kasveja 
ansa rcissa vilj ell ään samoin edellytyksin kuin niiden alkuperäisessä kasvu
paikassa, voivat es im. t ropiikeista pe räisin olevat tuholaislaji t hyv in menes tyä 
tää llä pohj oisessakin. Esitelmänpitäjä oli suorittanut tutkimuksia meikäläisten 
ansarivilj elmicn tuholaisista ja oli vo inut silloin todeta, että useita vaarallisia 
lajeja oli viime aikoina kulkeutunut ul komail ta tänne ja päässyt täällä pesiy
tymään ja leviämäänkin. Se ll aisista lajeista mainittiin: 

A n s a r i j a u h i a i n e n Trialeurodes vaporariorum, nivelkärsäisiin kuu
luva hyöntein en (»Va lkokirva>>, >>valkokärpänen»), joka on hyvin vahingollinen 
tomaatin, kurku n, pelargoniumin , verenpisa ran, atsalean ym. tuhooja. Se imee 
lehdet ja pehmeämmät varret kui viksi. Ansarij auhiainen ilmaantui maahamme 
no in 15 v. sitten ja on va ltautunut melkoisen yleiseksi ansareissamme. Sen 
a lku peräinen kot iseutu on Keski-Amerikka, josta se on levinnyt kaikkialle 
mu ualla Ameri kassa sekä li säksi Eurooppaan ja Aust raliaan. - R i p s i ä i
s i s s ä 1. r a k ko j a 1 k a i s i s s a (Thysanoptera) on useita hyvin vaarallisia 
ansarituholaisia, joista muutamia uusia lajeja on viime vuosina täälläkin näyt
täytynyt. Niin pä r u u s u r i p s i ä i n e n ( Thrips juscipennis) ilmaantui v. 1924 
erääseen meikäläiseen persikkaviljelmään ja on siellä sittemmin säilynyt sekä 
kehittyn yt eri ko isest i myös ruusujen tuhoojaksi. Viime vuonna se hävitti lähes 
puolet p.o. ansariviljelmän ruusui sta. La va r i p s i ä i n e n ( Thrips nigro
pilosus) ilmaantui v. l 926 erääseen puutarhaan ulkosalla kasvatettuihin kori ste
kasveihin ja v. 1930 se näyttäytyi eri ttäin pahana kurkun ja päivänkukkien 
tuhoojana ansarivilj elmissä aivan · toisilla paikkakunnilla. Laji on kotoisin 
Keski-Euroopasta ja on ilmeisest i kulkeutunut tänne ulkomailta tuotettujen 
kasvien mukana. T u p a k k a r i p s i ä i n e n ( T/zrips tabaci) on tää llä erinäi
sissä luonnonvaraisissa kasveissa elävä laji. Viime kesänä es itelmänpi täjä totesi 
sen aiheuttavan perinpohjaista hävitystä erään ansariviljelmän laajoissa aspa
ragus- ja neilikkakasvatuksissa . Viime vuonna ilmaantui maahamme myös 
vaa rallinen a 1 p p i o r v o k k i r i p s i ä i n e n (Scirtotllrips longipennis), joka 
on Kaliforniasta peräisin ja keksitt iin sieltä vasta v. 1911 , mutta on jo levinnyt 
mm . useihin Euroopan maihin. Se hävi ttää erikoisesti alppiorvokkeja (syklaa
meja) ja begonioi ta. Tämä hyönte inen aiheutti eräässä suurimmista kasvihuone
vilj elmistämme suur ta vahinkoa (60 %) mainittuj en kasvien viljelylle ja näyt
täytyi li sä ksi vielä toisessakin paikassa . - P u n k i t (Acari) ovat ripsiäisten 
ohella ansari en pahimpia vitsauksia. K e h r u u p u n k i t ( Tetranyc/zidae) ovat 
hyvin yleisiä kurkun, ruu sun , päivänkukki en ym. hävittäjiä meikäläisissä ansa ri
viljelmissä; t a p p i p u n k e i s t a ( Tarsonemidae) man s ikka p u n k k i 
( Tarsonemus jragariae), joka on hyötymansikan pahin vaa ra, on esiintynyt myös 
ansa rituholaisena tää llä ja erikoise n kiusa lli seksi on muodostunut m ä t ä-
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p u n k k ei h i n (Tyroglyphidae) kuuluva s i p u 1 i punk k i (Rhizoglyplzus 
ecllinopus), joka on kulkeutunut maahamme runsaasti ulkomailta tuotetuissa 
kukkasipuleissa. V. 1924 tämä laji aiheutti ansariviljelijöillemme erittäin suurta 
vahinkoa, monissa tapauksissa kymmenientuhansien markkojen arvosta. -
Uutena eriko islaatuisena ansarituholaisena maassamme mainittiin vielä pikku
perhosiin kuuluva v i i n i ruusu kääri ä i n en (Notocelia rosaecolana), joka 
v. 1925 ilmaantui erääseen ruusuviljelmään ja hävitti si itä yli 50 %· Tämäkin 
harvinainen laji oli mainittuun paikkaan kulkeutunut ulkomailta tuotetuissa 
taimi ssa. 

Erikoisen kiusa llisina ansarituho laisina ·esitettiin li säksi k i 1 p iki r v a t 
(Coccidae) ja 1 eht i k i r v a t (Aphididae), joista mainittiin lukuisia lajeja. Ne 
imevät kasvien leht iä ja versoja ja siten kuivattavat ja surkastuttavat niitä. 
S u k k u 1 a m a t o i h i 11 (Nematoda) kuuluvat a 11 k e r o i se t (Anguillu
lidae), jotka elävät kasvien juurissa, varsissa ja lehdissä voivat myös ansari
vi ljelyksissä aikaansaada erittäin pahoja tuhoja, samoin useat perhos-, pistiäis
ja kovakuoriaislajit, siirat ym. Esitelmänpitäjä oli hankkinut runsaan valikoi
man skioptikonkuvia es ittämistään tuholaisista ja niiden vioituksista, suurim
maksi osaks i omien tutkimustensa aineistosta. 

Lopuksi es itelmänpitäjä loi lyhyen katsauksen niihin moninaisiin keinoihin, 
joita ansarituholaisten torjunnassa käytetään ja joilla useassa tapauksessa oli 
vo itu ehkäistä ilmaantuneet hävitykse t ja lajien valtaanpääsy sekä leviäminen . 

Yliopp. A. Pan k a koski näytti Sortava lasta löydetyn Campanula 
patulan, jonka verholehdet olivat muuttuneet alalehtien kaltaisiksi, sekä Clzrys
anthemum leucanthemumin, jossa kaks i mykeröä oli yhteenkasvettunut. -
Prof. U. S a a 1 a s näytti äsken _ilmestyneen Adam 0. Böving'in ja F. C. 
Craigheadin teoksen >>Larvae of Colcoptera>>. - julkaistavaksi ilmoitettiin: 
Erkki V a he r i : jyväsjärven kasvi lli suudesta ; Väinö Krohn: Bcobachtungen 
iiber die Bacteriophagen; K. j. Va II e ja Esko Suo m a 1 a i n e n : Havain
toja Petsamon linnustosta; T. P. K o n t u n i e m i : Tutkimuksia metsäkasvien 
siemenelli sestä li sääntymisestä Petsamon subalpinisessa vyöhykkeessä . - Maist. 
K. 0 1 s on i kertoi kahden japanilaisen kääpiökukan olevan nähtävänä Hel
s ingin kaupungin puutarhassa. 

Seuran jäseniksi valittiin ylioppilaat Anna-Liisa A a 1 t o n e n, Maili 
F i n s k a s, Varma Impi K a j o, jalo Jorma Jouko M a t t i 1 a, Paavo 0. E. 
S a 1m i ·n en, Valma Irja Tellervo Ty n n i ja Laina Elviira (Elvi) U u te l a. 

Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kokouksessa 16. V. 31 toht. K. J. 
V a 1 1 e piti varjokuvin ja tc: ulukoin valai stun es itelmän Fennoskandian arkti
ses ta perhosfaunasta (ks. L. V. 1931, s. 204). - Leht. . A. W i k s t r ö m 
näytti merineulan (Nerophis opllidion), jolla oli mätimunia ympäri ruumiin 
pinnan eikä rivissä vatsanpuolella kuten kirjallisuudessa mainitaan, sekä k r
toi!i kalan elintavoista. - Apt. E. Ny m a n-L ä h d e kivi lausui muisto
sanoja edesmenne stä hartaasta luonnonystävästä, oopperalaulaja Otto 
Walleniuksesta. - Yliopp. E. Kane r v o näytti harvinaisen saivartajakärpä
scn Gastrophilus nasaliksen c::ortava lan Mäki ,a losta ja kertoili mui sta suvun 
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lajeista. - Yliopp. Taimi Mä k e 1 ä oli tuonut nähtäväksi omenan stsassa 
itäneitä siemeniä.- Uudeksi jäseneksi valittiin. yliopp. Y r j ö järven k y 1 ä. 

Kokouksessa 16. X. 31 toht. K. j. V a II e loi katsauksen 30. 1. 31 kuol
leen sveitsi läisen sudenkorennoistutkijan Fr. Ris'in elämänvaiheisiin näyttäen 
vainajan kuvan ja suuren osan hänen teoksiaan. Häntä on pidettävä viime 
aikojen suurimpana odonatologina. - Prepar. V. P e k k o 1 a näytti Turun 
läheltä ammutun peukaloisen ( Troglodytes troglodytes) ja Turun saaristosta 
saadun lapanarskun (Nyroca marila) kertoen lajien leviämissuhteista. Esitys. 
aiheutti vilkkaan keskustelun. - Prof. W. M. Li n n a n i e m i oli tuonut 
nähtäväksi Turun Yliopiston eläintiet museolle lahjoitetun teistikalan (Centro
notus gunellus) Ahlaisten saaristosta, mikä on lajin pohjoisimpia löytöpaikkoja 
Pohjanlahden puolella. - Prepar. V. P e k k o 1 a teki selkoa eräässä Yläneen 
Elijärvestä pyydetyssä ahvenessa toteamastaan mätipussien sairaalloisesta 
kovettumisesta, mikä oli aiheuttanut munien surkastumisen ja sidekalvojen 
kovettumisen. 

Kokouksessa 28. XI. 31 leht. D. A. W i k strömesitelmöi korvameduusan 
(Aurelia auri~a) kehittymisestä ja esiintymisestä rannikoillamme. Luotuaan 
katsauksen eri meduusa-tyyppeihin esitelmöitsijä kertoi korvameduusan eri 
roduista ja kehityksestä, jonka hän oli todennut tapahtuvan meidänkin vesissäm
me löydettyään Houtskarista Turun saaristosta ei ainoastaan pikkumaneetteja 
(ephyroja) vaan myös polyyppiasteita (scyphistomoja), joita kumpiakin oli 
nähtävänä. - Leht. W i k s t r ö m esitti edelleen li sätietoja lapanarskun 
(Nyroca marila) esi intymisestä Lounais-Suomen saaristossa. - Prof. H. W a r en 
näytti rahkasammalten kasvupaikkamuotoja kiinnittäen huomiota siihen seik
kaan, että eri lajit voivat samalla kasvupaikalla tulla sekä muotonsa että vä
rinsä puolesta toistensa näköisiksi. - Prof. W. M. Li n n a n i e m i esitti Suo
melle uuden kärsäkkään, Apion amethystinumin, jonka yliopp. E. Kanervo 
oli saanut Petsamon Kammikiventunturin regio alpinasta. - Maist. Suoma 
V a II e näytti Maskun pitäjästä läh. KaleJan taloa löytämänsä Veronica spi
catan, mikä löytö on pohjoisin Ab-maakunnan aluee lta. - Maist. L. Kari 
esitti maalle uuden äkämäpunkin Eriophyes Rhodiolae Petsamosta. - Yliopp. 
He 1 v i S a 1 m i kivi oli tuonut nähtäväksi mittariperhosen Ennomos erosa
rian, jonka hän oli kasvattanut Ruissalosta tammelta löytämästään toukasta. 
- Yliopp. 1 r ja A a r n i o näytti Naantalista löytämänsä harvinaiset kova
kuoriaiset Tenebrioides mauretanican ja Coccinella septempunctata f. confusan. 

Kokouksessa 12. XII. 31 yliopp. j. W i 1 en i u s esitti Suomelle uuden 
kovakuoriaislajin Catops Dornin Särkisalosta (Finbystä). - Leht. j. K. V. 
Tuomin en näytti Karunan Kupiluodosta saadun valkoisen oravan. Leht. 

. A. L. Wikström kertoi Ernobius mollis-kuoriaisen tuhoista Turun biolo
gisessa museossa sekä yksilön kehityksestä, jota hän oli tarkoin seurannut. -
Leht. W i k s t r ö m näytti edelleen särmäneulan (Siphonostoma typhle) mätiä 
kantavan kairaan Rymättylän Hangasta sekä se losti kalan elintapoja. -
Prof. H. W a r en kertoi eräistä uusista kokemuksista, jotka Prahan saksalai
sen yliopiston >>bio logis-fysikaalinen työkunta>> oli saavuttanut vitaalivärjäyk
scn alal la. - Yliopp. J r ja Vie r a s näytti läh. Korppoon kirkkoa löytämänsä 
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maallemme nähtävästi uudet satunnaiskasvit: Matthiola bicorniksen, Hesperis 
mariliman ja lberis affiniksen sekä ennen tavatut puutarhakarkulaiset Nemopllila 
insigniksen, Phacelia tanacetifolian ja Gypsopllila elegansin. Esittäjä oli tuonut 
nähtäväksi myös Allium scorodoprasumin Korppoosta ja A. sc/wenoprasum v. 
sibiricumin Rymättylän Pähkinäisistä. - Uusiksi jäseniksi valittiin yliopp:t 
1 1m a r i H ö n k a ne n, Kerttu Huovinen, I 1m a J är vi n en, 
He 1 v i Jäykkä, Suoma K a n k a r e, }( a a r i n a Karhu, Sai m a 
Li n d r o o s, S y 1 v i Paavo 1 a, He 1 v i P i h 1 a v a, A r m i S a u r u, 
T o ini Vainio ja A i 1 i W a II i n. 

Vuosikokouksessa 20. II. 82 piti yliopp. A i 1 i A i 1 i o esitelmän Naantalin 
ympäristön rantakuoriaiseläimistöä koskevista tutkimuksistaan. Selostettuaan 
tutkimusalueen rantoja Iuonnehtivia piirteitä, rantojen biotooppeja (liete-, 
hieta-, hiekka-, kivikko- ja kalliorannat) ja niiden eri vyöhykkeitä, esitelmöit
sijä kertoi lähemmin, miten kovakuoriaiseläimistön esiintyminen riippuu eri
laisista paikoista. Edullisimmat ovat niiden esiintymiselle lieterannat, joita 
suurin osa niistä suosii. Eri vyöhykkeistä painaa selvimmin leimansa ranta
kuoriaiseläimistöön veden huuhtoma eli ensimmäinen vyöhyke ja kolmas, 
lepikön alla oleva metsään liittyvä vyöhyke, kun taas toinen, edellisten välissä 
oleva karikevyöhyke on välittävä alue. Tärkein rantakuoriaisten olemassaoloa 
määräävä tekijä on ravinnon saanti ja hyvin tärkeä on myöskin kosteus. Ka
rikkeessa on runsaasti rantakuoriaisten ravintoeläimiä ja siinä on myös kuo
riais ia runsaasti. Muutamat lajit suosivat, toiset karttavat kosteutta, kun taas 
toiset ovat siitä vain äärimmäisissä tapauksissa riippuvaisia. Kosteus vaikut
taa yleensä edistävästi rantakuoriaiseläimistöön ja siten välillisesti myös mafln 
laatu, karikekerroksen paksuus ja karikkeen laatu. Veden suolanpitoisuudella 
näyttää myös olevan huomattava merkitys samoinkuin kasvillisuudellakin. -
Prepar. V. P e k k o 1 a näytti ajokoirasta tavatun leveän heisimadon (Dibo
triocephalus latus), jolle oli omituista pitkittäin kahtia jakaantunut st robila sekä 
kertoili loisen esiintymisestä maapallolla ja eri eläimissä. - Toht. }(. j. V a 1 1 e 
selosti joulun aikana kuolleen englantilai sen sudenkorennoistutkijan W. j. 
Lucasin tutkimustyötä näyttäen hänen sudenkorennoi stoukkia käsittelevän 
teoksensa v:lta 1930. - Maist. L. E. K a r i es itti V. Räsäsen teoksen )>Die 
Flechten Estlands1>. 

Vuosikertomuksesta mainittakoon seuraavaa: Virkailijoina ovat olleet: 
puheenjohtajana prof. W. M. Li n n a n i e m i, varapuheenjohtajana leht. 
D. A. W i k s t r ö m, sihteerinä prof. H. W a r e n, rahastonhoitajana maist. 
L. E. K a r i, johtokunnan li säjäseninä leht. J. K. V. Tuomin e n ja mai st. 
0. Hu 1 k kone n sekä tämän siirryttyä Helsinkiin yliopp. P. N i e m 1 ä, 
tilintarkastajina kaupunginvouti N. A s c h a n ja maist. S tt oma V a II c, 
varatilintarkastajana apteekk. S. S i i n t o 1 a. Kokouksia on ollut 7, joista 
3 syys- ja 5 kevätluku.kaudella . Osanottajia on ollut 20- 41, keskimäärin 27. 
Esityksiä on kokouksissa ollut kaikkiaan 38, joista eläintietee llisiä 27, kasvi
tieteellisiä 8, molempia tieteitä koskevia 2 ja yleisluontoisia 1; es itelmän luon
toisia esityksiä on ollut 6. Esittäjinä on ollut 20 eri henkilöä. Vuoden kuluessa 
on valittu 16 uutta jäsentä. Helmik. 21 - 22 p:nä vieraili 26 seuran jäsentä 
Helsingissä Vanamo-seuran kutsumina. Seuran arkisto työ, joka oli lähellä vai-
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mistumistaan, on varojen puutteessa ollut pysähdyksissä. Hippos-yhdistyksen 
seuran kautta antamalla stipendi llä suorittivat yliopp:t 1 r j a Vieras ja 
K a i n o R u h a n e n kesän kuluessa Pähkinäisten saarten kasvistollisen 
tutkimisen. 

Seuran virkailijoiksi alkavalle toimintavuodelle valittiin ent iset uudelleen 
lukuunottamatta toista, ylioppilaspolvea edustavaa lisäjäsentä joksi valittiin 
yliopp. E. K a n e r v o. 

Vanamotaisten juhlaillalliset prof. J. 1. Liron 
60~vuotispäivänä. 

Prof. j. 1. Liron täyttäessä 19:nä lokak. 60 vuotta olivat vana
molaiset järjestäneet hänen kunniakseen juhla-illalliset Elannon 
hallintoneuvoston huoneistoon, joka tilaisuutta varten oli kukkasten 
ym. avulla koristettu juhla-asuun. 

Kunniavieraan saavuttua klo 20 paikalle lausui maist. Paavo 
Suomalainen 53:n läsnäolevan vanamolaisen puolesta hänet lyhyesti 
tervetulleeksi, jonka jälkeen ryhdyttiin nauttimaan pöydän runsaita 
antimia. Puheiden sarjan aloitti prof. G. Ekman, joka puheessaan 
esiintoi prof. Liron suuret ansiot suomalaisen tieteen alalla. Paistiin 
päästyä kohdisti toht. A. j. P. Rainio juhlavieraalle kiitollfsuutta 
uhkuvia sanoja entisten oppilaiden ja. nykyisten assistenHien puo
lesta. Näiden puolesta puhui myös toht. A. Hiili, joka pyysi hei
dän nimissään saada luvan maatauttaa juhlavieraan kuvan, mihin 
tämä suostui. Saman ajatuksen esiintoi vanamolaisten puolesta 
myös kustos, dosentti I. Välikangas. - Kun vaihteeksi oli saatu 
nauttia hra E. Kivirikan toht. A. Poijärven säestyksellä esittä
mistä viulukappaleista, puhui seuran sihteeri, prof. U. Saalas juhla
vieraalle monivuotfsena virkaveljenä ja työtoverina. Lukuisten 
Vanamon naisten kiitollisuuden ja kunnioituksen tulkitsi ytimek
käästi nti Lifsu Hirvensalo. 

Tämän jälkeen esitti hra Esko Suomalainen hrojen A. Poijärven, 
P. Kuusiston, E. Kivirikan ja V. Vartiovaaran avustuksella suurta 
suosiota saavuttåneen hilpeän melodraaman prof. Lirosta ihmisenä 
ja tiedemiehenä. Dosentti M. j. Kotilainen puhui sitten nuorten 
kasvitieteilijäfn puolesta kuvaten, mitä prof. Liro oli merkinnyt 
kaikille heille. Kun vielä maist. E. Rantanen oli Luvian murteella 
esittänyt humoristfsia metsämiehen muistelmia ja maist. Paavo 
Suomalainen lukenut tilaisuuteen saapuneet lukuisat sähkösanomat, 
esiintyivät puhujina vielä mm. prof. 1. Leiviskä, prof. K. E. Kivi
rikko, toht. E. Kitunen, maist. E. jamalainen ym., jotka kaikki koh
distivat lukuisia kiitollisuuden ja kunnioituksen sanoja juhlavie
raalle valaisten samalla hänen eri puoliaan ihmisenä, opettajana, esi
miehenä ja tiedemiehenä. 

Kaikkiin lukemattomiin puheisiin vastasi juhlavieras tunnetun, 
ehtymättömän huumorinsa avu lla, joten mieliala pysyi rattoisana 
loppuun asti ja jätti mieluisan, häviämättömän muiston läsnäolleille. 

/. H. 



Lind st röm, Aune: 
T a i t e i 1 i j a v e 1 j e k
s e t v o n W r f g h t.1 

Helsinki, Otava, 242 siv., 
4p kuv. 

Tri Lindströmin suur
ta myötämielisyyttä ku
vaamiinsa henkilöihin 
huokuva es itys, jonka 
puhtaasti taide~i sto rialli 

nen puol i ei suinkaan tee 
kirjaa maallikollekaan 
vaikeasti luettavaksi, an
saitsee luonnontutkimuk
sen harrastajienkin huo
mion. Tavanomainen kä
sityksemme maalarivel
jeksistä - minkä synty
miseen heillä itsellään 
kyllä on ollut suuri osuus 
- saa paljon vakuutta
vasti osoitettuja positii
visia li säpiirteitä, vaikka 
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Kirj ailisuu tta. 

veljekset edelleenkin jäänevät Runeberg- Topeliusmiljöön tyypillisiksi ekspo
nenteiksi, joiden töille antaa erikoisen vi hätyksen niiden tieteellisluontoinen 
yksityiskohtaisuus. Tämä heidän taiteensa piirre to i heille vo ittoja aikoinaan, 
ja teki jä uskoo sen elinvoimaiseksi myös nykyisenä uusas iallisuuden aikana. 

Puuttumatta tarkemmin teoksessa es itettyihin moniin uusiin näkökohtiin 
tahdon vain todeta, että tri Lindströmille ovat hänen edustamansa alan vars i
naisen ammattiväen lisäksi kiitollisia kaikki maamme luonnontutkimuksen ja 
sen historian harrastajat, joille myöskin teoksen puhtaast i elämänke rrallinen 
puoli on - aikaisemmat es itykset muistaen - sangen te rvetu llu t li sä kirja l-
li suu teemme. P. Ko ntkanen. 

Uutisia. 

Prof. j. I. Liron muotokuva. Vanamotaisten järjestämilW illallisi lla prof. 
j. 1. Liron 60-vuotispäivän:i pyysivät ja saivat hänen oppilaansa, ystävänsä 
ja tuttavaosa luvan maatauttaa hänen muotokuvansa säi lytettäväksi yliopis
ton kasvipatologisella laitokse ll a. Ne, jotka haluavat olla tässä yr ityksessä mu
kana, voivat lähettää avustuksensa ja nimi kortt in sa jouluk. 25. p: ään m nnessä 
oso ittee lla toht. A. Hiili , Yli pi ston kasvipatologinen laitos, Fabian in !<. 22, 
Helsinki. 
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Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. 

W e r ne r Söde r ström 0. Y.:l t ä : Ei p per, P a u 1 : Kissimirrejä. 
Esko 1 a, P en t t i : Muuttuva maapallo. - F ö n h u s, M i k kj e 1 : 

Metsiet:t seikkai lija. - j ä rvi, T. H.: Suomen merikalastus ja jokipyynti. -
j ä r v i ne n , A. E.: Suurissa metsissä. Eränkäyntejä Lapissa ja Perä-Po hjo
lassa. - Karhu m ä k i, Urho : juoksijan rata. - K armo, B.: Petsamo 
kutsuu. - Sa: Sumumailta. - Suomen nähtävyyksiä . Koti. Kuusamo. -
Peso 1 a, A. j a P i h k a 1 a, R. : Viljelyskasvit ja koti eläimet - P u 1 k k i
n e n, Asko : Perhoskirja. 1 pä iväperhoset, kiitäjät, kehrääjät. - P u 1 k k i
n en, Asko ja H a g f o r s, Martin : Koulukasvio. - Tervo, ja a k k o : 
Rattoisilta rantamilta. 

Kusta n n u s osake y h t i ö 0 ta v a 1 ta : 1 i s a 1 o, Y r j ö : Ke
mian oppilastöitä. - Kokko, Y.: Koti eläin. - P a 1m g r en, R o 1 f : Nuori
son luonnon- ja eläinsuoj elukirja. - S a 1 o vaara, Hann es : Eläinten 
maailma 11 I. - Suo m e n k a n s a 11 iski r j a 11 i s u u s. 1 Kalevala; VI 1 
Kansallisia herättäjiä, romanttisia runoilij ~ita, tiedemiehiä ja tutkimusmat
kailijoita 1800-luvun alkupuolelta; VI 11 Juhana Wilhe lm Snellman. - Z i II i a
c u s, La u r i n ja H å r d h, H. E. j.: Fysiikka ja tähtitiede keskikouluja ja 
seminaareja varten. 

K. j. G u mm c r u s 0 . Y: 1 t ä: Eriksson, C. T.: Seikkailujeni Afrikka. 
Finlandsjakt & Fisketidskrift 193 1, 11 - 12; 1932, 1- 9, 11. - Loodusevaat

leja (Tartu) 193 1, 5- 6; 1932, 1- 5. - Maa , .. :, 11 - 12; 1932, 1-4,6- 11. 
M'etsä lehti. Näytenumero 1. - Metsämies ~ .2, 1- 11. - Pienviljelijä 1931, 
21- 24; 1932, 1- 11. - Puutarha 1931, 1 1- 1 ~; 1932, 1- 8, 10- 11. - Skrifter 
utgivna av Södra Sve ri ges Fiskeförening 1931, 2; 1932, 1. - Suomen Kalastus
lehti 1931, 11 - 12; 1932, 1-4, 6- 7, 9-10. - Suomen Kasvatusopillisen 
Yhdistyksen Aikakauskirja 1931, 7- 8; 1932, 1-4, 6-7. - Suomen Pellot 193 1, 
5- 6; 1932, 1- 2. - Suomen Puutarhaviljelijäin liiton julkaisu ja N:o 7. -
Tapio 1931, 21- 24; 1932, 1- 18, 20- 22. - Totuuden kaiku 1932, l - 3. -
Virittä jä 1931, 4. 
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