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LUONNON YSTÄVÄ 
ELAIN~ JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
N:o 1 37:s VUOSIKERTA 1933 

j u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
T o i m i t u s: Uunio Saalas (vastaava), K. Linkola ja Martti Hertz (to imitussihteeri) 

Fennoskandian atlanttiseen kasvistoelementtiin 
tutustumassa Norjan länsirannikolla. 

Mauno }. Kotilainen . 

II. 

Selostettuani edellä (L.Y. 1932, s. 75-83) retkeäni Hardangervuo
non suulla olevaan saaristoon, jossa Fennoskandian atlanttinen1 kas
vistaelementti esiintyy keskitetymmin kuin missään muualla Norjan 
rannikolla, koetan seuraavassa pääpiirteittäin selvitellä samaisen 
kasvistaelementin lajistoa yleensä ja sen levinneisyyttä. 

Muutamien atlanttisen elementin luonteenomaisimpien lajien 
(Hedera helix, Ilex aquifolium ja Digitalis purpurea) levinneisyyttä on 
H o 1 m b o e tosin yksityiskohtaisesti selostanut. Mutta teosta, 
jossa atlanttinen lajista olisi edes putkilokasveja silmälläpitäen tar
kemmin ryhmitetty, saa turhaan hakea maan muuten runsaasta ja 
arvokkaasta kasvi maan tieteellisestä kirjallisuudesta. F en n oskan
dian atlanttisen kasvistaelementin kiinteä hahmoittelu ja ryhmä
jaottelu on mielestäni kuitenkin tarpeen jo omankin maamme kas
vistaelementtien oikeampaa ryhmittelyä silmälläpitäen. Tässä mie
lessä on erikoisen kiintoisaa todeta, että norjalaiset tutkijat (lähinnä 
Blytt 1869, Wille 1914 ja Holmboe 1925) esittävät at
lanttiseen elementtiin kuuluvina myös meidänkin kasvistomme luon
nonvaraisia lajeja. 

Laajin atlanttisia lajeja koskeva luettelo, käsittäen 48 putkilo
kasvia, on tietääkseni W i II e n yleiskatsauksellisessa julkaisussa 

1 Nimitys oseaninen olisi asiallisempi jo siitäkin syystä, että useilla, var
sinkin >> hyperatlanttisilla>> lajeilla on kaukoesiintymiä valtamerien ää rellä ja 
kauvempana~in, joskin niiden vaikutuspiirissä. Kirjoitukseni edellisessä osassa 
käytin tavanomaista sanontaa atlanttinen ja on sitä siis jatkuvasti seurattava! 



2 Fennoskandian atlanttiseen kasvistoelementtiin jne. 

(1914, s. 68 - 69)1• Siihen kuuluvina lajeina on mm. mainittu: Aira 
praecox, Cardamine lzirsuta, Cynosurus cristatus, Drosera intermedia, 
Gentiana pneumonanthe, Geranium columbinum, Hypochaeris radicata, 
Leontodon hispidus, Rumex obtusifolius, Stellaria holostea. H o 1 m
b o en mukaan (1925, s. 20 - 21) täydentävät lajistoa mm. 
Allium ursinum, Galium saxatile, Lobelia dortmanna, Lycopodium 
inundatum, Myrica gale, Potamogeton polygonifolius ja Sieglingia 
decumbens. Tämän mukaisesti kuuluisi Norjan at lanttiseen element
tiin 17 meilläkin tavattavaa putkilokasvia. Kysymykseen siitä, 
onko mainittuja lajeja todellakin pidettävä >>at lanttisina >>, palaamme 
tuonnempana lähemmin. 

Kuitenkin jo edelläe~itetty riittänee osoittamaan, että Norjan 
atlanttiseen kasvistoelementtiin luetaan yleislevinneisyydeltään ver
raten heterogenisia aineksia, joiden tosiasiallinen kuu luminen siihen 
on kyseenalaista. Ryhtyessäni nyt yksityiskohtaisemmin käsittele
m~än Norjan atlanttista lajistoa, nojaudun tarkastelussani lajien 
levinneisyyteen Norjassa2 ja Fennoskandiassa sekä lajien yleislevin
neisyyteen (lähinnä Eurasiassa). 

Norjan atlanttisen elementin pääasiallisen levinneisyysvyöhyk
keen rajoittaminen on tietenkin suuresti riippuvainen siitä, miten laa
jasti tahi ahtaasti atlanttinen elementti käsitetään . Elementin johto
lajina pidetään usein piikkipaatsamaa (Ilex aquifolium) ja sen levin
neisyysvyöhykettä atlanttisen elementin pääasiallisena asuma-alana 
(vrt. W i l 1 e 1914 s. 68: >>The Region of llex aquifolium>>, H o 1 m
b o e 1913, D u R i e t z 1925). A tlanttinen lajista ei kuitenkaan 
rajoitu vain /lex-vyöhykkeeseen, vaan ulottuu, joskin jatkuvasti 
köyhtyen, kauvas /lex-rajan ulkopuolelle niin rannikon myötäisesti 
pohjoiseen ja etelään kuin sisämaahankin päin vuonojen ja laaksojen 
perukoihin. 

1 Tämäkin luettelo on epätäydellinen. Niinpä siitä puuttuu, merkillistä 
kyllä, aivan luonteenomaisista at lanttisista lajeista Carex binervis ja Rubus 
Selmerii. Niinikään ainakin Blec/znum spicant, Erica tetralix ja Narthecium 
ossifragum olisivat olleet mainittavat, kos ka juncus squarrosus on otettu luet
teloon. 

2 Levinneisyystiedot Norjasta pääasiassa 8 1 y t t-D a h 1 in käsikirj an 
mukaan. Lähde on siis osittain vanhentunut (v:lta 1 906). Eräiden lajien levinnei
syystietoja on kand. K n u t F. a e g r i (Bergen ) hyväntahtoisesti täydentänyt 
sekä täydenn etty uudemmasta kirj allisuudesta (pääasiassa H o 1mb o e 1913, 
1921, 1925, 1928; H o 1mb e r g 1922 ja 1926; Nord h a ge n 1917, 1921; Se I
I a n d 1920). 
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Kartake 1. Atlanttisen kasvistaelementin tärkeimmät levinneisyysryhmät ja 
-vyöhykk et Norjassa ja muussa Fennoskandiassa. 

Sanomattakin lienee selvää, että atlanttinen lajista ei ' esiinny 
yhtenäisenä edes Ilex-vyöhykkeessä. 'se puuttuu kokonaan korkeim
pien tuntureiden huipuilta, pääosaltaan välttää syvempien vuonojen 
rantamia. Niinikään rehevämmän lehtimetsäkasvillisuuden muo
dostajana on sen osuus vähäinen. 

Muutamien lajien esiintymät ovat rajoittuneet SW-rannikon 
uloimpaan saaristovyöhykkeeseen alkaen Farsund'in tienoilta, n. 2 
penink. länteen Norjan eteläisimmästä niemekkeestä, Lindesnes' istä, 
ja ulottuen Aalesund'in tienoille Söndmöre'ssä (n. 62°20'). ämän 
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hyperatlanttisen 1. Erica cinerea-kasvistovyöhykkeen johtolaji on 
mainittu Erica cinerea, joka on lajistonsa yleisin ja vyöhykkeen 
rajojen määrääjä (W i 1 1 e 1915, D u R i e t z 1925). Sen lisäksi 
kuuluvat vyöhykettä luonnehtiviin lajeihin (r y h m ä 1, kts. kar
take 1) Asplenium marinum (harv.), Hymenophyllum peltatum (joks. 
harv.), Scilla verna (harv., vain vyöhykkeen N-osassa), Vicia orobus 
(joks. yl.) ja Meum athamanticum (Iuonnonvaraisena), joiden esiinty
mät koko Fennoskandiassa rajoittuvat yksinomaan tähän vyöhyk
keeseen, ja Scolopendrium vulgare (harv.) ja Leontodon hispidus 
(harv.), jotka Norjassa esiintyvät vain tässä vyöhykkeessä. Vain 
Hardangervuonon suulla ja sen ulkosuppilossa (Bömmel- ja Björna
vuonoissa) tunkeutuvat Erica cinerea, Hymenop/1yllum, Vicia orobus, 
Meum athamanticum ja Scolopendrium syvemmälle ulkovyöhyk
keestä. Lajistan esiintymät sijaitsevat hyvin matalalla. Hyper
atlanttisessa vyöhykkeessä on oman lajiston lisäksi edustettuna muu 
atlanttinen elementti melkein kokonaisuudessaan. 

Seuraavan atlanttisen lajiryhmän (II) rannikonsuun taisen 
ulottuvaisuusrajan voimme Skagerrakin puolella sijoittaa luonte
vimmin Kragerön tienoille, jossa varsinaisten atlanttisten lajien 
hajaesiintymätkin Norjan S-rannikolla yleensäkin loppuvat. Taasen 
pohjoisraja siirtyy Aalesundista Kristianssundiin (n. 63°10'). Ryh
mään lukisin ensiksikin seuraavat lajit: Pilularia globulifera, Aira 
praecox, Teesdalia nudicaulis, Circaea lutetcana, Primula acaulis, 
Galillm saxatile, Centaurea decipzens, C. mgra, C. pseudophrygia. 
Osa tähän vyöhykkeeseen lisäksi pysähtyvistä lajeista pysyttelee 
pääasiassa edellisen vyöhykkeen ( 1) rajoissa, mutta tunkeutuu pi
temmälle koilliseen pitkin rannikkoa, siis Kristianssundin tienoille 
(ryhmä 1 I a): Asplenium Adiantlzum nigrum, Chrysosplenium 
oppositzfolzum, Sanguisorba officinalis, Polygala serpyllacea, Jlex 
aquifolium, Lysimaclua nemorum. joidenkin lajien esiintymät 
rajoittuvat sensijaan vyöhykkeen eteläosaan, suurin piirtein Berge
nin tienoilta etelään. Tähän ala ryhmään, 11 b, lukisin seu
raavat lajit: Corynephorus canescens, Corydalis claviculata, Rubus 
Selmerii, Rosa pzmpinellifolia, Gentiana pneumonanthe, Stellaria 
holostea ja Cladium mariscus. 

Osa lajistoa tunkeutuu jonkin verran syvemmälle suurem
pien vuonojen varsiin (esim. Hardangervuonoon, vrt. S e 1 1 a n d 
1920, ja Sognevuonoon, vrt. B 1 y t t 1869), mutta pysyttelee ver
raten matalalla. Polygala serpyllacea ja Galium saxatile ovat kui-
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tenkin poikkeuksina, kiiveten edellinen 470, jälkimmäinen yli 1000 m 
yl.mp. 

Muualla Skandinaviassa puuttuvat tähän ryhmään kuuluvista 
lajeista: Corydalis claviculata, Clzrysosplenium oppositifolium, Rubus 
Selmerii, Rosa pimpinellifolia (luonnonvaraisena), Polygala serpyf:. 
wcea, llex aquifolium, Przmula acaulis, Centaurea decipiens, C. nigra 
(luonnonvaraisena) ja C. pseudophrygia. 

Tähän llex-rajaan pysähtyy hyvin luonteenomainen atlantti
nen lajista ( 1- 1 1), yhteensä 30 putkilokasvia. 

Otamme sitten tarkastelumme kohteeksi Digitalis-vyöhykkeen, 
joka ulottuu Skagerrakin NW-rannikolta Kragerön tienoilta aina 
Trondheimvuonon pohjoisrannalle. Paitsi Digitalis purpureaa, 
rajoittuu eräiden muidenkin lajien (ryhmä I 11 a): Dryopteris oreo
pteris, Carex binervis, Luzula silvatica, Sedum anglicum, Geranium 
columbinum, Hypericum pulchrum ja Bunium flexuosum, esiintymät 
pääasiallisesti Digitalis-vyöhykkeeseen.. Vain kolmella näistä (Luz. 
silv., Bunium flex. ja Dryopt. or.) on yksittäisiä hajaesiintymiä vyöhyk
keen pohjoispuolella. Digitalis-vyöhyke liittyy hyvin läheisesti ryh
män 11 a:n levinneisyysvyöhykkeeseen, niinpä SE-raja on sama, sen
sijaan pohjoisraja, ollen tosin vain n. 30' pohjoisempana, sijaitsee yli 
100 km koillisempana. Ryhmän johtolaji, Digitalis tunkeutuu vuono
jen syvimpiin perukoihin, vieläpä pitkälti niihin pääHyviin laaksoi
hinkin. Ulkosaaristossa kiipeää laji matalalla olevan puurajan ylä
puolellekin, yleensä ei kuitenkaan 400 - 500 m korkeammalle yl. mp. 

Nord h a g enin mukaan (1 917, s. 127) olisi nimitys: Digitalis
kasvisto oikeampaan osuva kuin llex-kasvisto Norjan atlanttiselle 
elementille, koska sen ja muutamien muiden, riidattomasti atlant
tisten lajien levinneisyysraja ulottuu kauas ulkopuolelle llex-vyö
hykkeen rajoja. Kieltämättä asia niin onkin, mutta Digitalis-vyö
hykkeen periferisissä osissa on atlanttisen elementin osuus kasvis
tossa jo hyvin heikko. Tästäkin ryhmästä (siis 1 1 1 a) vain Dryopteris 
oreopteris, Carex binervis ja Hypericum pulchrum kykenevät mata~ 
lammilla tuntureilla, rannikoilla ja vuonojen suupuolella seuraa .. 
maan johtolajiaan puurajan yläpuolelle, pitemmälle vuonopohjien 
laaksoihin ei yksikään. 

Ryhmästä tavataan Carex binervis ja Bunium flexuosum koko 
Fennoskandiassa yksinomaan Norjassa. 

Seuraavaa levinneisyysryhmää ( I 11 b) luonnehtii esiintymien 
ulottuminen pitkin Skagerrakin rannikkoa Oslovuonon suulle ja siitä 
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useimmiten aina Ruotsin rajalle, ja edelleen Ruotsin puolelle, kuten 
tuonnempana toteamme. Eräistä myöhemmin selviävistä syistä pi
cfåmme tätä eteläistä levinneisyysyhtäläisyyttä ryhmän määräävänä 
yhdistävänä ominaisuutena huolimatta siitä, että ryhmään luettu
jen lajien pohjoisraja vaihteleekin Atlannin rannikolla tuntuvasti. 
Osa lajeista, alaryhmä 1 1 1 b 1, kasvaa pitkin rannikkoa länteen ja 
pohjoiseen vain Bergenin tienoille, liittyen siten pohjoisrajaltaan ryh
mään 11 b, nimittäin: Sctrpus setaceus, Sorbus Meinichii, Hedera 
helix ja Hydrocotyle vulgaris. Toinen osa lajeista, alaryhmä 111 b 2: 
Taxus baccata, Cynosurus cristatus, Quercus sessiliflora, Cardamine 
hirsuta ja Senecio jacobaea työntyy suurin piirtein Aalesundin tie
noille, siis ryhmän 1 pohjoisrajalle. Triticum junceum, Steglingia 
decumbens, Allium ursinum, Rumex obtusifolius, Sagina subulata, 
Drosera intermedia, Lonicera periclymenum ja Hypochaeris radicata 
( alaryhmä I 1 1 b 3) ulottuvat Kristianssundin tienoille, siis ryhmän 
11 a pohjoisrajalle, jääden siis tämänkin ala-ryhmän pohjoisraja huo
mattavasti etelämmäksi kuin ryhmän 11 I a. Ryhmien 111 a . ja b 
peruserona on siis se, että edellinen tunkeutuu voimakkaammin poh
joiseen, jälkimäinen itään pitkin Skagerrakin rannikkoa. Yhteiseksi 
vyöhykkeeksi jää rannikko Kragerön ja Bergenin välillä, siis vyö
hyke II b. 

Molempien ryhmien, II 1 a ja b, vyöhykkeellä Ruotsin rajalta 
Trondheimvuonon pohjoisrannalle tavataan lisäksi Polystichum acu
leatum, Potamogeton polygonifolius ja Pedicularis silvatica. 

Ryhmien lajit eivät tunkeudu syvälle vuonojen varsiin eivätkä 
myöskään kohoa korkealle tunturirinteillä . 

. Ryhmään 111 a kuuluvilla muutamilla lajeilla mainittiin edellä 
olevan hajaesiintymiä Trondheimvuonon pohjoispuoleJlakin. Kä
sittelemättä on vielä Iajisto (ryhmä IV), Joka tunkeutuu vielä yhte
näisempänä tämän Digitalis-rajan pohjoispuolelle, samalla kun Iajis
tan esiintymät etelässä ulottuvat aina Ruotsin rajalle. Ryhmä on 
kuitenkin heterogeninen esiintymien pohjoisrajaan nähden. Polysti
chum Braunii, Lycopodium inundatum ja Erica tetralix saavuttavat 
suunnilleen 65°. Vielä pohjoisemmaksi ulottuvat Cerastium tetran
drum (67°30'), Lobelia dartmanna (68°9'), juncus squarrosus (68°12'), 
Myrica gale (69°), Narthecium ossifragum (69° 41 ')ja lopuksi Blechnum 
spicant (70°). 

Osa lajeista, ennenkaikkea Cerastium tetrandrum kasvaa .vain 
ulommassa rannikkovyöhykkeessä meren välittömässä täheisyy-
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dessä. Myöskin Polystichum Braunii ja Myrica gale pysyttelevät ver
raten matalalla. Sensijaan muut ryhmän lajit, ennenkaikkea juncus 
squarrosus (ilmoit. 820 m yl. mp.), Blechnum spicant (ilmoit. yli 
1000 m yl. mp.) ja Narthecium ossifragum kohoavat korkealle, hyvin · 
usein puurajan yläpuolelle jopa syvienkin vuonojen poukamissa, ei 
kuitenkaan levinneisyysvyöhykkeen pohjoisosissa. Tuntureita eivät 
niinikään pelkää Lycopodium inundatum (ilmoit. 600 m yl. mp.) ja 
Lobelia dartmanna (ilmoit. 900 m yl. mp.) tunkeutuen samalla sy
välle sisämaahan. Erica, kuten Digitalis'kin kasvaa etelämpänä 
puurajan yläpuolella rannikkotuntureilla, saavuttamatta kuitenkaan 
edellämainittujen lajien korkeimpia asuinsijoja, mutta tunkeutuu 
syvälle vuononpohjukoihin, kuten Digitalis. . 

jos Sorbus Meinichii on, kuten sitä pidetään, sekamuoto Sorbus 
. aucuparia X fennica, ei yhdenkään ryhmiin 111 (a + b) ja IV kuuluvan 
lajin esiintymät rajoitu Fennoskandiassa yksin vain Norjaan. 

Edellä esitetty, Iajistan lähinnä rannikonmyötäisen levinneisyy
den perustalla suoritettu ryhmittely käsittää 67 putkilokasvia, jotka 
laajimmassa mielessä voidaan katsoa N o r j a n atlanttisen putkita
kasvielementin muodostajiksi.1 

N o r j a n k r y p t o g a m i k a s v i s t o s s a on myöskin ero
tettavissa vastaavat atlanttiset elementit. Tilasäästön kannalta olisi 
ne oikeastaan tässä kokonaan sivuutettava. Koska ne kuitenkin 
täydentävät atlanttisen putkilokasvielementin levinneisyysluon
netta ja ennenkaikkea mielestäni tärkeät'tä osalta selvittävät ele
mentin levinneisyyteen vaikuttavia syitä, rohkenen lyhyesti koske
tella myös Norjan sammalkasviston atlanttista elementtiä tärkeim
pinä lähteinäni H a g en 1908, 1909 a, 1909 b, 1910, 1914, 1915, 
Jörgensen 1901,1919- 1920, Jensen 1915, Brotherus 
1923, A r n e II 1928. Lehtisammalista ovat tärkeimpinä atlanttisina 
lajeina mainittavat: Fissidens polyphyllus, Brachyodon trichodes, 
Dicranodontium denudatum, D. asperulum, D. circinnatum, Campy-

1 Kuten huomataan on ryhmittelyn ulkopuolelle jätetty merenrantavyö
hykkeen selvästi halofytinen elementti. Eliminoimisessa tuottaa jonkinverran 
vaikeul(sia m.m. eräät ede llä mukaanluetut lajit, joiden esiintymät rajoittu
vat pääasiallisesti merenrantakasvupaikkoihin, tosin pärskyvedcn kosketus
rajan yläpuolella, mutta kuitenkin aerohaliniseen vyöhykkeeseen. Rajoitus
perustana, joka tosin ei ole riidaton, on ollut lajien puuttuminen Norjan pohjoi
simmalta rannikolta. 



8 Fennoskandian atlanttiseen kasvistoelementtiin jne. 

/opus Sclzimperi, C. subulatus, C. Schwarzii, C. fragilis, C. atrovirens, 
C. flexuosus, C. brevipilus, Dicranum Scottianum, D. fulvum, Rlza
comitrium ellipticum, Breutelia chrysocoma, Ptyclwm.itrium poly
phyllum, Glyphomitrium Dawiesii, Zygodon conoideus, Ulota ulo
phylla, U. phyllantha, Ortlzotric/zum Lyellii, 0. pulchellum, Hedwigi
dium imperbe, Habrodon perpusillus, Bryhnia Novae-Angliae, Ptero
gonium ornitlzopodioides, Hookeria Lucens, Hyocomium flagellare ja 
Thamnium alopecurum, siis 30 lajia. Rahkasammalista kuuluvat 
elementtiin ainakin Sphagnum Gravetii, Splz. Garberii, Sph. molle 
ja Sph. imbricatum ja maksasammalista ennenkaikkea: Fossombronia 
angulosa, Caesia crenulata, Aplozia .riparia, jungermannia Doniana, 
}. atlantica, Anastrepta orcadensis, Mylia cuneijolia, Plagioclzila 
punctata, Pl. tridenticulata, Diplophyllum ovatum, D. albicans, Sca
pania gracilis, Se. compacta, Se. ornithopodioides, Se. nimbosa, Her
berta adunca, Saccogyna viticulosa, Lop/zocolea fragrans, Cephaloziella 
Pearsonii, Calypogeia arguta, Lepidozia Pearsonii, L. pinnata, L. 
triclzoclados, Pleurozia purpurea, Radula aquilegia, Porella laevigata, 
P. Thuja, Frullania Oakesiana, Lejeunia patens, Harpale jeunia ovata, 
Mic.rolejeunia ulicinal, 31 lajia. 

Samoinkuin Norjassa voidaan myöskin muussa Europassa to
deta atlanttisen kasvistaelementin pilkkoutuvan eri ryhmiin ominai
sine levinneisyysvyöhykkeineen, jopa vieläkin selvemmin, koska 
atlanttisen lajiston. ja ilmeisesti samalla myös merellisen ilmastovai
kutuksen uloittumista Keski-Europan mannermaisempiin osiin eivät 
ole yleensä estämässä rannikonmyötäiset vuoristojonot kuten Nor
jassa. Niinpä voimme Norjan kapealle, Joskin mutkittelevalle ran
nikkokaistalle yhteensullotun atlanttisen Iajistan eri lajiryhmien 
>>atlanttisuuden>> välisiä aste-eroja selvittää parhaiden tarkastele
malla niiden levinneisyyttä muualla Europassa, osittain myös koko 
Eurasiassa. 

Norjan atlanttisen Iajistan erään osan esiintymät råjoittuvat 
myös muuallakin Länsi-Europassa vain lähimpään rannikkokais
taan. Osa näistä h y per a t 1 a n t t i s i s ta lajeista (ryhmä A 1) 
tavataan jälleen. vasta Belgian rannikolla ja siitä etelään, etup. Rans
kan, Espanjan ja Portugalin atlanttisella länsirannikolla ja Atlannih 

~ Toht. H. 8 u c h on ystävä llisesti lisännyt kaksi tärkeähköä maksa
sammalta luettelooni. 
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Kartake 2. Norjan atlanttisen kasvistaelementin tärkeimpien levinneisyysryh
mien vyöhykerajat Fennoskandian ulkopuolella Europassa. 

saarilla (suurimmilla niinikään rannikkokaistoilla, kuten Englannin, 
Skottlannin ja Irlannin, etup. länsirantamilla).1 

Aniharvoilla hyperatlanttisilla lajeilla (lajiryhmä A 2) ulottuu 
levinneisyysvyöhyke osittain Tanskan, SW-Ruotsin ja NW-Saksan 
rantamille. Alavyöhykkeiden (Al ja A2) rajat yhtyvät Belgian ran
nikolla (kts. kartaketta 2). 

Seuraava, lajiryhmä B, irtaantuu Keski-Europassa valtameren 
välittömästä läheisyydestä saavuttaen Saksassa Reinin E-rannalla 

1 Muutamat lajit ulottuvat Makaronesiaan (etup . Kanar. ja Mad.), samoin 
läntisen Välimeren rantamille. Hajaesiintymiä on osittain kauempanakin, mutta 
aina oseanisessa vaikutuspiirissä. Kaukoesiintymiin emme nyt, kuten tuon
nempanakaan, puutu. 
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itärajansa, joka jatkuu etelään Alppien N- ja W-rinteitse Rhönen 
suussa Välimereen. Pohjoisessa on tässä vyöhykkeessä erotetta
vissa kaksi alaryhmää. Useimmat lajit, B 1, tavataan paitsi SW
Norjassa, vasta Reinin varrella, parilla, 8 2, on esiintymiä Tanskassa 
ja Saksan NW-kolkassa. Vyöhykkeeseen 8 kuuluu näin ollen koko 
Ranska ja Pyreneittenniemimaa. Vyöhykkeen mantereeilisissa 
osissa on kuitenkin huomattavia aukkoja, ·. joista atlanttiset lajit 
yleensäkin puuttuvat. 

Seuraavan levinneisyysvyöhykkeen (lajiryhmä C), e u a t l a n t
t i s te n lajien alueen itäraja on N-Saksassa epäselvä. Kapea ta ran
nikkokaistaa myöten tunkeutuu osa lajeja aina Kuurinmaalle saakka, 
joskin esiintymät ovat yleensä hajanaisia. Runsaammin on esiinty
miä varsinkin 8öömin, Määrin, Sleesian vuoristoissa osittain vielä 
Karpaattien länsipäässäkin, josta raja kulkee Itä-Alppien rinteille·, 
mutta kääntyy sieltä takaisin länteen, kulkien pitkin Alppien N
rinteitä Länsi-Alppien kautta Välimereen (lajiryhmä C 1). Osa tä
män, euatlanttiseksi nimeämme ryhmän lajeista (C2) esiintyy vielä 
Korsikassa, Sardiniassa, Keski- Italian W-rannikolla ja Apenniineilla. 
Levinneisyysvyöhykkeen eteläosissa ovat nämät euatlanttiset lajit 
vielä selvemmin kuin pohjoisessa samalla montaanisena ele
menttinä puuttuen Välimeren rantaseutujen ominaisesta kasvilli
suudesta. 

Oman huomattavan ryhmänsä atlanttisista lajeista muodosta
vat ne, joilla on Europassa luoteesta kaakkoon kaartuva levinnei
syysvyöhyke. Tämänkin, a t 1 a n t t i s me d i te r r aan i sen laji
ryhmän (D) itäraja on N-Saksassa diffusi. Suurin piirtein se seuraa 
edellisen ryhmän rajaa Itä-Alpeille, josta kääntyy kaakkoon seura
ten ensin Saven, sitten alisen Tonavan etelärantaa Dobrudzan poikki 
Mustamerelle ja edelleen Kaukasian pohjoispuolitse Kaspianmerelle. 
Tällä lajiryhmällä (D) on näinollen laaja eteläkaakkoinen asuma-ala 
Adrian pohjoispuolisessa vuoristoissa ja Balkanilla, johon osa lajis
toa (D 1) pysähtyykin, osan ulottuessa Vähään Aasiaan W- ja N
rannikolle, Kaukaasiaan (D2) ja vieläkin kauemmaksi itään. joqla
kin ryhmän lajeilla on hajaesiintymiä pitkin Karpaattien rinteitä, S
Krimissä ja Kaukaasian pohjoispuolella. 

Levinneisyysvyöhykkeitä A, B, C, D voidaan pitää Keski- ja 
Etelä-Europan atlanttisen kasvistaelementin varsinaisena asuma
alana. Lajista välttää ilmeisesti suurempia mannermaisia tasanko
alueita (varsinkin' Keski-Espanjan, Unkarin, 8öömin, osittain Poh-
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.jois-Saksan)1 esiintyen kauempana merenrannalta etupäässä v u o
r i s t o s e u d u i 1 1 a. 

Paitsi edellisiä, varsinaisemmin atlanttisia lajiryhmiä, voimme 
Norjan kasvistossa . todeta s u b a t 1 a n t t i s e n lajiston (1 a j i
r y h m ä E). Lajisto tunkeutuu huomattavasti idemmäksi ja yhte
näisemmällä rintamalla, paitsi vuoristoja, myöskin tasanteille kuin 
ed. lajiryhmät Tämän vyöhykkeen itäraja alkaa NW-Virosta kul
kien Riianlahden pohjarannikolle, sieltä Iänsi-Latvian ja -Liettuan 
kautta Puolan ja Venäjän rajamaille, josta edelleen Itä- ja Mustame
ren leveän kannaksen poikki kaakkoon Rumanian rajaa myöten Mus
tamereen, Krimille ja Kaukasian pohjoispuolitse Kaspianmerelle. Osa 
subatlanttisia lajeja pysyttelee vyöhykkeen pohjoisosissa, osa seuraa 
mukana vyöhykkeen kaakkoisosiin saakka. 

(jatkuu) 

Hyönteisten joukko:::esiintymisistä leutoina 
talvina. 

A. }. Kopperi. 

Niin kuolleelta kuin talvi meidän kylmässä Pohjolassamme 
näyttääkin, on siinä kuitenkin paljon enemmän eloisuutta kuin odot
taisikaan. Keskellä talveakin, kun vain sää on leudompi tahi au
rinko lämpimä~min hankea hautoo, voimme kinoksilla huomata 
kaikenlaista elämää. Ehkä onnistumme silloin näkemään liikkeellä 
useammanlaisiakin pikku hyönteisiä, joita kesällä saisikin turhaan 
etsiä. Minulle on täällä Oulun puolessa jokasyksyisillä metsästys
retkilläni, jotka vähälumisina talvina voivat jatkua pitkälle sivu 
joulunkin, tuottanut suurta huvia talvisen hyönteiselämän tark
kailu suontaiteita kierrellessä tahi metsänrantaa seuraillessa. Hyön
teisistä, joita tällaisella retkellä näkee, osa on säännöllisesti vain 
talvella esiintyviä, niin sanoakseni varsinaisia talvihyönteisiä, toi
set taasen satunnaisia lum·ihyönteisiä, suotuisamman sään horrok
sesta esiin herättämiä. 

1 Paitsi näitä >>säännönmukaisia>> aukkoja, on luonnollisesti kullakin eri 
ajilla sen lisäksi ominaiset levinneisyyspiirteensä, mutta y 1 e i s 1 e v i n n e i

s y y te n s ä perustalla voidaan ne ryhmitellä tässä kuvattuihin vyöhykkeisiin. 
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Edellisistä, siis varsinaisista talvihyönteisistä, kiintoisimpia 
ovat vaaksiaisiin (Tipulidae) kuuluvat Chionea-lajit, esim. Chionea 
araneoides Dalm., jonka muistan varmasti tavanneeni ainakin 
Limingan Heinjärvellä talvella 1930 ja Luohuan Ylipäässä (Paavo
lan pit.) seuraavana talvena. Tälle n. 5 mm pitkälle, harmaahkon 
mustalle dipteerille antavat siipien puuttuminen ja pitkät (n. 2 Yz 
kertaa ruumista pitemmät) jalat hämähäkkieläimiä muistuttavan 
ulkonäön. Paljon useammin olen kuitenkin retkilläni tavannut erään 
toisen vaaksiais-suvun, Trichocera, lajeja. Näitä on kaksi, Tr. rege
lationis L. ja Tr. hiemalis Deg., molemmat tuhkanharmaita, 5- 7 
mm pitkiä. jalat ovat molemmilla pitkät ja hoikat, edellisellä reidet 
keltaiset, jälkimäisellä jalat kokonaan ruskeankeltaiset Molemmat 
ovat siivekkäitä, siivet ovat vesikirkkaat, edellisellä lajilla kuitenkin 
siiven keskessä ruskea täplä. Triclzocera-lajeja näkee syksyisin ja 
keväisin lentelemässä suurissa parvissa, mutta talvellakin leutoina 
päivinä ainakin muutamia yksilöitä, vetisten niittyjen reunoilla 
metsän laiteilla. Tänäkin talvena olen niitä havainnut mm. Uta
järven Niskan pysäkin lähellä ja Ylikiimingin kirkonkylässä. 

Eräät talvihyönteiset voivat toisinaan esiintyä niin suunnatto
rnin joukoin, että ne pakostakin kiinnittävät jokaisen Ohikulkijan . 
huomion. Näin on laita esim. silloin, kun Collembola-lahkoon kuu
luvat lumikirput (eri lsotoma-lajit) joukko-esiintymisellään mustaa
vat hangen valkoisen pinnan. Mutt:l myöskin . hyönteiset, jotka 
tavallisesti talvehtivat horroksessa joko täysimuotoisina tahi 
toukkina, voivat poikkeuksellisen lämpiminä talvina suojailman 
sattuessa herätä harrostilastaan ja suurin joukoin ryömiä pitkin 
hangen pintaa. Ne, jotka viettävät talvensa toukkina, tulevat 
luonnollisesti esille toukkina, ne taas, jotka talvella makaavat kät
köissänsä täysimuotoisina, tulevat päivän valoon täysimuotoisina. 
Näin sattuu joskus, että keskitalvellakin lumi suorastaan peittyy 
hyönteisillä. Kansa puhuu silloin >>matosateista>>, hyÖnteisten 
joukko-esiintymisiähän sattuukin juuri sen jälkeen, kun talvella on 
satanut vettä. Eräästä tällaisesta >>matosateesta>> tahtoisin seuraa
vassa kertoa, se se juuri onkin aiheena tähän kirjoitukseeni. 

Viime joulukuun 18. p:nä iltapäivällä tuli luokseni konsuli A. 0. 
Messman ja kertoi olleensa aamulla kahden toverin kera metsästä
mässä Kiimingin kirkonkylässä, jolloin tultuaan Haaran talon ulko
niitylle havaitsivat niityn pinnan, josta arviolta 3/ 4 oli lumen ja 
jäätikön peittämää, olevan mustanaan pieniä toukkia. Seudulla oli 
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jo ollut umpilumi, mutta kauan jatkuneet suvipäivät olivat vieneet 
lumen niin vähäiseksi, että sitä ja jäätikköä oli enää vain mättäiden 
välissä, jotavastoin mättäillä sänki oli paljastunut. Sängessä ei toukkia 
näkynyt, tahi oikeammin eivät havainnon te~ijät tulleet tätä seik
kaa tarkanneeksi, mutta lumella oli toukkia niin tiheässä, että niiden 
väliä saattoi olla noin 5- 10 cm. Toukkia oli näin tiheässä varsinkin 
niityn metsän puoleisessa laidassa, alalla, joka arviolta oli 100 x 50 
metriä. Niityn viereisessä metsässä, jossa lunta oli enemmän, ei 
toukkia nähty. Havaintopäivänä satoi aamulla vettä, myöhemmin 
selkeni, mutta lämpö oli + 3°- + 4° C. Toukat olivat horroksissa, 
maassa ei näkynyt ainakaan mitään liikettä. Toukkia olikin luultu 
ensiksi joiksikin kasvinosiksi, mutta kun niitä otettiin lähemmin 
tarkastettavaksi, rupesivat ne kädessä käpristelemään ja huoneen 
lämmössä olivat ne suorastaan vilkkaita. Muun säilytysnesteen 
puutteessa otettiin toukista näytteitä konjakkiin sekä myös elävänä 
tyhjään tulitikkulaatikkoon. Paikkakuntalaiset, joille toukkia ta
lossa oli näytetty, eivät olleet aikaisemmin tä!laisia havainneet. 
Konsuli M. toi talteenotetut näytteet minulle tarkastettaviksi ja oli 
toukkia konjakissa säilytettyjä 112 kpl. sekä eläviä tulitikkulaati
kossa 211 kpl. Toukat ovat 8- 12 (useimmat 9- 10) mm pitkiä, 
suhteellisen paksuja. Ruumis on himmeän musta, ainoastaan en
simmäinen nivel on kiiltävän musta. Toukka on jalaton, mutta sen 
ruumis on harvakseen pitkien kankeiden karvojen peittämä. Eri
koisen kankeita ja pitkiä karvoja, sijaitsee neljässä pitkittäisrivissä, 
joista kaksi kulkee lähellä kuperamman selkäpuolen keskiviivaa ja 
kaksi ruumiin kupeilla. Litteämmällä vatsapuolella on lyhyempiä 
ja heikompia karvoja samoin pitkittäisriveinä. Karvat ovat tyvestä 
paljon paksurumat ja niiden pinta on lyhyiden ripsien peittämä. 

Saamiani näytteitä pidin kyllä heti jonkun kaksisiipisen touk
kina, mutta lajista oli vaikeampaa saada selvää, sillä kirjallisuudes
sahan niistä ei juuri ole tarkempia kuvauksia. Tulin sitten kuitenkin 
ajatelleeksi, että tällaisia >>matosateita>> on kai ennenkin esiintynyt 
ja ovat ne tietenkin herättäneet sen verran huomiota, että niistä 
kirjallisuudessa mainitaan. Luonnon Ystävän vuosikerran 1909 
n:ossa 2 onkin U. S a a 1 a s kuvannut toukkien joukko-esiintymistä 
Pohjanmaalla talven aikana (siv. 66 - 68). Silloin lähetetyistä lukui
sista näytteistä eri seuduilta Oulun ympäristössä ovat Siikajoelta 
tavatut täydellisesti hallussani olevien kaltaisia. Ne ovat erään 
pitkäsarvisten kaksisiipisten (Nemocera) heimoon Bibionidae kuulu-
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van Pentlzetria holocericean Meig. toukkia. Kun mainitussa kir
joituksessa annettu kuvaus niin täydellisesti vastaa minulle tuotuja 
näytteitä, en näitä ole lähettänyt muuanne määrättäviksi, vaan 
säilytän ne toistaiseksi kotona. 

Pyydän kiinnittämään huomiota merkilliseen yhteensattumaan: 
talvella 1908- 09 oli Oulun lehdissä ollut tuon tuostakin uutisia 
>>matosateista>>, joiden johdosta juuri L.Y:n toimitus Oulun lehtien 
välityksellä hankki tarkempia tietoja toukkien esiintymisestä ja 
näytteitä näistä, ja nyt on siis taasen tänä talvena samoilla seu
duilla havaittu sama ilmiö. Mahdollisena syynä tähän yhteensattu
maan pidän poikkeuksellisen lämmintä talvea runsaine vesisatei
neen näillä seuduin. Luonnon Ystävän vuosikerrassa 1909 tapaam
me useita esimerkkejä sen talven erikoisesta laadusta. Sivulla 83 
mainitaan pajujen >>tekevän palmuja>> Oulun seuduilla jo tammi
kuussa ja sivulla 67 on seuraava kuvaus talvesta Limingassa: >>Täällä
päin ovat tänä talvena kaikki alavammat maat olleet veden alla, 
joka nyt pakkasten tultua (kirje päivätty Limingassa helmik. 11. 
p:nä) on muuttunut jäätiköksi, niin että esim. aukeilla niityillä kul
kiessaan voisi luulla ajavansa järvenselkää.>> Näistä esimerkeistä 
päättäen on talvi silloin ollut samanlainen kuin tänä vuonna; 
harvinaisen runsas tulvavesi on yhdessä leutojen säiden kanss·a 
ajanut toukat esille kätköpaikoistaan. Maasta toukat tietenkin 
aina kaivautuvat esille, ei niitä taivaasta tipu, vaikkakin eräs ylem
pänä mainituista kolmesta sunnuntai-metsästäjästä variJlasti va
kuutti nähneensä niiden putoavan jostakin lumen pinnalle. Ha
vaintopäivänä vallitsi - varsinkin tietysti aukealla niityllä - an
kara tuuli, joka mahdollisesti toukkia on vyörytellyt mättäiltä alas 
jäätikölle mättäiden väliin ja juuri tällaisiin paikkoihin luonnolli
sesti pyrkinyt niitä kasaamaan. Kiintoisia olisivat varmat ha
vainnot siitä, huomataanko tällaisten talvisten joukko-esiintymis
ten jälkeen muutosta kyseessäolevan lajin yleisyydessä paikkakun
nalla. Todenmukaiseltahan tuntuu, että esiin ryömineitä toukkia 
tuhoutuu, jonka lisäksi niiden kaiv::~utuminen takaisin maahan voi 
estyä, jos äkkiä tulee pakkanen, joka Jäädyttää maanpintaa peit
tävän veden. 

Talvella 1908- 09 huomaUtin toukkien joukko-esiintymistä 
useilla seuduilla Pohjanmaalla ja havaittiin silloin hyvin erilaisten 
to4kkien ilmestyvän esille suurissa joukoissa. Koska nyt on ilmeh 
sesti samallainen _talvi ja muutenkin samallaiset sääsuhteet ja touk., 
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kien esiintymistä erinomaisen runsaassa määrässä jo on tiedoitettu 
eräältä ·paikkakunnalta, lopetan esitykseni kehojtukseen tänä tal
vena tarkkaamaan, esiintyykö muualla Pohjanmaalla tahi mahdol
lisesti muualla Suomessa samoja tahi muita toukkia yhtä runsaasti 
tahi tietääkö kansa jollakin paikkakunnalla mahdollisista >>mato
sateista>> tänä talvena,, jolloin edellytyksiä sellaisten esiintymiseen 
erikoisesti lienee olemassa. 

Lukusarjoja. 

Martti Hertz. 

l. Kaksi Nuphar Juteum'ln vaihteJutiJastoJJista ,muotoa". 

Kun koulupoikana etsin kasviharvinaisuuksia kotiseudultani 
'Tuusulasta, kiintyi huomioni mm. Melan Kasviossa hyvin harvinai
seksi ilmoitettuun tavallisen upukan (Nuphar luteum) muunnokseen 
v. minus Syme, jonka luotti mainitaan 10- 14-säteiseksi; >>pää
muodolla>> sen pitäisi olla 15 - 20-säteinen. jo muutama Keravan
joella tekemäni pistokoe viittasi siihen, että 1 0- 14-säteiset upukat 
olivat varsin yleisiä. Kysymyksen jatkuvaa selvity,stä varten laskin 
heinäkuun 21. - 30. p:nä 1914 IOOO:n Keravanjoessa kasvaneen 
upukan kukan luottisäteitten lukumäärät; havaintoalue käsitti joen 
n. 1 km:n matkalla. Tulos näkyy alla olevasta taulukosta: luku
sarja 1. 

Luku- Luottisät. 
sarja: luku: 

1 Yksilöluku: 
2 
3 

9 1 0 1 1 12 13 . 14 15 16 1 7 18 1 9 20 2 1 22 23 

1 6 38 85 1 88 202 1 70 129 80 54 24 14 4 3 2 
-- 3 10 19 24 23 12 2 2 2 2 -- 1 
- 3 1 1 18 24 17 12 8 7------

Yhteensä 

1000 
100 
100 

Yli puolet (52 %) 1000 upukan kukista oli siis 10-- 14-säteisiä. 
Edelleen on huomattava, että Iuottisäteitten lukumäärä vaihtelee 
lukusarjassa erittäin säännöllisesti: sarjan yhtenäisyys ei siis osoita 
oletetun muunnoksen olemassaoloa. jos tähän lukusarjaan todella 
sisältyisi kaksi eri vaihtelusarjaa, täytyisi siinä, kyseen ollessa näin
kin suuresta havaintoaineistosta, ilmetä k~ksi huippua (maksimi-
kqhtaa). ' 
· ' Seuraavana kesänä laskin samassa paikassa heinäkuun 10. p:nä 
100 upukan luottisäteet (lukusarja 2) ja samoin lisäksi 100:sta Tuu-
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sulan järvessä kasvaneesta upukasta (lukusarja 3). - Nyttemmin 
olen vertaillut näitä lukusarjoja keskenään ja sitä varten laskenut 
niiden aritmeettiset keskiarvot keskivirheineen.1 Tulos on seuraava 

Lukusarja 1: keskiarvo 14.66 ± 0.07 
)) 2: )) 14.44 ± 0.20 
1) 3: )) 13.44 ± 0.18 

Tässä kohdistuu mielenkiinto näiden kolmen eri lukusarjan 
>>sukulaissuhteeseen>>. Ensinnäkään ei voida osoittaa, että Keravan
joen kaksi eri vuosilta saatua lukusarjaa (n:ot 1 ja 2) edustaisivat 
eri tilastollisia vaihtelusarjoja2

: 

vo.072 + 0.202 = 0.21; 3 x 0.21 = 0.63: 
14.66 - 14.44 = 0.22; 0.22 < 0.63. 

Toisaalta voidaan osoittaa, että lukusarjat 1 ja 3 samoin kuin 
lukusarjat 2 ja 3 kuuluvat eri vaihte1usarjoihin: 

vo.072 + 0.182 = 0.19; 3 x 0.19 = 0.57; 
14.66 - 13.44 = 1.22; 1.22 > 0.57. 

0.202 + 0.182 = 0.27; 3 x 0.27 = 0.81; 
14.44 - 13.44 = 1.00; 1.00 > 0.81. 

Siten huomataan, että 1) Keravanjoen upukka osoittautui tut
kitulla alueella luottisäteitten lukumäärään nähden yhtenäiseksi 
vaihtelutilastolliseksi >>m uodoksi>>; 2) Keravanjoen upukka osoittau
tui mainittuun ominaisuuteen nähden toiseksi >>muodoksi>> kun 
samassa pitäjässä, mutta eri vesistössä, Tuusu1anjärvessä, kasvavia 
olkoonpa, että olisi kysymys esim. kasvupaikkamodifikaatiosta. 

1 Keskiarvon keskivirheen määräämisessä käytettiin L i n d e b e r g i n 
{Todennäköisyyslasku ja sen käytäntö tilastoti eteessä, 1927, s. 79) esittämää 
kaavaa . ..... 

2 Tutkittaessa eri lukusarjojen )>sukulaisuutta>> sopii vertauskohteena pitää 
sarjojen keskiarvoja, laskemalla niiden erotuksen keskivirhe. Tässä on käy-

tetty kaavaa: e (a- b) = ±V e2 (a) +e2 (b), missä a ja b ovat keskiarvoja. 

jos keskiarvojen erotus on suurempi kuin 3-kertainen erotuksen keskivirhe, 
voidaan sarjojen poikkeamisia pitää olennaisina, so. lukusarjat kuuluvat eri 
vaihtelusarjoihin. 
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Tässä on siis vaihtelutilastollisen menetelmän avulla osoitettu 
kahden eri >>muodon>> olemassaolo. Tällainen totearuistapa tarjoaa 
ehkä mahdollisuuksia esim. pääasiallisesti kasvullisesti Ii sään tyvien 
kasvien levinneisyyden sekä niiden vaellusteiden ja laikkuesiinty
mien rajojen selvittämiselle. Frekvenssitutkimuksen kohteeksi voi
daan ajatella valittaviksi määrättyjen kukkalehtien, kukkien (esim .. 
Chrysanthemumin kielikukkien), lehtisuonien ym. lukumäärät. 

2. Lophyrus plni'n sukupuolien runsaussuhteen määräämlnen toukka-asteella. 

Mainitun hyönteisen stJkupuolet eroavat, kuten tunnettua, täy
sin kehittyneinä huomattavasti toisistaan mm. kokonsa puolesta: 
koiras on keskimäärin paljon pienempi kuin naaras. Näin ollen on 
myös luonnollista, että ne kotelokopat, joista koirasimagot kesän 
alussa vapautuvat, ovat keskimäärin pienempiä kuin ne, joista kuo
riutuu naaraita, samoin kuin, että näissä kotelokopissa talvensa 
viettävissä, keväällä kateloituvissa toukissa on todettaviss~ sama 
suhde. 

Pyrkiessämme nyt selvittämään toukkien sukupuolien runsaus
suhdetta tutkimme papumaisia, helposti käsiteltäviä ja mitattavia 
kotelokoppia. Ne ovat siinä määrin saman näköisiä, että olisi toi
votonta yrittää ulkonäöstä löytää jonkinlaisia sukupuoli-tunto
merkkejä. Mutta äsken sanotusta tiedämme, että koirassukupuo-· 
lelle kuuluvat kotelokopat ovat keskimäärin pienemmät kuin naa
raiden hallussa olevat. Lisäksi on selvää, että kummassakin suku
puoliryhmässä erikseen kotelokopat eivät sen enempää kuin imagot 
ole keskenään saman kokoisia, vaan vaihtelevat melkoisesti: keski-· 
kokoisia on enimmin, suurimpia ja pienimpiä vähimmin. Kummal-· 
lakin sarjalla on siis oma huippunsa. Tästä seuraa, että jos kyllin 
suuresta kotelokoppa-aineistosta laaditaan kotelokoppien pituuden 
perusteella tavanmukainen frekvenssidiagramma, ja jos mainitut 
molempien sarjojen huippukohdat ovat kyllin kaukana toisistaan,. 
tuo diagramma on kaksihuippuinen. 

Nyt esitetyn teoreettisen päätelmän paikkansa pitävyyden 
tarkistamista varten mittasin 500:n helmikuussa 1930 lumen alta 
kerätyn Lophyrus pinin kotelokopan pituudet Y2 mm:n tarkkuu
della; mittausvälineenä ·käytin n. 10 sm:n pituista, millimetrijaoi
tuksella varustettua metalliasteikkoa, jossa mitattava esine asete
taan kiinteän ja liikkuvan sakaran väliin. Tulos, joka näkyy alla 
olevasta numerotaulukosta (>>Alkup. lukumäärä>>) sekä diagrammasta. 
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(täysi viiva), osoittautuu sellaiseksi, kuin oli odotettu: lajittefema- · 
tonta kotelokoppa-aineistoa edustaa kaksihuippuinen frekvenssi
sarja, jonka toinen huippu sattuu 8:n ja . toinen 10 mm:n kohdalle. 

Katelokapan pituus, mm 6Y2 7 7 Y2 8 812 9 9% 10 10 12 11 11% 

Alkup. lukumäärä 2 13 25 70 57 56 54 91 65 57 10 
Kehittyi d'-imagoja 2 7 15 41 24 11 
Kehittyi ~-imagoja 5 26 35 51 37 32 7 
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Lophyrus pinin kotelokoppien jakaantuminen 
pituusluokkiin . 

: .Diagramman rrtuo .:. 
to viittaa siis ilmeisesti 
siihen, että aineistossa 
esiintyy kaksi erillistä 
safjaa, joista toinen kä
sittää ainakin abskissa 
arvot 6 Y2-8 ja toinen 
samoin arvot 10- 11 Y2. 
8:n ja 10 mm:n välille 
sattuvat abskissa-ar
vot tai jotkin niistä 
ovat molemmille sar-

. joille yhteisiä. jos nyt 
oletetaan, että molem
mat sarjat "ovat nor
maalit, voidaan kum
mankin kokonaisfrek-

venssit laskea siten, että kerrotaan 2:Ila pienemmän sarjan alku
puoliskon arvot, niihin luettuna myös puolet huippupistettä (8 mm) 
vastaavasta frekvenssistä, ja samoin 2:Ila suuremman sarjan loppu
puoliskon arvot, niihin taas luettuna puolet huippupistettä (10 mm) 
vastaavasta frekvenssistä. 

Näin arvioiden saamme d'-sarjan kokonaisfrekvenssiksi 
2 x (2 + 13 + 25 + 70/2) = 150, ~-sarjan kokonaisfrekvenssiksi 
2 x ( l 0 + 57 + 65 + 91 /2) = 355, ja siis koirassukupuolen suh
teelliseksi määräksi koko aineistosta 30 %. 

Missä määrin oikeaan tämä ennakkolaskelma osui, näkyy niistä 
tuloksista, joihin kotelokoppien huonelämmössä toimitettu kehittä
minen johti: ks. yllä olevaa taulukkoa (>> Kehittyi d'-imagoja>>, >>Ke
hittyi ~-imagoja>>) ja diagrammaa (katkoviivat). Huomataan heti, 
että todellisten, eri sukupuolia edustavien frekvenssisarjojen mak-
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simikohdat sattuvat samoille abskissa-arvoille kuin alkuperäisen 
sårj ~m huippukohdat, sekä että vain 8 Y2: n ja 9 mm:n luokat ovat 
molemmille sukupuolille yhteisiä, kun taas. niitä pienemmistä kotelo
kopista kehittyi yksinomaan koiraita, ja niitä suuremmista yksin
-omaan naaraita. Mitä molempien sukupuolien keskinäiseen runsaus
suhteeseen tulee, edellisten määrä osoittautui tässä 34 °/o:ksi koko
naismäärästä, siis jonkin verran edellä esitettyä ennakkoarviota 
suuremmaksi. Tämän eron olisi suurempi havaintoaineisto toden
näköisesti tasottunut. 

Nyt selostettu koe osoittaa, että frekvenssisarjan teoreettisen 
analysoinnin avulla voidaan määrätä hyönteisten eri sukupuolien 
runsaussuhde sellaisellakin kehitysasteella, jolloin sukupuolien totea
minen ei ehkä yksityistapauksissa vielä ole mahdollista. 

Pieniä tietoja. 

Sisilisko (Lacerta vivipara L., cauda bifurcata) jonka häntä on kaksihaaraf
nen. Mainitunlaisen, oudon sisiliskoyksilön sain pyydystetyksi erään rakennuk
sen kivij alasta Jyväskylästä 30. VI. 32. Pidin sitä vankeudessa puolitoista 
kuukautta, kunnes se äkkiarvaamatta kuoli 18. VIII. Nyttemmin olen lähet
tänyt sen Helsingin yliopiston eläint. museoon. - Maini ttu otus on pienehkö 
naarasyks il ö. Koko pituus kuonosta hänn än päihin on 115 mm. Hännän haa
rautumaton osa on 35 mm ja kumpikin haara, jo tka keskenään ovat jokseenkin 
samanarvoiset, 24 mm. 

Tällainen epämuodostuma lienee parhaiten katsottava epänormaaliseksi 
hännän regeneroitumiseks i. Ilmeisest i on hännän katketessa jäljelle jä~inyt 

tynkä vielä halj ennut päästään siten, että Juustoa on joutunu t kumpaankin 
puoliskoon. Lisäksi on täytynyt olla läsnä jokin se llainen tekijä, joka hännän 
uusiutuessa on estänyt eri, puoliskojen yhteenkasvamisen. 

Tarvo Oksala. 

Sinivuokon erivärisistä kukista. Kurkijoella on sinivuokko Laatokan ranta
seudulla tavattoman yleinen ja runsaslukuisena esiintyvä kasvi. Pääasiallisesti 
se on sinikukkainen, mutta muutamista paikoista tapaa valkokukkaisiakin 
aika runsaasti. Ennemmin en ole täältä tavannut ruusunpunaista värimuunnosta 
·(f. rosea Neum.) kuin tänä keväänä, jolloin kukkien ystävä, eräs vanha' mummo 
Silja, niitä meille toi MammaJan mäestä. 

Kun palvelijamme näki nuo ruusun väriset kukat, sano i hän saavansa 
minkä sinivuokon tahansa samanlaiseksi, kun sen viskaa muurahai,spesään. 
Tällöin pälkähti päähäni tehdä muutama koe värillisillä sinivuokoi lla. Otin 
-80-pros. jääetikkaa ja kostutin sillä sinisiä sinivuokkoja. Heti muutt!-'i niiden 
väri ruusunpunaiseksi. Terälehtien väri tuntui olevan hapoille yhtä herkkä 
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kuin lakmusväri. Ammoniakilla koetin saada vann entiselleen palautumaan~ 
mutta se muuttui niin sini- kuin ruusunväriseHäkin viheriäiseksi (sinivihreäksi). 
Väkevällä kalilipeällä meni kukkien väri molemmilla eri värimuodoilla kauniin 
keltaiseksi, joka väri ei enää vaihtunut alkuperäiseen väkevällä etikkahapolla. 
Terälehdet tulivat nyt valkoisiksi. Väkevä lipeä oli kai hajoittanut värin siinä 
määrin, että se ei enää antanut hapolla punertavaa reaktiota. Miedoilla hapoilla 
ja emäksillä käsitellen voisi ehkä saada tämän antokyanin toimimaan lakmuk
sen Juontoisena indikaattorina. 

Herää kysymys, mistä johtuu luonnontilassa ruusunpunainen väri muuta
mille sinivuokoille. Kukissa täytyy olla hapan reaktio, jonka saisi aikaan 
oksaalihappo tai jokin toinen solunesteessä löytyvä happo tai hapon suola-· 
Tässä happamen aineen löytymisessä eroaisi ruusun värinen sinivuokko pää
lajistaan, jonka solunesteen reaktio on neutraali. Kiintoista olisi kuulla, onko 
kukaan löytänyt sinivihreitä sinivuokon kukkia, jolloin solunesteen reaktio. 
olisi kukissa emäksinen. 12. V. 1932. Veli Räsänen. 

Ka svifenologisia havaintoja Lapin matkalta kesällä 1930. Kesä 1930 oli 
Lapissa erittäin aikainen, kaunis, lämmin ja vähäsateinen. Tämä seikka ei 
voinut olla vaikuttamatta kasvikunnan fenologisiin ilmiöihin, niin että ne 
olivat poikkeuksellisia edellisiin kesiin verrattuina (ks. L. Y. 1930 n:o 2). Seu-
raavassa julkaistaan ne harvat fenologiset havainnot mainitulta kesältä, jotka 
allekirjoittanut oli tilaisuudessa tekemään siellä oloaikanaan, matkustaessaan 
Petsamoon vasta kesäk. lopulla ja palatessaan sieltä heinäk. viimeisinä päivinä._ 
Vertauksen vuoksi mainitaan rinnakkai sajat edellisiltä vuosilta suluissa kunkin 
tiedonannon jälkeen . . 

Dianthus superbus. Pummanki: 10. 7. enimmäkseen nupulla, vain yksi-· 
tyisiä avoimia kukkia (auki 4. 8. 28, enimm. nupulla 4. 8. 29). 

Silene acaulis. Kammikiventunturi: 30. 6. parhaalla kukalla (7. 7. 29 · 
loppum.). 

Trollius europaeus. Salmijärvi: 29. 6. kukki parhaillaan (6. 7. 29). 
Saxifraga aizoides. Kaulatunturin alarinne: 30. 6. yleensä taimella t. nupulla, : 

vain yksityisiä kukkivia (13. 7. 28 jo kukalla, 19. 8. 29 vielä kukk.). 
Parnassia palustris. Kolttaköngäs: 27.7. kukkii parhaillaan (Nautsi: 13. 8 .. 

28 parh. kuk., vielä 19. 8. 29). 
Uimaria pentapetala. Kuvernöörinkoski: 22. 7. suurelta osalta kukalla 

(Haukilampi: 12. 8. alull., 14. 8. suur. osa nup.); Yläluostari: 14. 7. iso lla nupulla, . 
yksityisiä avoimia kukkia, 22. 7. suureksi osaksi kukalla (13. 8. 29 alkoi Y. 
ja Alaluostarin väl.); Trifona: 20.7. iso lla nupulla. 

Dryas octopetala. Petsamontunturit: 30. 6. parhaassa kukassa (23-214. 6 · 
29 ositt. kuk., ositt. nup.). 

Prunus padus. Virtani emi: 29. 6. kukinta loppupuolellaan (Nautsi: alkoi 
22. 6. 28, is. nup. 18. 6. 29); Orshoaivi: 2. 7. kukki purokurussa regio subapi- 
nassa (vielä 22. 7. 28 Kuvernöörinkoskella). 

Pirus aucuparia. Rovaniemi: 27. 6. jo karissut; Ivalo: 28. 6 loppuunkukki- · 
massa; Virtaniemi: 29. 6. täydessä kukassa; Salmijärvi: 29. 6. kukki parhaillaan 
(n. 10. 7. 28); Pitkäloukko: 2. 7. kukalla (Salmijärvi 6. 7. 29 karisi); Orshoaivin 
laarinne: 2. 7. nupulla (Kuvernöörinkoskella kuk. 23. 7. 29); Yläluostari: 5. 7,_ 
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kukalla (Parkkina: 28. 7. 28 jo ruskett.); Pummanki: 10. 7. täydellä kukalla 
(vielä 4. 8. 29). 

Oxytropis * sordida. Petsamontunturit: 30. 6. parhaillaan kukalla (samoin 
jo 23. 6. 29). 

P/wca jrigida. Kolosjoki: 30. 6. suurimmaksi osaksi nupulla, joitakin avo
naisia kukkia (13. 7. 28 kuk., 7. 7. 29 nupulla, 21. 7. 29 ositt. jo kukkinut). 

Vicia cracca. Pummanki: 10. 7. kukinta alkupuole llaan (alkoi 4. 8. 29, 
parh. kuk. 4. 8. 28). 

Viola bijlora. Salmij ärvi: 29. 6. kukkiminen loppumaisillaan (21. 6. 29 
parhai II aan). 

Epilobium angustijolium. Rovaniemi: 27. 6. yleensä isolla nupulla, joku 
yksityinen kukka auki; Kuvernöörinkoski: 22. 7. suurimmaksi osaksi täydellä 
kukalla (23. 7. 29 kukinnot vasta kerällä, 16. 8. 29 täyd. kuk.); Ylä luostari: 
14. 7 isolla nupulla, vain helteisillä avopaikoilla kukinta alullaan·, 19. 7. täy
dellä kukalla (13. 8. 29 alko i Ylä- ja Alaluostarin väl.). 

Phyllodoce coerulea. Kaunispää: 28. 6. sivuuttanut täyden kukinnan; Petsa
. montunturit: 30. 6. täydessä kukassa (vielä 18. 8. 29 lumenmak. paik.; Ors
hoaivi 23. 7. 29 parhaillaan). 

Loiseleuria procumbens. Kaunispää: 28. 6. loppuun kukkimaisillaan; Petsa
montunturit: 30. 6. koivuvyöhykkeessä melkein loppuun kukkinut; tunturien 
ylimmissä osissa paikotellen täydessä kukassa (23-24. 6. 29 rint. kuk., sisäos. 
yl. nupulla, 7. 7. koivuvyöh. lopp. kuk.; lae lla os. kuk., 18. 8. vielä lumen mak. 
paik.). 

L edum palustre. Rovaniemi: 27. 6. vielä kukalla (11. 6. 29 parhaill.). 
Vaccinium vitis idaea. Rovaniemi: 27. 6. parhaillaan kukalla. 
Diapensia lapponica. Petsamontunturit: 30. 6. koivuvyöhykkeessä ja pal

jakka in alaosissa loppuun kukkinut, lakiosissa vielä kukalla (23-24. 6. 29 kuk. 
parh., 7. 7. 29 'melk. lopp. kukk.). 

Pedicularis lapponica. Petsamontunturit: 30. 6. parhaassa kukassa (24. 6. 
29 pien. nup., 7. 7. 29 parh. kuk.). · 

Pinguicula alpina. Petsamontunturit: 30. 6. parhaassa kukassa (7. 7. 29). 
Campafzula rotundijolia. Pummanki: 10. 7. kukki osittain (4. 8. 29 alkoi 

kuk.). 
Cirsium heterophyllum. Kuvernöörinkoski: 22. 7. kukki osittain (Hauki

lampi: a lkoi 12. 8. 28 ja 14. 8. 29); Yläluostari: 19. 7. useimmat mykeröt auki 
(alkoi Ylä- ja Alaluostarin väl. 13. 8. 29). 

Saussurea alpina. Kuvernöörinkoski: 22. 7. vain muutamissa kohdissa 
kukalla (Haukilampi: 11. 8. 28 kuk., 13. 8. 29 yks. myk. auki). 

Solidago virgaurea. Yläluostari: 5. 7. joku avautunut mykerö, 14. 7. mel
kein täydellä kukalla (täyd. kuk. Parkkinassa 11. 8. 29, Haukilammeiia 12. 8. 
28 ja 13. 8. 29; a lkoi 23. 7. 29 Kuvernöörinkoskella). 

Mulgedium alpinum. Kuvernöörinkoski: 22. 7. vain osa mykeröistä auki 
(23. 7. 29 vain kork. taim., 14. 8. 29 Haukilammella melk. täyd. kuk.); Trifona: 
20. 7. mykeröt auki (30. 7. 28 jo kuk. T:n ja Parkkinan väl.). K. ). Valle. 

Kahvipensas kt,tkkinut pihalla Kajaanissa. Viime kesänä sattui sellainen 
harvinaisenpuoleinen tapaus Kajaanissa, että asuinhuoneesta pihalle siirretty 
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kahvipensas rupesi siellä runsaasti kukkimaan. Pensaasta otetun runsas
kukkaisen oksan lähetti sieltä allekirjoittaneelle eräs kajaani lainen neitonen, 
jolta myöhemmin olen saanut tästä kasvista seuraavia lisätietoja: Juvan teh
taalla oli aikoinaan asunut rouva Onnia Guseff, joka oli kotonaan ruukussa 
kasvattanut kahvipensasta niin hyvällä menestyksellä, että se oli kantanut 
hedelmiäkin. Kerrotaanpa, että tästä valmistettua kahvia oli juotukin. Rva 
0. antoi pari tämän kasvin siementä maist. R. Enwaldille, joka niistä Kuopiossa 
kasvatti kukkaruukussa kahvipensaan. 6 vuotta sitten antoi maist. Enwald 
kasvattamansa pienen pensaan kruununvoudin rva Aina Enwaldille Kajaanissa, 
joka siitä S?akka on kasvattanut pensasta kodissaan kukkaruukussa. Kun 
pensas viime kesäkuussa näytti rupeavan kuihtumaan, päätettiin se heittää 
ruukkuineen pihalle kuolemaan. Täällä kasvi kuitenkin virkistyi ja rupesi noin 
kuukauden perästä - heinäkuun lopulla - kukkimaan . Nyt, lokakuun a lussa, 
näyttää kasvi rupeavan kehittämään hedelmiä. Kukkimisen jälkeen >>otettiin 
se taas armoihim ja siirrettiin takaisin asuinhuoneeseen. Lehdetkin olivat 
ulkona suuresti komistuneet. Pensaan korkeus on vähän yli 1,5 metriä. 

K. Metsävainio. 

Kokousselostuksia. 

Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kokouksessa 18. 111. 32 yliopp. 
He 1 v i S a 1 m i kivi teki selkoa Turun seuduilla tammella esiintyvistä tuho
perhosista, joita hän on erityisesti tutkinut, mm. suorittamalla kasvatusko
keita ja seuraamalla eri lajien kehitystä sekä tekemällä havaintoja niiden tam
melle tuottamista tuhoista. Näytteillä oli perhosia ja niiden eri kehitysasteita, 
toukkien syömäkuvioita ja niiden valmistamia lehtikääröjä.- Yliopp. E. K a
n e r v o näytti jä rj estämänsä yliopiston loiskärpäs (Tachinidae)-kokoelmat se
lostaen samalla tähän heimoon kuuluvaa kotimaista faunaa, josta tunnetaan 
184 lajia. Samalla esitettiin seuraavat Suomelle uudet lajit: Syntomogaster opa
cus, Sarcophaga scoparia, Exorista glauca, Histochaeta marmorata, Lydina aenea, 
Chrysosoma auratum, Vibrissima sordidisquama, Helicobosca distinguenda ja 
Myiobia inanis. Lopuksi näytettiin uusinta loiskärpäsiä käsittelevää kirjalli
suutta. - Maist. D. W i k s t r ö m näytti Rymättylän Hangasta saamansa 
harvinaisen perhosen Cloantha hypericin sekä yliopiston kokoelmiin lahjoitta
miaan merieläimiä. - Prof. H. W a r en oli tuonut nähtäväksi kukkivan Odon
toglossum Rossii-kämmekän sekä Lycopodiumin itiöpölyssä kuivatun Aristo
lochia elegansin kukan. - Toht. K. j. V a II e S(IJsteli Carex-lajien kasvu
paikkoja Petsamossa näyttäen tallettamiaan sikäldsiä lajeja. - Prof. W. M. 
Linnan i e m i es itti mikrosk. preparaattina Collembola-faunamme pienim
män edustajan M egalothorax minimuksen, jonka oli löytänyt Petsamon Parkki
nasta merenrannalta. 

Suomalaisen Eläin- ja KasvitieteeJtisen Seuran Vanamon kokous 30. IX.l932. 
Maist. Reino }( a II i o 1 a piti esitelmän Petsamontunturien kasvi ll isuudesta. 
Esitelmöitsijä oli kesällä 1930 Suomen maantieteellisen seuran stipendiaattina 
tutkimassa kasvillisuutta näillä tuntureilla, jotka runsaitten malmilöytöjen 
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vuoksi ovat viime aikoina herättäneet huomiota. Esitelmässä selostettiin suurin 
piirtein tunturivyöhykkeen eri kasvillisuusmuodot: tunturikankaat, pcnsastot, 
kangas- ja ruohoniityt, ruohistosuot, vesikasvillisuus ja tunturialueille luonteen
omai~en, monessa suhtees~a kiintoisa lumenviipymispaikkain kasvillisuus. Pet
samontunturien kasvi ll isuus liittyy omine paikallisine erikoispiirteineen likeisesti 
Skandinaavian tun turikasvillisuuteen. Petsamontunturit ovat pa ljon matalam
pia ja niiden kallioperän emäksinen luonne on toisenlainen, kasvillisuudelle epä
edullisempi. Lajisto on senvuoksi pienempi ja koko kasvillisuudella on köy
hempi sävy. Siitä huolimatta tavataan Petsamontuntureilla monia tärkeitä 
Skandinaaviasta kuvattuja assosiaatioita vastaavat tyypit enemmän tai vähem
män selväpiirteisesti kehittyneinä. Tri Kujalan aikaisemmin samojen tunturien 
juurella suorittamien tutkimusten mukaan ulottuu tämä sukulaisuus myöskin 
metsävyöhykkeisiin . Esitystä valaisivat lukuisat hyvät kuvat. 

Prof. U. S a a 1 a s piti esitelmän Suomessa tavatuista Pityophtlzorus-suvun 
kaarnakuoriaisista ja niiden elämäntavoista. Aikaisemmin on maastamme ta
vattu kaksi tämän suvun edustajaa: P. micrograplzus L. ( = jennicus Eggers), 
joka sikiää pienten pystyjen kuusten rungoissa sekä isompienkin puitten lat
voissa ja oksissa, ja P. Lichtensteini Ratz., joka asustaa elävien mäntyjen kuivu
vissa oksissa, uloinna oksien kärjessä. Viime kesänä (30. V II 1 sekä 1. ja 4. IX) 
oli esitelmöitsijä löytänyt Karjalohjalta pappilan metsästä kolmannen maal
lemme uuden lajin P. Trägårdlzi Spess., joka eli pystyyn kuivuneen kuusen lat
vassa, 3-8 mm paksuissa oksankärjissä. Sittemmin hän oli tavannut- tarkas
taessaan aikaisempia kokoelmiaan - myöskin yhden Kuusamon Paanajärveltä 
jo 16. VII. 1914 löytämänsä saman lajin yksilön. Ruotsissa P. Trägdrdhi, joka 
on selitetty vasta v. 1921, on melko yleinen ja laajalle levinnyt. Venäjällä se on 
tavattu Kuollan niemimaalla ym., jopa Itä-Siperiassa saakka. Myöskin Ees
tissä se on viime vuosina löydetty. P. Trägdrdlii on yksiavioinen, vastakohtana 
molemmille edellämainituille Pityophtlzoruksille, jotka ovat moniavioisia ja kai
vertavat kaarnan alle ns. >>tähtikuviot1» siitoskammioineen ja useampine tai har
vempine emokäytävineen. 

Prof. Vilho A. P e s o 1 a teki hollantilaise!l tutkijan, toht. S. J. Wellensiekin 
laatiman tutkielman perusteella selkoa maailman kasvitieteellisestä kirjallisuu
desta tilastotietojen valossa. 

julkaistavaksi ilmoitettiin: P. K on t k a ne n: Zur Kenntnis der Gattung 
Plzaedon Latr. (Co!. Chrysom.). 

Seuran jäseniksi valittiin tri Erkki Assar La i t a k a r i j·a yliopp. Helmi 
Annikki L i n d s t e d t. 

Kokous 28. X. 1982. Tri Valto K 1 emo 1 a piti esitelmän keratinisoitumisen 
biologiasta. Keratinisoitumincn, sarveisaineen muodostus on matelijain, lintu
jen ja imettäväisten ihon suojakerrostumana mielenkiintoinen ilmiö, jonka kautta 
eläinten ruumiista poistuu runsaasti ihokerrostumien kuluessa valkuaisainetta, 
keratiinia. Tämän ilmiön yleinen biologinen Juonne ja sen fysiologinen merkitys 
ovat vähän selvitetyt huolimatta tavattoman laajoista tutkimuksista, joita 
sovellettujen tieteitten aloilla työskentelijät ovat erikoisesti villatutkimuksissa 
suorittaneet. 

Viime vuosien aikana suorittamissaan tutkimuksissa on esitelmöitsijä ko-
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keellisesti seurannut sarveistumis-ilmiötä aineenvaihtohäiriöissä ja eräissä fysio
logisissa puutostiloissa. Näissä tekemäinsä havaintojen nojalla pitää esitelmöit
sijä sarveistumista imettäväisillä (ja linnuilla) luonteeltaan kaksinaisena: dua
listinen keratinisatio. Esim. ihon pinnassa ja levyepiteeleissä yleensä tapahtuva 
keratiiniaineen erittyminen on primääristä, struktuuritonta solujen erittämistä, 
·ekskretoorista fysiologiselta luonteeltaan. Tämä suurenee aineenvaihtohäiriöissä 
hyperkeratinisatioksi. Sekundäärinen keratinisatio päinvastoin hidastuu ylei
sissä ruumiin häiriötiloissa. Tähän kuuluvat kaikki erikoistuneet mekaanista 
lujuutta osoittavat sarveismuodostumat, kuten kynnet, kaviot, ihokarvat, villa, 
höyhenet jne. Ne ovatkin käs itettävät muodostumispaikkansakin mukaan veri
nahkaan poimuttuneiksi keratiinirauhasiksi. Niiden muodostumisen normaali
suus on siis tavallaan ruumiin fysiologi sen yleisvoinoin indikaattorina. - Lo
puksi esitelmöitsijä näytti varjokuvia mm. vitamiinien puutteen aiheuttamista 
muutoksista keratinisoitumisprosessissa. 

Maist. Paavo Suo m a 1 aine n esitelmöi vitamiineista. Luotuaan lyhyen 
·katsauksen vitamiinitutkimuksen historiaan esitelmöitsijä selosti nykyistä käsi
tystä vitamiinien biologiasta ja kemiasta. Aivan viime vuosien fysiologinen tut
kimus on selvittänyt monien vitamiinien kemiallisen rakenteen, muutamien ra
'kenteen ollessa parhaillaan selviämässä. Vitamiinikysymys on saanut lujan 
todellisuuspohjan ja vitamiinien merkitys ravintomme välttämättöminä aine
osina on kokeellisen tutkimuksen kautta tullut yhä monipuolisemmin selvite-

. tyksi. 
Esitettiin maist. Aarre V u o r j o e n (Se i n ä j o k e 1 a i sen) lähettämä 

stipendiaattitutkimus hänen suorittamistaan Copepodi-tutkimuksista Satakun
nassa kesällä 1931. 

Julkaistavaksi ilmoitettiin: Leo A a r i o: l>Die Vegetation und postglaziale 
Geschichte des Nurmijärvi-Sees.>> 

Seuran jäseneksi valittiin yliopp. Jorma G. M. Lehtonen. 

Kokous 25. XI. 1982. Prof. T. H. Järvi esitti sarjan oivallisia kuvia Suo
men si lakka- ja lohikalastuksesta. 

Fil. maisteri Osmo H. P o r k k a kertoi viime kesänä Unkariin tekemästään 
opintomatkasta valaisten esitystään varjokuvin. Sopronin kaupungissa Länsi
Unkarissa sijaitsevan Unkarin kuninkaallisen vuori- ja metsäinsinöörikorkeakou
lun kasvitieteen. professori, tri Daniel Feher oli kutsunut esitelmöitsijän perehty
mään hänen erikoisesti maaperän mikrobiologiselle tutkimukselle omistetun, 
uudenaikaisin välinein varustetun ja hyvin organisoidun laitoksensa tutkimus
metodeihin ja tieteelliseen työskentelyyn. Tätä tarkoitusta varten esitelmöitsijä 
työskenteli prof. Feherin laitoksessa kaksi kuukautta ja suoritti senjälkeen prof. 
Feherin opastaessa laajan kiertomatkan Unkarin eri osiin. Esitelmöitsijä kertoi 
Sopronin kaupungin monivaiheisesta historiasta, esitti kuvia sen huomattavim
mista nähtävyyksistä sekä kertoi korkeakoulun monista arvokkaista ja haus
koista puolisentoista vuosisataa vanhoista perinnäistavoista , joita siellä edelleen
kin tarkoin vaalitaan. Lopuksi hän näytti kuvia kiertomatkalla nähdystä ja koe
tusta kertoillen vaikutelmistaan. Kaikkialla Unkarissa erityisesti suomalainen 
saa osakseen mitä suurinta vi eraanvaraisuutta ja ystävällisyyttä, siinä määrin, 
-että hän tuntee olonsa veljeskansan keskuudessa aivan kodikkaaksi. j a kaik-
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kialla tunnetaan myös suurta mielenkiintoa Suomea kohtaan; melkein jokainen 
unkarilainen mainitsi hartaimmaksi toivokseen saada kerran elämässään nähdä 
kauniin Suomen. Muistot opettavalta, tieteellisesti antoisalta ja hauskalta Unka
rin matkalta ovat yksinomaan mieluisia, ja kiitollisin mielin muistelee kaikkia 
sikäläisiä työtovereita ja ystäviä, jotka kaikin keinoin avustivat vierasta mat
kailijaaja tekivät parhaansa saattaakseen suomalaisen ve lj en vi ihtyisyyden täy-
delliseksi onnistuenkin si in ä suorastaan loistavast i. · 

Seu ran jäseniksi va littiin ylioppilaat Irma M. M o r i n g ja Taimi M. S i v e
n i u s. 

Vanamotaisten iilanvietto 11. XII. 82. Sunnun taina 11. p:nä joulukuuta 
kokoontuivat vanamolaiset Hämäläis-Osakunnan kokoussaliin yhteiseen illan

. viettoon. Koristettuun kokoussaliin oli saapunut 72 vanhempaa ja nuorempaa 
vanamolaista. 

Ylioppilas Anna-Li isa Aaltosen es itettyä alkusoiton lausui ylioppilas 
Antero Vaarama vanamolaiset tervetu lleiksi illanviettoon. Tämän jälkeen lau
loivat ylioppilaat Armi Puhakka ja Saara Itkonen duettoja ylioppilas Katri 
Pullisen säestäminä. Puuror.syönnin aikana saati in kuulla ylioppilaiden Veijo 
Vartiovaaran, Tauno Karjalaisen ja Pasi Lehmusluodon la'ulama yliopp. Esko 
Suomalaisen sepittämä )>es itelmä)> jännittävistä seikkai luistaan kaukomailla. 
Ylioppilas Jorma Mattilan esitettyä ylioppilas Mirja Heilen säestykse llä viulun
so ittoa seuras i yksinäytöksinen kuvaelma >>Vapautettu kuningatar>>. Ylioppi las 
Antero Pankakosken lausumanaja lukuisain vanamolaisten esittämänä saavutti 
näyte lmä suuren menestyksen. Kahvia juotaessa piti ylioppilas Laila Nikula 
mi eltymykse llä kuullun humorist isen kahvipuheen, jonka jälkeen ylioppilas 
Pasi Lehmusluoto kertoi sadun Vanamosta ja va namo laisista. Viimeisenä vi
rallisena ohjelmanumerona oli yliopp. Esko Suomalaisen kirjoittama vanamotta
rien esittämä ooppera )>Vanamon viisaat neitseet», joka vastaanotettiin myrskyi
sin suosionosoituksin . Rattoisaa, toverillista yhdessäoloa jatkui myöhään 
yöhön. 

Kirjallisuutta. 

J ärv i, T. H.: Suomen meri k a 1 a s t u s j a jo k i pyy n t i. Siv. 
188, tej<:st issä 82 piirros- ja kartakekuvaa sekä lii tteenä 190 syväpainokuvaa. 
Kustantaja Werner Söderström Oy. ja avustaja Suomalaisen kirja llisuuden 
edistämisrahasto. Porvoo 1932. Hinta nid. 100 mk. ja sid. 125 mk. 

Tiedemies merikalastuksen ja jokipyynnin kuvaajanai Mielenkiinnolla 
ottaa tarkastellakseen tämän kookkaan :teoksen. Kaunis kirja, kuvitus erin
omainen, varmaankin aivan muuta kuin mihin ka lastusa lan kirjoistamme olemme 
tottuneet, teksti näyttää sisältävän paljon asiaa, mutta olevan kuitenkin luet
tavaa, nämä vaikutelmat teosta silmäi llessään saa heti. Lähempi syventymi
nen tekstiin ja kuviin kiinnostaa jatkuvasti ja vo imme vakuuttaa myös, että 
tämä prof. J ärven teos antaa lukijalleen paljo.n. Alku on Itämeren ja sen osien 
luonnonsuhteiden kuvausta, missä selostetaan täniän merialtaan muoto ja 
raj&t, hydrografiset ja vesikemia lliset erikoisuudet, kasviston sekä alemman 
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ja ylemmän cläimistön luonne ja kokoomus. Tämä teoksen alkuosa on varsin 
hyödyllinen luettava tällaisia asioita opiskeltaessa, sillä tällaisia asioita on tie
dettävä, ja esityksen selvyys ja asioiden sopiva ryhmittely helpoittavat niiden 
muistamista. Vähemmän tietopuolisia, joskin kalastusalaan liittyviä tietoja 
runsaasti sisältäviä ovat luvut: kalastuksen yleinen luonne, kalastusalueet, eri 
kalalajien pyynti, hylkcenpyynti, alukset ja varastohuoneet, Petsamon kalas
tus ja kaukopyynti. Näistä luvuista esitys eri kalalajien pyynnistä ottaa noin 
2/a teoksen koko sivumäärästä ja sisältää silakan, kilohailin, turskan, siian, 
lohen, ankeriaan, nahkiaisen ym. merikalojemme ja merestä jokiin kohoavien 
arvokalojemme sekä rantameressä esiintyvien makeanveden kalojemme pyynti
tapojen selvittelyn. On mielenkiintoista lukea eri pyyntitapojen historiikkia 
ja huomata, miten uudet, kaukaisiltaidn alueilta tuodut pyyntitavat havaitaan 
hyviksi ja vaihdetaan entisiin sekä miten taloudellisilla muutoksilla on vaiku
tusta pyyntitapoihinkin. Lohenpyynnin esitykseen liittyy selvitys lohikalas
tuksien omistusoikeuden historiallisista vaiheista ja samoin lohikannan tuke
misesta hautomotoiminnan avulla. Sivumäärältään lyhyt on Petsamon kalas
tuksen kuvaus, mutta sisältää ilmeisesti kaiken oleellisimman tästä suolaisen 
rantameremme pyynnistä. Kaukopyyntiä, etäisillä valtamerillä harjoitettavaa 
valaan, hylkeen, lohen ja sillin pyyntiä on maastamme käsin myös harjoitettu 
ja näistä esitetään valaisevia tietoja, jollaisia muualta käsin lienee mahdoton 
saada käytettäväkseen. 

Kalastuksemme on tullut näiltä osiltaan onnistuneesti sekä sanoin että 
kuvin esitetyksi. Teos ei olekaan mikään hetken tuote, vaan tekijä on kaikesta 
päättäen vuosikausia harkiten valikoinut ainehistoa kuvitukseen sekä merkin
nyt muistiin esitettäviä asioita. Kuvista ovat monet ainutlaatuisia, esim. joki
pyyntiä kuvaavia patokuvia ei enää Oulujoella ole otettavana, nuo kuvatut 
lohipadot kuuluvat jo historiaan. Teos ilmestyy myös saksanldelisenä Pohjois
ja Länsi-Euroopan merikalastuksia käsittelevän kansainvälisen suurjulkaisu-
sarjan yhtenä osana. Y. W:s. 

H i d en, II m a r i j a P o i j ä r v i, Arvi: K o u 1 u- j a r et k ei 1 y
k a s v i o. Otava. Helsinki 1932. 343 sivua. 

P u 1 k k i ne n, Asko ja H a g f o r s, E. A. Martin: K o u 1 u kas
v i o. WSOY. Porvoo-Helsinki 1932. 512 sivua. 

Kasvitieteellisissä piireissämme on viime vuosina ollut tiedossa, että erään 
uhrautuvan kustantajan toimesta on valmistettu uutta, ajanmukaista ja laajaa 
Suomen kasviota. Teosta on odotettu hartaasti ja toivehikkaasti. Viime touko
kuussa ilmestyi lopultakin kirjakauppaan uusi kasvio ja kolme kuukautta myö
hemmin toinen. Yht'äkkiä oli meillä siis - kaksi uutta kasviota. Kumpikaan ei 
ollut se, jota oli lähinnä kaivattu; molemmat ovat laaditut lähinnä koululais
käyttöä varten. Mutta kun uuden koulukasvionkin tarve oli kauan ollut tun
tuva, oli tällaistenkin kasvioiden ilmestyminen hyvin ilahduttava tapaus. 

Ensin ilmestynyt, )>Koulu- ja retkeilykasvio)>, jonka laatijat ovat maist. 
H i d en (Hiitonen) ja toht. p 0 i j ä r V i, alkaa lyhyillä, mutta tarkoituksen
mukaisilla keräysohjeilla, ääntämisneuvoilla ja kasviselityksissä tarpeellisten 
käsitteiden selityksillä. Näitä seuraavat tutkimuskaavat, joita on kaksi: 1. Lin
nen järjestelmään perustuva, mutta entistä käytännöllisemmäksi tehty, ja 2. 
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>> biologinen>> , joka perustuu kasvien elintapoihin ja yleisi in muoto-opillisiin seik
koihin. >>Biologisessa>> kaavassa aloitetaan jaolla vesi- ja maakasveihin; jälkim
mäiset jaetaan vihreitä lehtiä vailla olevi in ja vi hreälehtis iin kasveihin, ne edel
leen puu- ja ruohovartisiin; näiden molempien jako taas perustuu ensin lehti
muotoihin ja asentoihin, myöhemmin mitä erilais impiin tunnusmerkkeihin. 
Varsinaisessa lajista-osassa, joka käsittää 264 sivua, järjestelmä on pääasiassa 
Englerin järjeste lmän mukainen, jota tekijät ilmoittavat monin paikoin >>paran
taneensa>> muihin järjestelmiin nojautuen (eiköhän olisi syytä jättää Englerin 
kuuluisan järjestelmän p a r a n ta m i n e n hieman suurempien asiantuntijain 
tehtävä ksi). Yksityisistä kasvimuodoista ovat vain päälajeiksi käsitetyt kas
viossa es itettyjä. Lajeista on erittäin harvinaiset kasvit kokonaan jätetty pois. 
Viljelyskasveja sensijaan es itetään paljon, jopa tarpeettomiakin. Lajimääritel
mät ovat suptJeita ja useimmiten hyvin asiallisia. Sukuihin ja lajeihin johtavat 
tutkimuskaavat ovat osittain varsin ansiokkaita; erikoisest i mainittakoon pa
juista esitetyt kolme eri tutkimuskaavaa. Lajimääräyksiä helpottavat varmasti 
paljon mainiot kuvat, joita on runsaasti ja jotka ovat peräisin Lindmanin tunne
tusta Ruotsin kasviosta; pääosaksi kuvat ovat kukka-, hedelmä-, kukinta- yms. 
kuvia, sii s ei yleisnäkökuvia tms., joiden mukaan lajimääräyksen useinkin voi 
suorittaa jo kuvia katselemalla. 

Toinen kasvio, >>Kottlukasvio>> , jonka tekijöitä ovat leht. P u 1 k k i n e n ja 
metsät iet toht. H a g f o r s, ilmestyi siksi paljon edellistä myöhemmin, että 
siinä voitiin, kuten selvästi näkyy, käyttää hyväksi ede llä mainittuun teokseen 
uhrattua työtä (alkulauseen päiväys on harhauttava). Pääasiassa se kuitenkin 
on si itä aivan riippumattomasti syntynyt. Tässä teoksessa on , ulkolaisten es i
kuvien mukaan, kokonaan hyljätty Linnen järjestelmä. Kasvien määräämistä 
varten on vain >>biologin en>> kaavasta, joka käsittää kymmenen hyvin erila isin 
perustein määrättyä >>alkuryhmää>> (kehtomykeröllisiä, puuvartisia, lehdettömiä, 
vanallisia, vesikasveja, kukattornia yms.). Näiden ryhmien sisä llä jaoitte lu te h
dään ensin varsinkin lehtimuodo·n tai kukan mukaan, sittemmin eri tapauksissa 
hyvin erilaisin perustein, mikäli mahdollista nojaten tunnusmerkkeihin, jotka 
ovat nähtävissä herbariokasveistakin. Määräämiskaavat johtavat yleisesti 
luonnolliseen järjeste lmään . Lajiosassa, joka on 443 sivun laajuinen , järjeste lmä 
on luonnollinen ja pyrkinee olemaan uudenaikainen, mutta poikkeaa haitallisesti 
yleisest i käytetyistä systeemeistä ja vaikuttaa varsinkin 2-sirkkaisosassaan hyvin 
sekavalta. Suomen kasvit on pyritty kaikki huomioonotta maan, sekä yleiset 
että harvinaiset, samoin sekä pää- että alalaji t ja joskus pienempiäkin muotoja. 
Viljelyskasveja on samoin runsaast i mukana. Tutkimuskaavat vaikuttavat käy
tännöllisesti laadituilta. Kuvia on runsaasti, ja ne ovat suuremmassa määrin 
kuin Hiden- Poijärven kasviossa yleis-, lehti - yms. kuvia; kuvat ovat tekotaval
taan useinkin aika kömpelöitä, mutta epäilemättä silti yleensä tarkoituksen
mukaisia; joskus kuvat es ittävät niin harvi naisia kasveja, että ne koulukas
viossa tuntuvat tarpeet tomilta. 

Kummastakin kasviosta näkyy, että ne ovat vakavan uudistus- ja parannus
pyrkimyksen tuloksia. Kumpikaan ei ole syntynyt se llaisella ki ireellisellä kom
pilatiotyöllä, jota kasvioiden tekijäin valitettavan usein näkee tekevän, vaan on 
näihin kasvioihin todella uhrattu paljon aikaa. Molemmat teokset halli tsevat 
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tutkimuskaavoissa ja lajise lityksissä esitetyn tietoaineiston varsin hyvin, Hiden
Poijärven kasvio kenties parhaiten kasvisystemaattisen puolen siitä, Pulkkis
Hagforsin kirja taas opetuksellisissa seikoissa ja käytännöllisyydessä huomioon 
tulevat asiat. Kumpikin teos vaikuttaa siis hyvin käyttökelpoiselta. Toisen_ 
taikka toisen mahdollisen paremmuuden koulukäytössä pystyvät parhaiten rat
kaisemaan oppikoulujen opettajat. Olisi toivottavaa, että he arvostelisivat teok
sia tältä kannalta. 

Omasta puolestani pitäisin H i d e n- P 0 i j ä r V e 11 teoksen crikoisetuihin 
kuuluvina hyvää paperia, huolellista oikolukua, si roja kuvia, joista on hyö tyä 
vaikeammissakin lajimääräyksissä ja muillekin kuin alottelijoi ll e, kirjan alussa 
esitettyjä hyödyllisiä neuvoja ja se lityksiä ja edelleen sitä, että kirjassa tarjotaan 
kasvimääräyksissä käytettäväksi sekä vanha hyvä linneläinen että uusi ekologis
morfologinen tutkimuskaava, minkä johdosta määräämisen onnistuminen var
menee. Erikoisen si lmiinpistävänä haittana on sitävastoi n se, että harvinaisten 
lajien poisjättö luo kasvien määräämiseen epävarmuuden tunteen ja vähentää 
mielenkiintoa. Tarvittaisiin eri kohdissa ainakin lyhyt maininta siitä, että 
Suomessa sitäpaitsi kasvaa niitä ja niitä lajeja (niissä ja niissä maakunnissa ta
vattuja). Luonnonsuojelu ei tästä varmaankaan kärsisi. 

P u l k k i s- H a g f o r s i n kasvian etu ja taas on käytännöllisemmiltä 
vaikuttavat tutkimuskaavat ja lajiston täydellisyys; erikoisen tunnustuksen 
ansaitsee myös se, että kirja antaa edes lyhyitä neuvoja kasvupaikkojen merkit-
semisessä. Vikana pitäisin mm. tarpeettoman paljon uusittua nimistöä ja syno
nyymimerkintäin niukkuutta; aikaluvussa on toivomisen varaa, samoin muussa 
tarkkutiden ja virheettömyyden tavoittelussa (esim. se llainen laj i kuin Colpodiwn· 
latifolium on . unohdettu pois). Kahden eri henkilön eri llinen toimitustyö ei ole 
ollut teoksessa haitaton. 

Valitettavana vikana on kummassakin kasviossa 1 e v i n n ei syys t i e-
t o j e n p u u t t e e 1 1 i s u u s, joskus virhcellisyyskin. Kun kerran on vai-
vauduttu kiitettävän tarkoin ottamaan kasvioihin uusimpien aikojen kaikki uudet 
lajit, satunnaiskasvitkin, olisi odotta"nut, että. myös levi nneisyyst ietojen ajan
mukaistuttamiseen olisi vakavasti pyritty. Kieltämättä on siihen pyritty kir
jallisuustietoja (jotka eivät aina ole luotettavia) käyttämällä, kuitenkaan ei huo-
lellisesti. Sensijaan näyttää kokonaan tai melkein kokonaan jätetyn käyttä
mättä se tied.onlähde, joka on tärkein ja luotettavin, nimittäin >>Herbarium 
musei fennici>>, suuri kansallisherbariomme. jo uusien kasvioitten sieltä täältä 
selaileminen on paljastanut kymmeniä sellaisia puutteita kasvien maakuntatie
doissa, jotka tämän kokoelman perusteella olisivat korjattavissa. Kun koululais
kasvioonkin otetaan, kuten mielestäni on tehtävä, yksityiskohtaiset tiedot levi n
neisyydestä, on ne si inä es itettävä yhtä oikein kuin laajemmissakin kasvioissa .. 
Yliopiston suömalaisen kasvikokoelman käyttämättä jättäminen on kyllä jos-
sain määrin puolustettavissa muiden kasviantekijäin kannalta kuin maist. 
Hiitosen, jonka käytettävissä kokoelma on koska hyvänsä ollut. 

Kasvien levinneisyyden vaillinainen tunteminen näkyy si in äkin, että vaihto
numeroita, jotka oikeastaan ovat vain kauppa-arvoja, mutta joita tunnetusti 
käytetään yleisyysindekseinä, ei kasvioissa ole ajan.mukaistettu, vaan ki:iytetään, 
vanhoja tietoja tai muuteliaan entisiä oikeita virheellisiksi. ·Kuvaavana es i
merkkinä mainittakoon Cerastium arvensen arvo 4. Tätä kasvia kuitenkin ny.-
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kyisin kasvaa, ku ten jokainen kasvi stomme tuntija t ietää, sadoilla ja luul tavasti 
tuhansilla paikoilla maassamme. 

Vääristä levinneisyysti edoista mainittakoon esimerkkin ä Hiden- Poijärven 
kasvian maininnat Pinus banksianasta ja Abies nordmannianasta. Sanotaan näi
den kasvavan Suomessa usein istu tettuina, mikä on aivan vää rin. Erheyttävän 
käs ityksen saa myös se llaisissa tapauksissa , joissa jostain koristekasvista sano
taan >> yleisesti vilj elty>>, mu tta to isesta palj on yleisemmästä vain >> koristekasv ina 
viljelty>> . Pulkkis- Hagforsin kasvio osoittaa viljelyskasvien levin neisyyst ieto
jen ilmoittamisessa useinkin parempaa harkintakykyä jättämämt yleensä ylei
syyst iedot pois. 

Molemmissa kasvioissa pistää silmään k asv u p a i k k a t i et o j en 
h e ikkou s j a u se in v i r h e e II i s yy s k i n. Lukuisten kasvien mai
ni taan kasvavan paikoilla, joill a ne joko eivät ollenkaan kasva ta i tavataan vain 
poikkeuksellisesti, varsinainen kasvupaikka sensijaan jäte tään maini tsematta 
(es im. Dryopteris fili x mas ja Hieracium prenantlwides Pulkkis- Hagfo rsHJ a). 
Tai käytetään se llaisia epäonni stuneita mää ri telmiä kuin >>kuivilla paikoilla>> 
(Lycopodium complanatum Hiden- Poij ärve llä) kasveista, joista kasvupaikan 
voisi yh tä lyhyesti mää ri te llä to della va laisevas ti ja oikein . Mi tään kasvupaik
koja eivä t tietenkään ole sellaiset kuin mäe t, vuoret ym., joita kasviat kasvu 
paikoiksi i1moittavat. Tällaisen hataruuden tai virhee llisyyden puolustukse ksi 
ei kelpaa viit taus ulkolaisten kasvioitten vas taaviin puut tee llisuuksiin . Meillä 
Suomessa on kasvupaikkojen havaitseminen ja tunteminen onneksi korkeam
malla taso ll a kuin yleensä muu alla. Olisi toivottavaa, että tämä ilmenisi kas
vioistakin. 

K. L. 

S a 1 o v a a r a, H a n n e s: E 1 ä i n t e n m aa i 1 m a 1 I- 1 V. Yh
teensä 1247 siv., 25 värikuvaa, 216 syväpainoliitekuvaa ja 855 tekstikuvaa. 
Helsin gissä 1931- 32. Kustannus O.Y. Otava . Kunkin osan hinta nid. 120 
mk., sid. 160 mk., nahkase lkäkans. 200 mk. 

Vasta pari sen vuotta on kulunut tämän eläinti eteellisen loistoteoksen en
simmäisen osan ilmes tymises täl ja nyt voimme ilolla todeta jo kolmen uuden 
osan ehtineen nähdä päivän valon. Vain viimeinen nidos, jossa tullaan käsit
telemään yleisaiheisia eläinti eteellisiä kysymyksiä, on vielä ilmestymättä. 

Ilmoitettavinamme olevat ni tee t sisältävät viimeisen osan imettäväisistä 
(jyrsijät, vajahampaiset, puss ieläimet ja nokkaeläimet), lintujen, matelij ain, 
sammakkoeläinten, kalojen sekä muiden alimpien selkärankaisten ryhmät koko
naisuudessaan ja näiden li säksi vi elä kaikki sc lkäran gattomat eläimet. - Enem
män kuin toinen puoli tekstistä on toimittajan, rehtori S a 1 o v a a r a n omaa 
käs ialaa. Linnuista on kirjoittanut lehtori E. V. S u o m a 1 a i n e n, äyriäi
sistä, nilviäisistä ja piikkinahkaisista toht. Arvi P o i j ä r v i sekä hämähäkki
eläimistä ja mactoista maist. Heikki V ä ä n ä n e n. 

Yhtä edulli sen vaikutuksen kuin teo ksen ensimmäinen osa , tekevät luki
jaan nämä jälkimmäisetkin - yh tä sujuvaan ja viehättävään tyyliin ovat 
kuvaukset laaditut ja yhtä suurenmoinen on kuvitus. - Iloksemme voimme 

1 Ks. L. V. 1930, s. 229. 
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myöskin todeta, etteivät päätoimittajan apulaiset jää hänestä itsestään ainakaan 
kovin paljon jälelle es itystapansa vilkkaudessa ja kielenkäyttönsä mehevyy
dessä. j ossain määrin poikkeaa tyylillisesti varsinkin lintuosa kuitenkin muista. 
Siinä näyttää käytetyn eläinten. ulkonaiseen kuvaamiseen su htee llisesti vä hän 
enemmän tilaa kuin mui ssa osissa. Mutta kaikkialla on pyritty ennen muuta 
esittämään eläinten elämäntapoja mikäli mahdollista uudenaikaiseen pakinoi
vaan tyyliin. Siinä suhteessa nämä )> pakinab> kuitenkin poikkeavat edukseen 
niistä pakinoista, joita nykyään saamme mitä moninaisimmilta muilta aloilta 
lukea, että niissä on koetettu välttää muotiin tullutta karkeata liioitte lua ja 
esitettävien asioiden ylenmääräistä suurentelemista . Päinvastoin on )>Eläinten 
maailmassa)> pyritty es ittämään niin luotettavia ja täsmällisiä tietoja kuin 
mahdollista, onpa monin paikoin nimenomaan oikaistu aikaisempia liioitteluja 
ja väärinkäsityksiä. ja totuus itsessäänhän on niin merkillinen ja viehättävä, 
ettei liioittelusta ja vääristelemisestä ole kellekään todellista iloa! - Selvää 
kui~nkin on , ette i varsinkaan tällaisessa laajassa, vain muutamien harvojen 
miesten kirjoittamassa teoksessa ole voitu kokonaan välttyä pienistä virhee lli
syyksistä ja jossain ·määrin vanhentuneista tiedoista. Mutta tällaisia en ole 
kuitenkaan sattunut huomaamaan kovinkaan monta, vaan yleensä täytyy 
sanoa, että esitykset tuntuvat melko luotettavilta, usein suhtee llisen uusiinkin 
tutkimuksiin perustuvilta. ja niistä eläimistä, joi hin tekijät itse ovat tutustu
neet luonnossa, ja joiden elämäntapoja he ilmeisesti ovat voineet omin silmin 
seurata, ovat kuvaukset monesti aivan mestarillisia. - Kun teos on tarkoitettu 
enemmän lukukirjaksi kuin varsinaiseksi tietokirjaksi, on es itettyjen eläinla
jien luku varsinkin eräissä osissa supistettu verraten vähiin. Erikoisesti koskee 
tämä selkärangattomia eläimiä. 

Runsas kuvitus perustuu pääasiallisesti sekä ulkomaalaisten että kotimais
ten valokuvaajien työhön. Ulkolaisista kuvista herättävät lukuisuudellaan ja 
kauneudellaan erikoista huomiota ne, jotka ovat lainatut )>Text & Bilden> ja 
)>Wide World)> nimisistä julkaisuista sekä Ri.istig'in teoksesta. Mutta suomalai
se lle lukijalle on mitä mieluisinta todeta, etteivät meikäläisen tutkijan maist. 
Einari Merikallion monilukuiset lintuvalokuvat jää vähimmässäkään määrässä 
jälelle parhaimmistakaan ulkolaisista ja että pro{ K. E. Kivirikan tunnetuista 
biologisista ryhmistä otetut kuvat myöskin täysin pitävät paikkansa muiden 
kirjassa olevien valiokuvien joukossa. 

Kaiken kaikkiaan voimme pitää varmana, että )> Eläinten maailma)> tulee 
suuressa määrin edistämään suomalaisen yleisömme tutustun_1ista ja kiinty
mistä eläimiin ja niiden elämään. 

U. Saalas. 

P u 1 k k i ne n, A s k o : P e r h o s k i r j a 1. P ä i v ä p e r h o s e t, 
k i i t ä j ä t, k e h r ä ä j ä t. W.S.Oy. Porvoo- Helsinki 1932. 33 värillistä 
kuvataulua. Hinta nidottuna 45: -, kangaskansissa 60: -. 

Senjälkeen kun j. E. A r on to imittamat )>Suomen perhoset» ja )> Pieni 
perhoskirja)> jo aikoja si tten ovat olleet loppuunmyydyt, ei ole ollut saatavana 
mitään suomenkielistä perhosten tutkimisopasta. Samoin on ruotsinkielinen 
erittäin käyttökelpoinen A. No r d s t r ö m i n )>Fjärilfauna för nybörjare)> 1 
ja II alkanut viime aikoina loppua kirjakaupoista. Näinollen on ilolla terveh-
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dittävä tunnetusti taitavan oppi- ja tu tkimuskirjain tekijän leht . P u 1 k k i se n 
perhoskirjaa, joka poistaa pahimman käs ikirjan puut teen tutkimusalalta, jota 
monet koululaise t ja-ylioppilaat se kä useat varttun ee mmatkin lu onn ontutkijat 
harrast avat. Olemme kii to lli sia leht. P u 1 k k i se II e siitä, et tä hii n, ole
matta ammat timi es, on paremmin kuin varsinaiset perilosmiehemme oiva ltanu t 
ve lvo llisuutensa ja uskaltanu t työhön ryhtyä. 

Kun p:dämme selos tettavana olevaa kirjasta aloittelijoille aijottuna oppaana, 
on leht. P u 1 k k i n e n mielestämme onni stunut työssään oikein hyvin. Täm
möisenä alkeiskirjana on sillä jo taskukokonsa se kä ennen kaikkea vä ri kuva
taulujensa puolesta suuria etuja. Näiden kuvatauluj en avu lla a l o i tt~ l i j a voi jo 
vertailemallakin osapuilleen mää rätä perhosensa . Tosin on kuvien joukossa 
useita vähemmän onnistuneita, jopa se llaisiakin , joista ei määräyksessä ole 
apua, kuten varsinkin hopeatäplien ja Sinisiipisten alapuolta es ittävät kuvat, 
joiden asemesta tarkat tekst ipiirrokse t olisivat ollee t tarkoituksenmukaisempia. 
Samoin eivä t kaikki toukkakuvat ole lajilleen tunnettavia, va ikka näillä kuvilla 
toukkien hakemiseen ja mää rää miseen innoittajina on varmast i merkityksensä. 
Kokonaisuudessaan on tämän kirjasen kuvilla aikaise mpien periloskirjain ku
vien rinnalla se etu, että ne es ittävä t v a i n k o t i m a i s i a 1 a j e j a, joskin 
on täytynyt tyytyä ulkomaisista kappaleista tehtyihin kuviin, jotka eräissä 
tapauksissa esittävät aivan erinäköistä eteläise mpää muotoa (esim. kuva 5 
taulussa 24). 

Kirjan tekstiin syventyessään huomaa olennaisena pii rteenä leht. P u 1 k
k'i se I I e ominaisen lyhyen ja se lvän sanonnan, jotenka esim. lajise li tyksiin 
on otet tu vain perhosen tun te mise ksi välttämättömät as iat , samoin ruumiin
rakennetta ja keräilyä koskeviin lukuihin ainoas taan tärkeimmät se ikat. Siitä 
johtuen, et tä tutkimuskaavoissa on koetettu välttää use in vaikeast i nähtäviä 
siipisuonista saatavia tunnusmerkkejä, on ollut pakko jättää k o k o p e rho s
r y h m ä ä koskeva tu tkimuskaava pois ja tyytyä vain kunkin eri alaryhmän 
alussa olevaan kuvaukseen. Näitä e de l ~ä väs ti saa mme kyllä tietää , että per
hose t jae taan vanhas taan suur- ja pikkuperhosiin, edelli se t p ä i v~i pe rhosiin ,. 

kiitäjiin, kehrääjiin, yökköihin ja mi t tareihin. Tämä ehkä olisikin aloitte lijoille 
aio t tuna paikallaan, jollei oli si otaksut tavaa, että he joskus sattuisivat saamaan 
jonkun siilikehrääjän (Arctia) ta i kanervakii tä jän (Zygaena), eivä tkä saisi nä itä 
kirjasta tutkituiksi. Olisi ollut edelläse los tetun kannalta ehkä suotavaa, että 
kaikki >>valekehrääjät ja -kiitäjäh olisi myös ote ttu kirjaseen mukaan. - Muu
ten tun tuvat tutkimuskaavat eri ttäin selviltä ja ovat helpot käyttää . 

Leviämisti edot ovat es itetyt Vanamo-Seuran hyväksymiä suomenkie listen. 
maakuntain lyhennyksiä luette lemalla. Itse tiedot on antanut suurperhostcmme 
levinneisyyden paras tun t ija, johta jaT h. G r ö n b 1om, jotenka nii tä on pidet
tävä mahdollisimman täydellisin ä. Epähuomiossa li enevät Argynnis thoren 
leviämistiedoista jäänee t maini tsematta lappalaise t maa kunnat , joissa laji es iin
tyy pohjoisena muunn oksena. - Leviämistietoja seuraa t ieto lajin yleisyy
destä , mikä varmast i kiinnostaa keräilij öitä; mu tta lähti essään tässä Helsin gin 
hyönteisvaih toyhdi styksen vaihtoarvoista ja käyttäessään niitä yleisyysasteik
kona, ei tekijä mielestämme ole menetellyt onnistuneest i. Maini tut arvot eivät 
nimittäin suorastaan osoita perhos ten yleisyyttä tai harvinaisuu tta, vaan sitä 
kuinka suuri perhosen kysyntä ja tarjonta kulloinkin on ja ovat siis muu ttuvai-
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sia. Erehdyksestä on kai tällöin kiinnitetty huomio vain Leucodonta bicolorian 
harvinaiseen päämuotoon ja syrjäytetty sen yleisempi muunnos. 

l'crhosten esi intymispaikoista puhuessaan tekijä ehkä on ollut liikaakin 
niukkasanainen, joka tietysti johtuu sopivien lähdetietojen puutteesta. ·Täten 
ei useista lajeista mainita mitään esi in tymist ietoja. Onpa joukkoon pujahtanut 
harhaanjohtaviakin se llaisia, riippuen siitä, ettei tekijä ole ammatt imies perhos
a lalla. Mainitscn vain pari. Erebia lapponasta sanotaan, että se lente lee Lapin 
soi ll a, vaikka perhonen harrastaa ruohorikkaita niittymäisiä paikkoja. Satyrus 
semelen tiedetään lente levän hiekkaisilla päivänpaisteisilla rinteillä, vaikka se 
lounais illa merenrannikoillamme esi intyy pääasiassa jäkäläisillä kallioilla. 

Perhoslajien toukkakuvaukset on jätetty pois, mikä lieneekin näin ensi 
oppaassa paikallaan. Sensijaan mainitaan, kaikesta päättäen ulkomaisten läh
teiden mukaan, toukkien ravintokasvit. Kotimaisten lähteiden niukkuuden 
tähden tämä on luonnollista, mutta vanhemmista suomalaisista ja skandin aa
visista lähteistä olisi ehkä paremmin saatu tietää, millä kasveilla toukat me i II ä 
yleisimmin elävät. Näin tu lee esim. Lycaena argukse.n toukan ravintokasveina 
mainittua apila ja muut hernekasvit, kun ensi sij a lla tulisi mainita kangas
kanerva (Calluna vulgaris), L. astrarchen samoin kurjennokka (Erodium cicu
tarium) kun tu li si olla kurjenpolvi (Oeranium silvaticum) jne. Gluplzisia rena
tan toukka ei toukkain kasvattajain mukaan meillä eläne haavan yhteenpunot
tujen lehtien välissä. 

Tietee llinen nimistö on a ikaisemmin käsikirjoissa yleisesti käytetty ja 
meillä suuressa määrässä vakiintunut, mitä on pidettävä tällaiselle alkeisl<irjalle 
ansiona, si llä uusi nimistö se ll aisena kuin se esiintyy esim. Se i t z in suurteok
sessa )> Die Grossschmetterlinge der Erde)> ja W a h 1 g r e n in )>Dagfjäril an>
osassa sarjaa )>Svensk insektfauna)>, olisi vain sekoittanut. Samoin on kirja
selle eduksi muunnosten poisjättäminen muissa kuin se llais issa erikoistapauk
sissa, joissa nämä ovat meillä esi intyvien maantieteellisten alalajien luontois ia. 

Yllämainitut huomautukset eivät sumenna sitä edullista yleisvaikutusta , 
minkä leht. P u 1 k k i sen perhoskirja tekee; ne ovat vain a ijotut seuraavassa pai
noksessa huomioonotettaviksi. Tätä perhosten tutkimisopasta on lämpimästi suo
siteltava ei ainoastaan koululaisille, joille se on tarkoitettu, vaan myös perhosia 
keräileville ylioppilaille sekä niille itseopiskelevi lle luonnonystävi lle, jotka tah
tovat saada tietää löytämiensä perhosten nimet sekä jotain niiden levinneisyy
-destä ja elintavoista. Täytyy toivoa, että tekijä rohkaistuu julkaisemaan jäl
jellä olevistakin perhosryhmistä samanlaisen kirjasen, vaikka tässä ovatkin vielä 
suuremmat vaikeudet voitettavina. · 

K. ]. Valle. 

Luonnon Ystävän vuosikerta 1925 halutaan ostaa. Tar
joukset pyydetään lähettämään os. Asemapääll. 0. A. Grön
dahl, tfaapamäki. 

Helsinki 1933, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
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F ennoskandian a tlanttiseen kasvistoelementtiin 
tutustumassa Norjan länsirannikolla. 

Mauno }. Kotilainen. 

1 1 (Jatkoa) 

Palaamme nyt erittelemään Norjan S- ja W-rannikkokaistalle 
sulloutunutta lajistoa, mi ~sä mielessä sen lajeja on pidettävä atlant
tiseen elementtiin kuuluvina, samalla tarkaten Fennoskandian at
lanttisen elementin regionali sta köyhtymistä Fennoskandian itäosiin 
siirryttäessä. 

Tarkastelumme kohteina olleista 67:stä putkilokasvista on koko 
Fennoskandiassa tavattu yksinomaan vain Norjassa, pääasiassa 
Kragerön ja Trondheiminvuonon välise llä rannikkokaistalla, levin
neisyysvyöhyke 1 (kartake 1, s. 3), yhteensä 18 putkilokasvia, sama
ten 30:stä atlanttisesta lehtisammalesta 15, 4:stä rahkasamma I.eesta 
2 ja 31 :stä maksasammaleesta 22. Nämät 57 alueen 133:sta atlantti
sesta kormofyytistä voidaan siis jo fennoskandi sen levinneisyytensä 
perustalla olettaa kuuluvan atlanttiseen kasvi stoelementtiin. Lajien 
>>atlanttisuudessa >> voidaan kuitenkin todeta merkittäviä aste-eroja. 
Fennoskandiassa vain Norjassa tavatuista atlanttisista laje ista 
ovat hyperat lanttisia (lajiryhmä AJl): Hymenophyllum peltatum, 
Asplenium marinum, Scilla verna, Bunium flexuosum, Carex bi
nervis (A2); Fissidens polyp/1yllus, Rllacomitnum ellipticum (N-Atl.), 
Glyphomitrium Dawiesii (N-Atl.), Habrodon perpusillus (myös W
Välimerenrannoilla), Caesia crenulata, jungermannia Doniana (N -

1 euraami sen helpottamiseksi toi tan vyöhykejaossa käytetyt mer
kinn ät. Lajiryhmät ja niiden levinneisyysvyöhykkeet Norjassa ovat mer
kityt: I, II , lla, llb j.n.c. , F n no s k a n d i a s a: 1, 2, 3, 4, 5 j.n.e. {kts. 
kartaketta 1 ), muu alla 11 r o o p a s s ;~ A, A2, 8 1, 82, jne. (kartake 2, s. 9). 
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Atl.), Mylia cuneifolia, Plagioclzila punctata, Pl. tridenticulata, Sca
pania ornitlwpodioides (N.-Atl.), Se. nimbosa (N-f.tl.), Herberta 
adunca (N-Atl.), Saccogyna viticulosa, Loplwcolea fragrans, Ceplzo
loziella Pearsonii, Lepidozia Pearsonii, Pleurozia purpurea (N-Atl.), 
Radula aquilegia, Lejeunia patens, Harpalejeunia ovata. - Fenno
skandian selvimmin oseanisessa elementissä ovat siis maksasamma
let suhteellisesti voimakkaimmin edustettuina. 

Välitysvyöhykkeeseen, lajiryhmä · 8, kts. s. 9- 10, kuuluvat Erica 
cinerea (B 1 ), Vicia orobus (82) ja Corydalis claviculata (82); samma
lista: Breutelia clzrysocoma, Hedwigidium imperbe, Hyocomium fla
gellare; Splzagnum Garberi; Fossombronia angulosa, Lepidozia pin
nata, Porella Tlzuja. Sammalet puuttuvat edafisista syistä Tanskasta 
ja Pohjanmeren SE-rantamilta, mutta esiintyvät vyöhykkeen itäosien 
vuoristoissa (Vogesit, Schwarzwald, ositt. myös Alppien rinteillä). 

Fennoskandiassa vain Norjassa tavatuista atlanttisista lajeista 
ovat euatlanttisia (laji ryhmä C, kts. s. 1 0): Clzrysosplenium oppositi
folium (Cl) ja Polygala serpyllacea (C2), sammalista Braclzyodon 
triclzodes, Dicranodontium asperulum, D. circinnatum, Campylopus 
Sclzimperi, C. subulatus, C. Sclzwarzii, C. brevipilus, Lepidozia tri
clzoclados, Microlejeunia ulicina ja Splzagnum Gravetii. Atlanttis
mediterraaniseen vyöhykkeeseen (lajiryhmä D) kuuluvat taasen 
/lex aquifolium (02), Meum athamanticum (D 1 ), Primula acaulis (02), 
Centaurea nigra ja C. pseudophrygia (Dl). Primulalla on hajaaesiin
tymiä varsinaisen vyöhykerajan N-puolella, Puolassa, Unkarissa, 
Karpaateilla ja Krimissä. 

Vain Norjassa tavatuista Fennoskandian atlanttisista lajeista 
ovat vielä käsittelemättä: Rubus Selmerii, jolla on omalaatuinen 
levinneisyysvyöhykkeensä Pohjanmeren lähirantamilla, paitsi Nor
jaa, Tanskassa, NW-Saksassa ja Englannissa; edelleen Rosa pimpi
nellifolia, jonka luonnonvaraisen levinneisyyden (todenn. läntisen) 
varma toteaminen tuottaa vaikeuksia, ja Centaurea 'decipiens (krii
tillinen muoto, sekalaji C. nigra x jaceae), jonka levinneisyys on epä
tyydyttävästi selvitetty. Sammalet: Bryhnia Novae-Anglicae ja 
Frullania Oakesiana kuuluvat itseasiassa Pohjois-Amerikan itä
rannikon atlanttiseen sammalelementtiin. Niiden ainoat tunnetut 
hajaesiintymät koko Europassa ovat, merkillistä kyllä, ei esim. Ber
genin eteläpuolella olevassa saa~istossa, vaan Oslovuonon varrella. 

Siirrymme nyt tarkastamaan niitä Norjan atlanttisina pidettyjä 
lajeja joiden esiintymät ulottuivat vyöhykkeen 1 ( = 111 a kts. s. 5) 
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ulkopuolelle muuhun Norjaan ja Fennoskandiaan, samalla silmällä
pitäen niiden levinneisyyttä muualla Euroopassa. 

Skagerrak-Kattegat on ilmeinen oseaninen >>nuotanperä>>, jonka 
silmukoihin S-Ruotsin W-rannikolla suurehko osa atlanttista 
lajistoa pysähtyy, nimittäin hyperatlanttiset: Sedum anglicum ja 
Cerastium tetrandrum (lajiryhmä A2), Dicranum Scottianum, Orthotri
chum pulchellum ja Martinellia gracilis. Tähän fennoskandiseen 
vyöhykerajaan 2 (kartake 1) pysähtyvät niinikään euatlanttiset (laji
ryhmä C): Luzula silvatica (C 1 ). Hypericum pulchrum (C2), Digitalis 
purpurea (C2) ja Lonicera periclymenum, joka uloittunee pitkin S
rannikkoa jonkun verran idemmäksi (C2), euatlanttisista samma
lista: Campylopus fragilis, C. atrovirens, C. flexuosus, Dicranum fuL
vum, Ptychomitrium polyphyllum, Pterogonium ornithopodioides, 
Hookeria lucens, Porella laevigata. Atlanttis-mediterraanisesta laji
ryhmästä (D) pysähtyvät tähän: Asplenium Adianthum nigrum, 
Polystichum Braunii ja Calypogea arguta. 

Seuraava fennoskandinen levinneisyysvyöhyke (3) ei ole laaja, 
käsittäen osan Dalslandia, Länsi-Göötanmaan itäosan, osan Små
landia ja Itä-Skånen. Vyöhykkeen itäraja on kuitenkin melko selvä, 
koska siihen loppuvat monien Smålandin oligotrofiselle alueelle omi
naisten atlanttisten lajien p ä ä a s i a 1 1 i s e t esiintymät. Haja
esiintymiä tavataan tosin vähässä määrin rajan itäpuolellakin. Tä
hän vyöhykkeeseen ei ulotu enää yksikään hyperatlanttinen laji, 
lajiryhmästä 82 kuitenkin Narthecium ossifragum. Galium saxatile 
ja Erica tetralix ovat lähinnä ettatlanttisia joskin Erica NE:ssa 
ulottuu aina Kuurinmaalle. Lähinnä euatlanttinen on myös Aplozia 
riparia, atlanttis-mediterraaniseen lajiryhmään kuuluvat Dryopteris 
oreopteris, Sagina subulata · ja Lysimachia nemorum. Tähän vyö
hykkeeseen ulottuu niinikään Scirpus setaceus, mutta sikäli kuin 
levinneisyystiedoista voi päätellä, on sitä pidettävä lähinnä eteläi
senä, eikä atlanttisena lajina, joten se on ensimäinen niistä monista, 
joilta riistämme kunnian kuulua atlanttiseen kasvistoelementtiin. 

Seuraavan (4:nnen) Fennoskandian levinneisyysvyöhykkeen 
muodostaisivat Etelä-Keski-Ruotsin itäiset maakunnat: Blekinge, 
Kalmar, itäisin Småland, Öölanti, Gotlanti, Itä-Göötanmaa, Närke 
ja Södermanland, sits seudut aina Määlari-Tukholman tienoille 
saakka. Tässä suurehkossa vyöhykkeessä saavuttavat eräät atlant
tiset ja varsinkin monet käsittelymme kohteina olleet valeatlanttiset 

· lajit koillisrajansa. 
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Vyöhykkeessä on vielä Nartheciumin, Galium saxatilen ja 
Erican hajaesiintymiä. Atlanttis-mediterraanista elementtiä edus
tavat Scolopendrium vulgare (vain Gotl.), Dicranodontium denudatum 
ja Orthotrichium Lyellii. Niinikään saavuttavat vyöhykkeessä koi ll is
rajassa eräät subatlanttiset (lajiryhmä E) lajit, kuten Polystichum 
aculeatum (vain Gotl.), Pilularia globulifera, Corynephorus canescens, 
Quercus sessiliflora, Hedera helix ja Hydrocotyle vulgaris (E 1 ). Oma
laatuinen levinneisyys (pysähtyy Gotlantiin) on Triticum junceumiiia, 
joka on verraten kriitillinen laji, joten levenemistiedot ovat toisis
taan poikkeavia. Pääasi~llisesti rajoittunevat sen esiintymät A t
lannin, toisten tietojen mukaan Välimerenkin lähirannikon hie
doille. Lajia lienee siis pidettävä tavallaan hyperatlanttisena, mutta 
levinneisyydessään vahvasti edafisesti riippuvana lajina. 

Vyöhykkeeseen 4 ulottuvat niinikään: Cladium mariscus, jun
cus squarrosus, Teesdalea Jtudicaulis, Sanguisorba officinalis, Circaea 
lutetiana ja Senecio jacobaea (luonnonvaraisena). Levinneisyytensä 
perustalla y k s i n o m aan Fennoskandiassa voitaisiinkin niitä 
pitää atlanttisina, vrt. esim. juncus squarrorus'en ilmeistä >>seura
neitisyyttä>> Erica tetralixille (H å r d a v S e g e r s t a d 1924, ss. 
139 ja 142). Mutta yleislevinneisyytensä perustalla ei näitä voida 
pitää edes subatlanttisina lajeina (esim . juncus squarrosus tavataan 
Siperiassa aina Altaita ja Baikalia myöten), joten nekin ovat pseudo
oseanisina1 poistettavat Norjan atlanttisten lajien joukosta. 

Atlanttinen elementti on Iajistan vahvuuteen ja lajien yleisyy- . 
teen nähden kaikkein voimakkaimmin edustettuna Ruotsissa vyö
hykkeissä 2 ja 3 niin kasviston kuin kasvillisuudenkin merkittävänä 
osana, varsinkin varpukankaiden ja soiden kasvipeitteen muodosta
jana. Vyöhykkeessä 4 köyhtyy atlanttinen lajista erittäin nopeasti. 
Useimmilla on vain hajaesiintymiä. Kuitenkin tavataan vielä poh
joisemmassakin Ruotsissa laajaltikin eräitä atlanttisia lajeja. Sillä 
atlanttinen elementti ei ole tunkeutunut maahan vain etelästä, vaan 
myöskin osittain Kölin matalampien sotien kautta suoraan lännestä, 
lähinnä jämtlandiin, johon pysähtyy Dryopteris oreopteris. Vieläkin 

1 Ko ·ka B r a u n- B 1 a n q u e t (1 923) käyttää nimity tä pse udoat
lanHin en lajeille, joilla on e iintymiä my ö muiden va ltamerien piirissä ,. 
va ikka n•e I:unopas a v oivatkin olla jorpa »hyrperatlantti ia», käy tän seu
raava a nimitystä pseudo-o eaninen, sii s lajeille, joiden esiintymät ulot
tuvat niin pitkälle :Eurr.asian manterei iin osiin, että miiden liittäminen kä 
sittely mm e k·ohteen a olevaan el ementtiin edes subatl antti ina ei miele täni 
ole aiheellista. 
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leveämmällä rintamalla on saapunut subatlanttinen Bleclmum spi
cant, joka on tosin yleisin vyöhykkeissä 2 ja 3, hajaesiintymiä vyöh. 
4, mutta tavataan lisäksi Verml:ssa, W-Taalainmaassa, N-Uplan
nissa, Helsingel:ssa, S-Angermanld:ssa, NW-Härjed:ssa, runsaah
kosti jämtl:ssa, harv. Lykselen Lapissa [juncus squarrosus, pseudo
oseaninen, pääasiassa vyöhykkeissä 2 ja 3, mutta myös läntisissä 
maakunnissa pohjoiseen aina jämtlandiin saakka] ja Pedicularis 
silvatica, joka ulottuu vyöhykkeiden 2 ja 3 lisäksi Uplantiin ja luo
teessa aina Taalainm:han ja jmtld:iin saakkka. Hyvin samantapai
nen levinneisyys on euatlanttisella maksasammalella: Anastrepta 
orcadensis. Myöskin Itämeren E-puolella ulottuu Pedicularis silvatica 
NE:ssä vieläpä Kuurinmaalle. Laji on siten levinneisyydeltään N
Europassa subatlanttinen, saavuttaen siis vyöhykerajan E, sensijaan 
seuraa se etelämpänä vyöhykerajaa Cl. (Tämän suuntainen levin
neisyyspiirre oli Jo todettavissa lajeilla: Narthecium ossijragum, 
Erica tetralix ja Galium saxatile.) 

Näiden lisäksi tavataan vyöhykkeiden 2- 4 ulkopuolella eräiden 
Suomeen saakka ulottuvien atlanttisten lajien esiintymiä. 

Siirrymme sitten lajistoon, jonka levinneisyys ulottuu omaan 
maahamme. Rikkaaksi sitä ei voi sanoa, mutta oma kiintoisuutensa 
on tällä kirjallisuudessamme verraten vähän huomiota saaneelia 
atlanttisen elementin rippeellä. 

Useimpien lajien esiintymät ovat meillä jo siksi hajallisia, että 
on turhaa konstruoida niiden levinneisyysvyöhykkeitä. · Asianmu
kaisempaa onkin tyytyä atlanttisten lajiemme tärkeimpien levinnei
syysrajojen hahmoitteluun. Muutamista lajeista tyydymme vain 
toteamaan niiden yksittäiset hajaesiintymät. 

Ahvenanmaan saaristoon (levinn. raja 5) pysähtyvät useat la
jit: Taxus baccata (vyöhyke E, subatlanttinen), Potamogeton poly
gonifolius (atlantt.-mediterr.), Aira praecox (euatlantt.), Ulota ulo
phylla (atlantt.-mediterr.), Diplophyllum ovatum (euatlantt.). Näi
den viiden atlanttisen lajin lisäksi on useita esiintymiä Ahvenan
maalla Sorbus Meinichiillä, jonka ainoa esiintymäetappi Norjan ran
nikon ja Ahvenanmaan välillä on Gotlanti. Lajia pidetään seka
muotona Sorbus aucuparia X fennica ja on se Fennoskandialle 
endeeminen. Ahvenanmaahan rajoittuvat niinikään Cynosurus 
eristatus (P a 1 m g r e n i n mukaan ei luonnonvaraisena) ja Ge
ranium columbinum. Molemmat eivät kuulu atlanttiseen element
tiin, eivät edes subatlanttisina. 
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SW-S-rannikollemme (levinneisyysrajaan 6) ulottuu Cardamine 
tzirsuta, joka on selvästi subatlanttinen, puuttuen kokonaan Venäjän 
kontinentaalisista osista ja Siperiasta. Lajin levinneisyysraja kulkee 
Uudenkaupungin tienoilta pitkin meren rannikkoa, ei tosin aivan 
kapealti, ainakin Parkkalaan (löydetty kesällä 1932, K. L i n k o 1 a). 
Esiintymät vieläkin idempänä ovat hyvin todennäköisiä (Porvoon 
tienoilla), koska laji on löydetty myös Suursaarelta. Erillinen esiin
tymä on Vaasan Hietasaaressa. 

Tämän levinneisyysrajan puitteisiin rajoittuvat myöskin seu
raavien lajien: Allium ursinum, Ulota phyllantha, Thamnium alope
curum, Scapania compacta, ja Sphagnum imbricatum, joskin huomat
tavasti harvalukuisemmat esiintymät. Allium ursinum ei käytettä
vänäni olevien tietojen perusteella kuulu atlanttiseen elementtiin, 
koska se Keski- ja Etelä-Venäjällä huomattavasti ylittänee vyöhyke
rajan E (subatlanttisen). Sen sijaan on Sphagnum imbricatum 
Li d i n mukaan euatlanttinen laji. Thamnium alopecurum (D) ja 
Scapania compacta (C) myös kuuluvat atlanttiseen elementtiin, 
samoin Ulota phyllantha, mutta vahvan NE-ulottuvaisuutensa pe
rustalla Itämeren rantamilla se voidaan lukea erilliseen a t 1 a n t t i s
b a 1 t t i s e e n alaryhmään, joka suurin piirtein vastaa T r o 1 1 i n 
atlanttis-subarktista lajiryhmää. Edellä käsitellyistä lajeista hah
moittelevat Narthecium - Erica tetralix - Pedicularis silvatica - Ulota 
phyllantha asteettain selventyvät levinneisyyspiirteet euatlantti
sesta - atlånttis-balttiseen Ievinneisyysryhmään. 

Tähän ei kuitenkaan supistu atlanttinen >>pärske>> kasvistos
samme. Käsittelemättä on vielä useita Norjan atlanttisia tahi niihin 
rinnastettuja lajeja. 

Lounaisrannikkomme ylittävät vielä huomattavasti: Sieglingia 
decumbens, Myrica gale, Rumex obtusifolius, Stellaria holostea, Drosera 
intermedia, Gentzana pneumonanthe, Leontodon hispidus ja Hypo
chaeris radicata. Huolimatta siitä, että Gentiana pneumonanthe on 
Norjassa ja Ruotsissa levinneisyydeltään subatlanttinen pysähtyen 
vyöhykkeeseen 3, voi sitä yleislevinneisyydeltään tuskin lukea sub
atlanttiseksi lajiksikaan. Sieglingia decumbens, Stellaria holostea, Leon
todon hispidus ja Hypochaeris radicata tunkeutuvat niinikään konti
nentaaliseen Itä-Europaan ylittäen subatlanttisen vyöhykkeen ra
jan, joten pidän niitä pseudo-oseanisina. Rumex obtusijolius (aina 
Siperiassa saakka) vieläkin selvemmin ei kuulu atlanttiseen ele
menttiin, samoin Myrica gale, jolla Europassa on atlanttis-balt-
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tinen levinneisyysluonne, mutta tavataan myös Siperiassa. Sensi
jaan Drosera intermedia, siis meillä jopa korkealle keskiseen Itä
Suomeen ulottuva laji, on selvästi subatlanttinen. jo Baltiassa 
se rajoittuu insulääriseen vyöhykkeeseen (K u p p f e r). 

Huolimatta siitä, että Lobelia dortmanna ja Lycopodium inunda
tum tavataan meillä Prrä-Pohjolaa myöten, jopa ylittäen leveälti 
itärajamme, ovat nekin lähmnä atlanttis-balttisen elementin lajeja, 
siis levinneisyysvyöhykkeen eteläosissa euatlanttisia. 

Atlanttis-balttinen laji on niinikään jungermannia atlantica, 
jonka pääasiallinen levinneisyys rajoittuu SW-Suomen-Uudenmaan 
rannikolle (lev. raJa 6). mutta omaa hajaesiintymiä maakunnissa Om 
ja Le. Samantapainen levinneisyys on atlanttis-mediterraanisella 
Diplophyllum albicansilla (Al-N, Lkem, Le, Pts, Im, Lt, Lmur). 

Vielä on muutamilla Norjan atlanttisista lajeista aivan yksit
täisiä hajaesiintymiä maassamme. Niinpä jo käsittelymme kohteena 
olleista seuraavilla: Galium saxatile Ab, Pohja, 1. löytöp., Dicrano
dontium denudatum N, Helsinki 1 löytöp., Polysthhum aculeatum, Sb, 
Pielavesi (nytt. hävinnyt). Näiden lisäksi saavuttavat NE-rajansa 
meillä hyperatlanttinen Zygodon conoideus AI, 1 löytöp. (lähimmät 
esiintymät Tanskassa ja Norjassa), Splzagnum molle, St ja Oa, 2 
löytöp. ja Blechnum spicant, Al ja N, 2 löytöp. 

Tarkastelumme kohteena on ollut kaikkiaan 133 sammalta ja 
putkilokasvia, joita on mainittu Norjan atlanttisina lajeina tahi voi
daan niihin rinnastaa. Levirineisyystutkimusteni perustalla en 
niistä kuitenkaan 18 voi pitää atlanttiseen elementtiin kuuluvin~. 
Norjan atlanttisen kormofyyttielementin muodostavat näin ollen 115 
lajia.' Näistä kuitenkin 7:llä on omalaatuinen levinneisyytensä, joten 
niitä ei voida lukea erotettuihin alaryhmiin. Päädymme täten 
108:aan lajiin. Lajistan jakautuminen eri alaelementteihin ja la
jiston köyhtyminen itään ja koilliseen Fennoskandiassa selviää 
oheisesta taulukosta ( 1 ). 

Taulukosta ilmenee niinikään at lanttisen elementin hyperat
lanttisen ryhmän voimakkuus Norjassa verrattuna Fennoskan
dian muiden osien at lanttisiin kasvistoaineksiin. Merkillepanta
vana seikkana mainittakoon edelleen suuri >>Florengefälle>> (K u p p
f e r i n mielessä) jo Norjan SW-rannikon ja Ruotsin W-rannikon vä
lillä. ja Ruotsin W-rannikkokin on huomattavsti rikkaampi atlantti
sista lajeista kuin Norjan rannikko Oslovuonon molemmin puolin. 
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Taulukko I. 
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Suomessa •••••• • • • 0. 0 1 - 5 5 6 4 21 
Vyöhykkeessä 41 ••• 0 . .. - 1 8 7 11 4 31 

)) 3 • 0. 0 •• - 1 12 10 11 3 37 
)) 2 0. 0. 0 . 5 1 21 13 11 4 55 

Norjassa vyöhyke 1 • 0 • • 31 11 33 18 11 4 108 
Yksinomaan Norjassa . . 25 10 12 5 - - 52 

Kysytään sisältyykö edellä esitettyihin 21 lajiin Suomen kaikki 
atlanttiset kormofyti t? Koska Iähtökohtanamme oli Norjan atlantti
nen lajisto , jonka rajoittaminen on perustunut levinneisyyteen 
>>atlanttistmmassa>> Norjassa, voi olla, että esittämäni luettelo ei ole 
täysin tyhjentävä. Kuitenkaan ei maamme atlanttinen lajisto 
laajemmallakaan seulomisella suuresti rikastune. Ntinpä on kirjal
lisuudessa (nim. T r o II 1925, W a 1 t er 1927) esitetty >>atlanttisina>> 
mm. seuraavat meidän kasvistoomme kuuluvat lajit: Carex ligerica, 
Cochlearia danica, Cornus suecica, Hypericum montanum, Isoetes 
echninosporum, !. lacustre, juncus capitatus, Litorella uniflora, 
Myriophyllum alterniflorum, Rhynclwspora fusca, Sedum album ja 
Utricularia ochroleuca (!). Näistä eivät Carex ligerica, juncus 
capitatus ja Sedu,m album ainakaan ole atlantti sia. Seuraavi lla: 
Litorella uniflora, Myriophyllum alterniflorum ja Rhynchospora 
fusca, on jossain määrin läntinen levinneisyysluonne, mutta ei niitä
kään voitane lukea varmuudella atlanttisiksi. Cornus suecica on 
yleislevinneisyydeltään pohjoiskehäinen (zirkumpolar), mutta puut
tuu laajalti N-Eurasian mantereisista osista, joten se myös lähen
telee Europassa atlanttis-balttista lajistoa. Tätä ryhmää lähellä 
ovat myös lsoetes-lajit, mutta niillä on rajoitettuja esiintymiä ver
raten pitkällä Keski-Euroopassa. Cochlearia danica ei halofytinä 
kuulu käsittelymme kohteena olevaan elementtiin. Utricularia 
ochroleucan taasen sekamuotona voimme niinikään jättää huo
mioonottamatta. Oikeastaan vain Hypericum montanum puolustaa 
paikkaansa atlanttis-mediterraanista ryhmää lähentelevänä lajina. 

1 Pedicularis silvatica ja Anastrepta orcadensis luet tu tähän vyöhykkee
seen. 
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jäljellä on vielä Fennoskandian atlanttisen elementin levinnei
syyteen vaikuttavien tekijöiden tarkastelu, joka tärkeältä osaltaan 
nojautuu tässä esitettyyn atlanttisen Iajistan levinneisyyden se lvit
telyyn. 

(Jatkuu) 

Metsiemme maaperän mikrobiologisen tutkimuksen 
suuntaviivoja. 

Osmo H. Porkka. 

Metsien maaperän tutkimus tunnustetaan yleisesti sekä teoreet
tisesti merkitykselliseksi että käytännöllisen metsänhoidon tarpeita 
ja vaatimuksia varten suuriarvoiseksi. On senvuoksi varsin luon
nollista, että meilläkin on kiinnitetty suurta huomiota tähän tietee
seen. Monissa julkaisuissa selvitetään metsiemme maaperän fysi
kaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia ja 'tällä alalla on meillä saavu
tettu arvokkaita ja pysyviä tuloksia. On vain valitettavaa, että 
metsien maaperän tutkimus on meillä ollut ja on edelleenkin kohdis
tunut vain maaperän fysikaalis-kemialliseen tutkimukseen, kun sen
sijaan maaperän biologinen - mikrobiologinen - tutkimus on jää
nyt melkein täydelleen syrjään. ja kuitenkin näiden molempien 
tutkimushaarojen, fysikaalis-kemiallisen ja mikrobiologisen tulisi 
kulkea rinnakkain, sitäkin suuremmalla syyllä, kun maaperän ke
mialliset ilmiöt ovat pääasiassa maaperän mikro-organismien toi
minnan seurauksia. Voimme oppia ymmärtämään maaperässä tapah
tuvien kemiallisten ilmiöiden syysuhteita vasta sen jälkeen, kun tun-

. nemme maaperän mikro-organismimaailmaa ja sen eri edustajien 
fysiologiaa edes suurin piirtein. 

Maaperän mikrobiologinen tutkimus voi suurin piirtein katsoen 
olla kahta laatua, joista toista voidaan sa noa orientoivaksi ja toista 
systemaattis-fysiologiseksi. 

Orientoivan mikrobiologisen maaperätutkimuksen tehtävä on 
selvittää yleispiirteittäin sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti 
tietyn maaperän fysiologisia mikro-organismiryhmiä. On siis tutkit
tava miten palJon maaperässä on sieniä, leviä, prototsooeja Ja bak
teereita. Viim~ksimainituista määrätään erikseen aerobist n ja 
anaerobisten bakteerien kokonaismäärä, mutta voidaan tunkeutua 
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vielä syvemmällekin ja määrätä kvantitatiivisesti erikoisten meto
dien avulla, joita ei tässä voida lähemmin esittää, erilaiset rajoite
tummat fysiologiset maabakteeriryhmät: vapaata typpeä sitovat 
bakteerit, nitrifikaatiobakteerit, denitrifikaatiobakteerit, selluloosaa 
hajoittavat bakteerit, karbamidia hajoittavat bakteerit ym. Orien
toivalla tutkimuksella siis pyritään selvittämään mitä fysiologisia 
mikro-organismiryhmiä maaperässä on ja kuinka runsaasti kukin 
ryhmä on edustettuna, sitävastoin orientoiva tutkimus syrjäyttää 
täydelleen kysymyksen siitä, montako systemaattista lajia kussakin 
fysiologisessa ryhmässä on, mitä lajeja ne ovat, samoinkuin luonnolli
sesti eri lajien fysiologisen toiminnan ja ravintovaatimukset 

Maaperän systemaattis-fysiologinen mikrobiologinen tutkimus 
sen sijaan pyrkii ensiksi selvittämään, mitä systemaattisia sieni-, 
levä-, prototsooi- ja bakteerilajeja kulloinkin tutkittavassa maape
rässä on ja toiseksi tutkimaan puhdasviljelysten avulla yksityiskoh
taisesti kunkin eri lajin ravintofysiologiaa. 

Orientoivaa tutkimusta käytetään silloin, kun halutaan saada 
yleisluontoinen kuva eri maaperälaatujen mikrobiologiasta, kun siis 
esim. halutaan suurpiirteisesti verrata keskenään kahta tai useam
paa maaperää mikrobiologiselta kannalta katsottuna. Systemaattis
fysiologista menetelmää taas käytetään jonkun tietyn maaperälaa
dun mikrobiologian yksityiskohtaista tutkimusta varten tai monien 
maaperän mikro-organismien systematiikkaa tai fysiologiaa koske
vien teoreettisten kysymysten selvittämiseksi. Edellinen menetelmä 
on käytännössä verraten helppo toteuttaa, jälkimmäinen huomatta
vasti vaikeampi, se kun vaatii sekä tehtäviinsä hyvin perehtynyttä 
työvoimaa että runsaasti aikaa. 

Suomen metsien maaperän mikrobiologinen tutkimus pohjautuu 
kuin itsestään kotimaiseen metsätyyppijakoon. Sen ensimmäinen 
tehtävä on ot ientoivasti selvittää eri metsätyyppien maaperän 
mikrobiologiaa, jolloin saadaan jo paljon merkitsevä vertailu eri 
metsätyyppien välillä mikrobiologiselta kannalta katsottuna. Täl
lainen orientoiva tutkimus suoritetaan käytännössä siten, että kai
kista tutkittavista metsätyypeistä otetaan samanaikaisesti tietyin 
väliajoin vuoden aikana maaperänäytteitä, jotka sitten >>analysoi
daan>> mikrobiologisesti, so. määrätään eri fysiologisten mikro-orga
nismiryhmien kvantitatiivinen edustus jokaisessa näytteessä. Näyt
teitä otettaessa määrätään tietenkin ainakin kaikki tärkeimmät 
maaperän mikro-organismien toimintaan vaikuttavat ulkonaiset 
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tekijät, mikäli niitä ei void1 - kuten olisi erittäin suotavaa - Jatku
vasti havainno1da, ja jokainen maaperänäyte analysoidaan myös 
fysikaalis-kemiallisesti. Näytteiden ottopäivänä, tai käytännössä 
parhaiten sitä edeltävänä päivänä, tehdään myös jokaisessa tutkitta
vassa metsätyypissä maanhengitysmääräykset kolmena tiettynä 
vuorokauden aikana, jolloin saadaan riittävän tarkasti lasketuksi 
maanhengityksen vilkkauden vuorokautinen keskiarvo. Maanhengi
tyksen intensiteettihän antaa osaltaan melkoisen hyvän kuvan maa
perän mikro-organismien toiminnan vilkkaudesta. 

Näin suoritetun .orientoivan tutkimuksen avulla saadaan mää
rätyksi erilaisten mikro-organismiryhmien kvantitatiivinen edustus 
ja sen vuotuiset vaihtelut eri metsätyyppien maaperässä. Tämän 
tuloksen perusteella on helppo suorittaa merkityksellisiä vertailuja 
eri metsätyyppien välillä maaperämikrobiologisessa mielessä. Mutta 
sen perusteella saadaan myös verraten selvä kuva eri metsätyyppien 
maaperässä tapahtuvien tärkeiden ilmiöiden, vapaan typen sitoutu
misen, nitrifikaation, denitrifikaation, selluloosan hajoamisen ym. voi
makkuudesta tiettynä ajankohtana ja sen vaihteluista vuoden aikana. 

Vasta sen jälkeen kun edellä hahmoiteltu orientoiva tutkimus 
on suoritettu ainakin useimmissa metsätyypeissä, voidaan ryhtyä 
systemaattis-fysiologisiin tutkimuksiin, jotka melkoiselta osalta poh
jautuvat orientoivaan tutkimukseen. jokaisessa aikaisemmin mai
nitussa fysiologisessa mikro-organismiryhmässä on määrättävä 
kaikki siinä olevat systemaattiset laJit ja jokaisen yksityisen lajin 
ravintofysiologiaa on erikseen tutkittava. Vaativaan ja vaikeaan 
metodiikkaan ei ole aihetta tässä lainkaan kajota. 

Suomen metsien maaperän mikrobiologinen tutkimus on eräässä 
suhteessa työläämpää ja vaativampaa kuin esim. monien keski
eurooppalaisten metsien vastaava tutkiminen, meidän metsissämme 
kun on viimeksimainituista usein puuttuva humus-kerros. Onhan 
näet aivan ilmeistä, ettemme voi saada oikeata kuvaa metsiemme 
maaperän mikrobiologiasta tutkimalla joko vain humus-kerroksen tai 
vain mineraalimaan mikrobiologiaa, vaan on aivan välttämätöntä 
tutkia erikseen näiden kummankin mikrobiologiaa jokaisessa tutkit
tavassa metsätyypissä. jokaisesta metsätyypistä on siis joka kerta 
otettava kaksi ·maaperänäytettä, toinen humus-kerroksesta ja toinen 
mineraalimaasta, lähinnä sen mikrobiologisesti tärkeimmästä pinta
kerroksesta. Molemmat näytteet analysoidaan mikrobiologisesti ja 
tietenkin myös fysikaalis-kemiallisesti. · 
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Lienee tuskin epäi lystä sii tä, että edellä hahmoiteltu metsiemme 
maaperän mikrobiologinen tutkimus järjeste lmällisesti toteutettuna 
tuo huomattavasti lisävalaistusta metsätyyppiteorialle jo silloinkin, 
kun se rajoitetaan vain orientoivaksi. jos sitä li säksi voidaan jatkaa 
vie lä systemaattis-fysiologisesti, olisi se omiaan mitä suurimmassa 
määrin sekä syventämään käsitystämme oman maamme metsien 
maaperän vielä toistaiseksi hyvin vähän tunnetusta mikro-organismi
maailmasta ja sen eri edustajien toiminnasta että myös laajentamaan 
vielä verraten niukkaa tuntemustamme metsien maaperän eri mikro
orgariismilajien fysio logiasta ja si itä suorastaan johtovasta eri lajien 
merkityksestä maaperässä tapahtuville kemiail isi lle prosesseille. 

Syyskääriäisestä (Exapate congelatella Cl.) 
ja sen tuhoista. 
. Niilo A. Vappula . . 

Viime vuosina ovat kääriäisperhosten (Tortricidae) toukat teh
neet monin paikoin maassamme huomattavaa vahinkoa varsinkin 
hedelmäpuille sekä marja- ja koristepensaille. Useimmat näistä 
pikkuperhostoukista vioittavat kasveja siten, että ne käärivät joko 
yhden tai useampia lehtiä sykkyräksi, jonka sisässä ne elävät syö
den samalla lehdet pahasti reikäisiksi. jo nykyään tunnetaan maas
tamme useitakin viljelyskasvien lehtiä vahingoittavia kääriäis
lajeja, joista eräät vasta viime vuosina ovat esiintyneet niin run
saast i, että ne voidaan laskea tuhoeläimistöömme kuuluviksi. Eri
koista huomiota ansaitsee monessa suhteessa varsin mielenkiintoinen 
laji, syys k ä ä r i ä i n en (Exapate congelatella CI.), jota näihin 
asti on totuttu pitämään verraten Vaarattornana hyönteisenä. 

Syyskääriäinen kuuluu niihin perhoslajeihin, joissa aikuisten 
sukupuolidimorfismi on kehittynyt sangen pitkälle. Koiraalla on 
normaalisti kehittyneet ·siivet; etusiivet ovat pitkät, viistoon ja 
hyvin heikosti kaareutuvaan ulkoreunaan päin vähitellen levenevät; 
ne ovat väriltään ruskeanharmaat, hiukan silkinhohtoiset. Etu
siivissä on keskellä kaksi selvää tummanruskeata laikkua ja etu
reunan · kärkipuolessa on muutamia pilkunmuotoisia pieniä kuvioita. 
Takasiivet ovat vaaleammat. Siipiripset ovat verraten pitkät ja 
siipien pohjaväriä vaaleammat. Koirasperhosen siipien muoto 
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poikkeaa melkoisesti 
yleisestä kääriäistyy
pistä, mutta siipisuo
nituksensa puolesta a. 
liittyy syyskääriäinen 
kuitenkin läheisesti 
mainittuun ryhmään. 

( .. - Naaras eroaa huo
mattavasti koiraasta, 
sillä sen etusiivet 

Syyskääriäinen ( Exapate congelatella CI.) a koiras, 
ovat surkastuneet hy- b naaras, c toukan valmistama putkimainen kudos, 
vin lyhyiksi, suipoiksi jonka toisessa päässä näkyy tyhjä kotelokuori. 

Tu llgrenin mukaan. 
tyngiksi, joten naaras 
on täysin lentokyvytön. Siipien väri on sama kuin koiraalla, mutta 
kuviot ovat usein epäselvempiä. Takasiivet ovat kutistuneet melkein 
näkymättömiksi liuskoiksi. - Siivenkärkien väli on koiraalla 21 - 25 
mm, naaraalla n. 12 mm. 

Sukupuolidimorfisminsa puolesta syyskääriäinen · muistuttaa 
suuresti hallamittaria (Cheimatobia brumata L.), jonka naaras niin
ikään on lentokykyä vailla. Myöskin elintavoiltaan nämä lajit ovat 
hyvin samankaltaiset, sillä niiden aikuiset ilmaantuvat vasta myö
hään syksyllä. Tässä suhteessa syyskääriäinen poikkeaa useimmista 
muista vahingollisista kääriäislajeistamme. Useimmiten tulevat tä
män lajin aikuiset esille lokakuussa, toisinaan vielä marraskuun alku
päivinäkin, harvemmin jo syyskuun lopulla. Maatalouskoelaitoksen 
Tuhoeläinosastolla tehdyistä kasvatusmuistiinpanoista käy selville, 
että v. 1925 tuli eräästä kasvatuksesta perhonen (vain 1 kpl.) esille 
2. X. ja v. 1931, jolloin syyskääriäisestä oli useampia kasvatuksia, 
ensimmäiset aikuiset ilmaantuivat 3. X. ja 7. X. suuren enemmistön 
kuoriutuessa kuitenkin vasta lokakuun jälkimmäisellä puoliskolla. 
Syksyllä 1931 luonnossa tekemieni havaintojen mukaan esiintyi 
perhosia Tuhoeläinosaston pensastarhassa erikoisen lukuisasti loka
kuun 12. - 17. päivinä. Koiraat lentelevät keskipäivällä ja varsinkin 
aurinkoisella sääll ä niitä näkee runsaasti liikkeellä. Naarasperhosia 
on sitävastoin vaikeampi huomata, sillä ne pysyttelevät liikkumat
tomina aidoil la, puiden rungoilla tai pensaiden alaosissa. arittelun 
jälkeen naaras laskee munansa n. 5 päivän kuluessa yksitellen tai 
pieninä ryhminä oksille. Munat ovat väriltään keltaisia tai keilan
vihreitä, 0.8 - 0.9 mm pituisia ja 0.5 - 0.6 mm levyisiä, alapuolelta 
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litistyneitä, yläpuolelta kuperahkoja. Munat jäävät oksille talvehti
maan. 

Keväällä toukokuun lopulla tai kesäkuun alkupuolella tulevat 
nuoret toukat munista esille. Vähäistä aikaisemmin on munien kel
tainen väri muuttunut ensin vaaleanpunaiseksi ja lopuksi likaisen 
harmaanruskeaksi. Aluksi jyrsivät toukat lehtien yläpintaa, mutta 
vähän vanhempina ne monien muiden kääriäistoukkien tavoin kie
tovat yhteen lehtiä ja muodostavat siten itselleen suojapaikan, 
jonka sisässä ne elävät syöden samalla lehdet risaisiksi. Täysikas
vuisina ovat toukat noin 15 mm pituisia, väriltään vaaleanvih
reitä; niiden selkäpuolella on kaksi vaaleata pitkittäisjuovaa. Pää 
ja niskakilpi ovat tummanruskeat ja niissä on vaaleampia kuvioita. 
Rintajalat ovat samoin mustanruskeat. Toukan ruumiin pinnassa 
on harvassa pitkiä, vaaleita karvoja. Syyskääriäisen, samoinkuin 
muiden kääriäislajien toukat ovat hyvin vilkkaita ja häirittäessä 
ne nopein kiemurtelevin liikkein pyrkivät takaperin pakoon. 

Koteloituminen tapahtuu kesäkuun lopulla tai heinäkuun en
simmäisellä puoliskolla. Sitä varten valmistaa toukka putkimaisen, 
hyvin sitkeän, verkkomaisen kudoskehdon lehtisykkyrän sisään, 
kuoren halkeamiin, maahan tai muuhun suojapaikkaan. Kotelo 
on noin 6- 8 mm pituinen, väriltään tummanruskea; sen selkäpuo
lella takaruumiin 4- 8 nivelissä on kaksi poikittaisriviä pieniä, kar
tiomaisia taaksepäin suuntautuneita kyhmyjä. Takaruumiin kär
jessä on samoin selkäpuolella kaksi suurempaa piikkimäistä lisä
kettä, joiden avulla kotelo syksyllä perhosen kuoriutumisen lähes
tyessä saattaa siirtyä kudosputken suulle. K e n n e l in esittämän 
tiedon mukaan voi osa kateloista jäädä talvehtimaan ja niistä ilmaan
tuvat aikuiset varhain seuraavana keväänä. 

Syyskääriäinen on levinnyt Pohjois- ja Keski-Eurooppaan 
(Hollantia lukuunottamatta) sekä Pohjois- ja Kaakkois-Venäjälle.1 

Sen ravintokasveina mainitaan kirjallisuudessa Berberis vulgaris, 
Ligustrum, Crataegus, Prunus spinosa, Pyrus, Rubus idaeus, Ulmus, 
Rhamnus, Ribes, Syringa, Salix, Anthriscus ja Chaerophyllum. Ruot
sissa on toukkia havaittu hernepuulla (Caragana), angervolla 
(Spiraea), kultasadepensaalla (Cytisus) ja päivänkukalla (Chrys-

1 Alpeilla esiintyy toinen laji, E xapate duratella H eyd., jonka toukka 
elää lehtikuusella (Larix) ja mahdollisesti muillakin kasveilla. 
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anthemum) sekä yksi
tyistapauksissa lisäksi 
hyötymansikalla (Fra
garia) ja kurjenjalalla 
(Comarum palustre). 

Tuholaisena tämä 
laji on tavattu melkein
pä yksinomaan vain 
Pohjois- Euroopassa. 
Norjan valtionentomo-

. login vuosikertomuk
sessa 1906 mainitaan 
toukkien eräässä puu
tarhassa vioittaneen 
viini mar j apensai ta; 
myöskin Spiraea-pen
saita on toukkien to
dettu pahasti rasitta
neen.Vuonna 1912 huo-
mattiin tuhoa karviais-

Syyskääriäisen ( Exapate congelatella Cl.) levinnei
syys Suomessa. 

marjapensaalla ja v. 1928 Hardangerin ja Bergenin seuduissa omena
puulla ja muilla Iehtipuilla. - Ruotsissa esiintyi toukkia runsaasti 
v. 1910 Bergianin puutarhassa ja muualla Tukholman ympäristössä 
varsinkin hernepuulla ja karviaismarjapensaalla, viimemainitulla 
niin suuressa määrässä, että useat pensaat tuhoutuivat aivan leh
dettömiksi. V. 1911 havaittiin tuhoa eräällä tilalla Västmanlan
nissa niinikään hernepuulla. Vv. 1912 - 1916 ilmaantui yksityisiä 
tuhotapauksia karviaismarjapensaalla, omenapuulla, orapihlajalla, 
pihlajalla, kultasadepensaalla. ja siperial. hernepuulla. V. 1920 
mainitaan toukkien vioittaneen Chrysanthemumia ja Spiraeaa. -
Venäjällä esiintyi toukkia v. 1929 lukuisasti Pietarin seuduissa 
omenapuulla, marjapensailla, pajuilla ja Spiraealla. 

Suomessa on syyskääriäinen jokseenkin yleinen laji ainakin 
maan eteläosissa. Mikäli tietooni on tullut, on sitä tavattu ainakin 
seuraavilla paikkakunnilla: V: Parainen (A. Nordman), Uusikau
punki (Tuhoeläinos. kok.); U: Tvärminne (A. Nordman), Espoo*, 
Helsinki*, Helsingin pit.*; EI<: (Tengström); I<k: Kuolemajärvi*, 
Kivennapa*; EH: Tyrväntö (Tuhoeläinos. kok.), Tampere*, Pirk
kala*; ES: Mikkeli*; LK: Käkisalmi*; EP: Ylistaro (A. Nordman); 



48 Syyskääriäisestä (Exapate congelatella Cl.) Ja sen tuhoista. 

PS: Kuopio*, Virtasalmi (V. j. Karvonen); KP: Kokkola*; PP: 
Oulu* (tähdellä merkityistä kappaleet Helsingin yliopiston kokoel
missa). Perhonen on levinnyt siis maassamme ainakin Oulun seu
duille saakka. 

Kuten edellä on mainittu, on syyskääriäinen viime vuosina 
alkanut Suomessakin esiintyä varsinaisena tuholaisena useimmiten 
yhdessä erätden muiden kääriäislajien kanssa. Vv. 1925 - 1926 se 
teki maist. A. N o r d m a n in ilmoituksen mukaan Paraisten Bod
näsissä huomattavaa vahinkoa viinimarjapensaille. Kesäkuussa 
1928 vioittivat toukat Tyrvännössä Lepaan Puutarhaopistolla valk. 
viinimarjapens;;tan lehtiä (ilm. mais t. S. S. S a 1 m e n 1 i n n a). 
Tuhoa ilmaantui siellä jälleen seuraavanakin vuonna (1929) jonkin 
verran runsaammassa määrässä sekä punaisella että mustalla viini
marjapensaalla ja v. 1930 lisäksi varsin huomattavassa määrässä 
siperial. hernepuulla, jota toukat rasittivat pahasti. Kesällä 1931 
esiintyi toukkia yleisesti Helsingin pitäjässä useissa puutarhoissa 
karviais- · ja viinimarjapensailla sekä omenapuilla, tavallisimmin 
pensaskääriäisen (Cacoecia rosana L.) toukkien ohella. Tikkurilassa 
huomattiin niiden lisäksi vioittaneen S piraea salicifolia-pensaita ja 
Helsingin Yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa löytyi jonkin 
verran toukkia siperial. hernepuulta ja kuusamalta (Lonicera peri
clymenum ja caprifolium). Edellämainittujen ravintokasvien lisäksi 
on lajia kehitetty maassamme jalavalta ( Ulmus sp.), hyötymansi
kalta (Fragaria grandiflora), luumupuulta (Prunus domestica) ja 
maist. A. Nordmanin mukaan myöskin suomyrtiltä (Myrica gale). 

Syyskääriäisellä on kasvatushavainnoista päättäen muutamia 
loisvihollisia, enimmäkseen loispistiäisiä, jotka saattavat ratkaise
vasti vaikuttaa sen esiintymisrunsauteen. Niiden lähempi ~e lvittä

minen ei tule ·kuitenkaan tässä kysymykseen. 
Lopuksi mainittakoon, että syyskääriäisen samoinkuin mui

denkin kääriäistoukkien tuhoja voidaan torjua . arsenikkipölytyk
sellä, joka on paras suorittaa heti, kun toukkia huomataan puiden · 
tai pensaiden lehdillä. Todennäköisesti myöskin talviruiskutus 
hedelmäpuukarbolineumilla on hyvä keino oksilla talvehtivien mu
nien hävittämiseksi, vaikka sitä ei toistaiseksi ole meillä lähemmin 
selvitetty. Venäjällä on havaittu, että koirasperhosia voidaan pyy
dystää liimavöillä, joiden keskustaan on neulalla kiinnitetty pieniä, 
naaraskoteloita sisältäviä kangaspusseja. Pusseihin ilmaantuneet 
naaraat vetävät puoleensa koiraita, jotka tarttuvat kiinni liima-
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renkaisiin. Eri sukupuolet saattaa helposti erottaa toisistaan koie
lainakin takaruumiin viimeisen nivelen rakenteen· mukaan. 

Kirjallisuutta. H e i n e m a n n, H. v.: Kleinschmetterlinge 1. Braun
schweig 1863. - Ken ne l,j.: Die Palaearktischen Tortriciden. Stuttgart 1908.
K a z y a k i n a- V i no g r a d o v a, V. N.: Some results of thc entomological 
examination of orchards in the Luga district of the governement of Leningrad 
(venäjänkiel.: Plant Protection VI 1, 1930, no. 1- 3, s. 87- 92, Leningrad 1 931). 
L u n d b 1 a d, 0. och T u 1 1 g r en, Alb.: Skadedjur i Sverige åren 1917- 1921 
(Medd. Nr. 249 från Centralanst. f. försöksväs. på jordbruksomr., s. 31, Stock
holm 1 923). - S c h 0 y en, W. M.: Beretning om skadeinsekter og plantesyg
domme i land- og havebruket 1906, s. 126; 1912, s. 39. Kristiania 1907, 1913. 
S c h 0 y en, T. H.: Beretning om skadeinsektenes optreden i land- og have
bruket i årene 1928 og 1929, s. 15. Oslo 1930. - T u II g r en, Alb.: Skadedjur 
i Sverige 1910 och 1911 (Upps. i prakt. cntomologi 21, 1911, s. 73- 75; 22, 
1912, s. 109). Skadedjur i Sverige åren 1912- 1916 (Meddelande Nr. 152 från 
Centralanst. f. försöksväs. på jordbruksomr., s. 74, Stockholm 1 917).- Zo r i n a, 
L. M.: Contributions to thc biology of Exapate congelatella Ci. (venäjänkiel; 
Plant Protection VII, 1930, no. 1-3, s. 47-52, Leningrad 1931). 

Hukkariissi, Leersia oryzoides Sw. 
Muuan silmälläpidettäv·ä heinäkasvi. 

Arvi Ulvinen. 

Kesällä 1931 kiinnittyi huomioni erääseen Kymin Mussalon 
rannoilla kasvavaan >>tavalliseen>> heinään, jonka ylimmästä lehti
tupesta juuri ja juuri pilkisti esiin oudonnäköinen kukinta. Kasvi 
pysyi jonkin aikaa arvoituksena. Lopulta kuitenkin selvisi, että se 
oli Suomessa aikaisemmin vain Rajajoella tavattu h u k k a r i i s s i 
(Leersia oryzoides). Seuraavana kesänä tein kasvista eräitä havain
toja, joiden selostaminen Luonnon Ystävän palstoilla lienee pai
kallaan. 

Leersia on heinäkasyi, joka on opittava tuntemaan kukatto
mana. Röyhyjä saa nimittäin nähdä vain sattumoisin. Kasvi on 
vaaleanvihreä, hieman kellertävään vivahtava. Täten kasvi ryh
mässä kasvaessaan erottuu verraten selvästi muista heinämäisistä 
kasveista. Lähinnä se muistuttaa nuorta Phragmites- ja etenkin 
Scolochloa-versoa. Lehdet ovat 7- 9 mm leveitä. Kuivuessa ne 
muutamassa minuutissa käpertyvät laidoiltaan kokoon, niin että 
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kuiva kasvi näyttää kapealehtiseltä. Lehden laidassa on p~ema 

teräviä väkäsiä, joita voi olla myös lehtituppien ulkopinnalla ja 
keskisuonen kohdalla lehden alla. Parhaan a kasvi n t u n
n u s m e r k k i n ä o v a t k u i t e n k i n v a r r e n s o l m u t, 
j o i s s a o n r u n s a a s t i s i i r r o t t a v i a k a r v o j a. Näitä 
voi olla lisäksi lehtituppien reunoissa. Kieleke on ehyt ja hyvin 
lyhyt. 

Leersia kehittyy sangen hitaasti. juhannuksen tienoilla pistää 
rantaliejusta esiin n. 10 sm pituisia teräväkärkisiä versoja. Koko 
heinäkuu on kasvunaikaa, ja elokuussa on kasvi saavuttanut kas
vustoissa keskimäärin 50 sm pituuden. Yksityiset korret voivat 
kyllä olla 80:kin sm pitkiä ja haaroittua kahtia 20 sm korkeudelta. 
Mutta kukkimisesta ei näe elokuussakaan mitään merkkiä, johtuen 
siitä, että Leersia k u k k i i k a i k e s s a h i l j a i s u u d e s s a 
l e h t i t u p p i e n s i s ä s s ä. Sen verran huomaa vain, että ylin 
lehtituppi on turvannut. Kun sen aukaisee, niin sisästä tulee näky
viin täysinkehittynyt röyhy. jo elokuun alussa ovat kukat yksi
kukkaisissa, kaleettomissa tähkylöissä kehittyneet, mutta vihneet
tömät h e 1 p e e t o v a t k a s v a n e e t t o i s i i n s a k i i n n i. 
Kukka ei aukea ollenkaan, ja kasvi on kleistogaaminen. Täten on 
hyvin ymmärrettävissä, että kasvi kykenee näin salaperäisesti kuk
kimaan. Elokuun lopulla näyttävät jyvät jo kehittyneen; vihreät 
helpeet ovat muuttuneet tummatäpläisiksi, ja tähkylät puto~vat 
lehtituppea aukaistaessa hyvin helposti röyhystä pois. Kuitenkaan 
ei elokuun lopulla vielä näe kuin aniharvoja röyhynkärkiä törröttä
mässä. Lokakuun alussa ovat sensijaan tyhjät röyhyt puoleksi 
ulkona tupesta, mutta toinen puoli harmaine tähkylöineen vielä 
tupessa ulospääsyä odottamassa. Todennäköisesti ne pääsevät pois 
vasta sitten, kun kasvin lehtitupet talven tullen hajoavat. Samoin 
on asianlaita niiden pienten kukintojen, joita on suurempien yksi
löiden alemmissa lehtitupissa. Syyskuun kuluessa rupeavat kasvin 
maanpäälliset osat lakastumaan, ja lokakuun alussa ovat ne jo aivan 
keilan harmaat. 

Tällainen oli kasvin kehitys v. 1932, jolloin kesä o1i tavallista 
lämpöisempi. Muun muassa oli pintaveden lämpö heinäkuun puoli
välissä Turankylänlahdessa n. + 24° C ja niillä matalilla rannoilla, 
joilla Leersia kasvaa, jopa + 28° C päivänaikaan. Siitä huolimatta 
ei kasvin röyhy kehittynyt, - niinkuin edellä on mainittu - , juuri 
ollenkaan näkyviin. ja tuskinpa se Suomessa sen paremmin tulee-
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kaan esiin. Yksinpä Keski-Euroopassakin kehittynevät röyhyt 
täydellisesti ainoastaan kuumina kesinä (H e g i, s. 195). 

Suvullisen ltsään'tymisen varmuudesta ei toistaiseksi ole mitään 
tietoa. Lokakuun aluss!l tarkastcttaessa täyttää jyvä 1/ 2 - 2/ 3 hel
peitten sulkemasta ti lasta. Loput on ilmaa. Tämän takia kelluu 
tähkylä vedessä pystysuorassa asennossa, jyväpuoli alaspäin. Su
vuton lisääntyminen on tehokasta. Kasvi kehittää kesänmittaan 
useita 20 sm pituisia liejussa kulkevia rönsyjä. Kasvin leviämistä 
edistävät mahdollisesti jäät, jotka irroittavat niitä rannasta ja siir
tävät toisiin paikkoihin. Näin tapahtuu ainakin Leersian seuralais
kasville Carex elatalle. Esteenä Leersian viihtymiselle ovat vuoros
taan karja ja ns. >>rytä>>. Edellisestä sanotaan kylläkin H e g i n 
teoksessa (s. 195), ettei karja kasvia syö. Mussalosta on kuitenkin 
allekirjoittaneella päinvastaisia havaintoja. Rytä taas, s.o. edel
lisen vuoden kuolleet kaislan ja ruo'on korret, keräytyvät aaltojen 
ajamina usein paksuna kerroksena rannalle estäen kasvillisuuden 
ja mm. hukkariissin kehityksen. 

Leersia kasvaa aivan yleisenä K y m i n M u s s a l o n Turan
kylänlahden niittymäisillä, Iiejuisilla rannoilla veden rajassa. Seu
ralaiskasveina ovat: Agrostis stolonifera, Alisma, Caltha, Cicuta, 
Eqvisetum fluviatile, Glyceria fluitans, Hippuris vulgaris, Lysimaclzia 
thyrsiflora, Polygonum hydropiper, Scirpus paluster ja Se. uniglumis. 
Erikoisen mielellään se kasvaa Carex elata-mättäiden välissä muo
dostaen rauhallisissa kasvupaikoissa n. 1 m läpimittaisia ryhmiä. 
Kasvupaikka on Kymijoen Langinkosken vaikutuksen takia suo
lattoman veden aluetta, jossa meren läheisyyttä muistuttaa ainoas
taan Scirpus uniglumis. Kauempana veden rajasta hukkariissi on 
tavattu Mattilan ja Niemelän välisellä nopeasti maatuvalla rannalla, 
jossa lisäksi voi huomata jonkinlaisen Leersia-vyöhykkeen. Sen veden 
puolella on pääasiallisesti Scirjnzs lacustrista, Eqvisetum fluviatilea 
ja Scolochloaa; maan puolella alkaa Carex Goodenowii-niitty. 

Muualta Suomesta on Leersia aikoinaan löydetty K a r j a 1 a n 
k a n n a k s e 1 t a Rajajoen suusta (L i n d b e r g, s. 4), mutta lie
nee myöhemmin joen suomenpuoleiselta rannalta hävinnyt suku
puuttoon (H o 1 m b e r g, s. 123). Inkerinmaalla kasvi on hyvin 
yleinen tu lvaniityillä, suoperäisiilä mailla, purojen ja jokieh ran
noilla etenkin meren läheisyydessä (M e i n s h a u s e n, s. 463). 
Virosta laji on tunnettu vain hyvin harvinaisena (V i 1 b e r g, s. 30; 
Li p p rh a a, s. 210), Latviasta vain parista paikasta (K 1 i n g e I 1, 
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s. 54; S t a r c s, s. 17). Ruotsissa se kasvaa vain eteläisimmässä 
osassa (Skåne, Blekinge, Halland, Västergöt1and) (H o 1 m b e r g, 
s. 123). Tanskasta lajia on tavattu vain yhdestä paikasta, Norjasta 
ei ollenkaan. Kymiin on kasvi voinut saapua ainoastaan kaakosta 
päin, Suomenlahden eteläpuolelta. Näin Leersia liittyy levinneisyy
dessään eräisiin toisiin samanlaisiin Kotkan seudulla tavattuihin 
kasveihin (juncus balticus, Veronica spicata ym.) (ks. tarkemmin 
Memoranda Soc. F. Fl. Fenn. 5, s. 66 ja 115; 7, s. 257). Lajin ylei
sestä levinneisyydestä mainitsee H e g i (s. 195): Etelä- ja Keski
Eurooppa, Aasian lauhkeat osat ja Pohjois-Amerikka. Viimemaini
tussa . maassa kasvaa Leersia pohjoisinna Kanadassa Saskatchewan 
ja Newfoundlandin tienoilla (Mac o u n, s. 184) eikä saavuta siellä 
sitä leveyspiiriä (60 ° 27') kuin Kymissä, Euroopan pohjoisimmassa 
löytöpaikassa. 

On tuskin luultavaa, että - katsoen lajin yleisyyteen Inkerin
maalla - kasvin esiintyminen Suomessa rajoittuu yksin Kymiin. 
Todennäköisesti sitä kasvaa muuallakin maamme eteläisimmässä 
osassa meren läheisyydessä. Se on vain toistaiseksi jäänyt kasvi
tieteilijöiltä huomaamatta. Siksi on syytä kiinnittää syyskesän 
kasviretkillä erikoista huomiota Scolochloan kaltaisiin rantaheiniin . 

Kirjallisuutta: He g i, 0., Illustrierte Floravon Mittel-Europa, 1; Munchen 
1906. - H o 1mb e r g, 0. R., Hartmans handbok i Skandinaviens flora 1; 
Stockholm 1922. - K 1 i n g e, j., Floravon Est-, Liv- und Curland, 1- 1 I; Reval 
1882. - Lindberg, H., Fanerogamer från Karelska näset; Medd. Soc. 
F. FJ. Fenn. 22, 1896, s. 4. - Li p p maa, T h., Beiträge zur Kenntnis der Flora 
und Vegetation SOdwest-Estlands; Eesti Loodusteaduse Arhiiv II Ser., Bd. 
13, 3, 1932. - M a c.o u n, j., Catalogue of Canadian Plants, Part IV; Montreal 
1888. - Me i n s h a u sen, K. Fr., Flora Ingrica; St. Petersburg 1878. -
S ta r c s, K., Ober die Verbreitung und Formenkreise der Oymnospermen 
und Monocotyledonen Lettlands; Acta horti bot. univ. latviensis V, 1930, s. 
9- 60. - V i 1 b e r g, 0., Eesti taimestik; Tartu 1925. 

Tunturipaljakan kasviyhdyskuilnista Petsamon 
tunturien länsiosassa. 

Reino Kalliola. 

Vuosien kuluessa on Luonnon Ystävän palstailta saatu lukea 
useitakin kirjoituksia, joissa on selostettu Lapin tunturien kiintoi
saa kasvistoa ja kuvailtu niitä retkeilijän elämyksiä, jotka ovat 
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lii ttyneet noiden kaukaisten seutujen moniin, usein vaikeasti tavoi
tettaviin kasviharvinaisuuksiin. Sen sijaan edellisten vuosikertain 
tarkasteli ja saa melkeinpä tuloksetta hakea itse tunturikasvillisuutta, 
tunturien kasviyhdyskuntia, koskevia kuvauksia. Niiden puuttuminen 
on yhtenä merkkinä kasvimaantieteelliseen tutkimukseemme tälle 
kohdalle jääneestä heikkoudesta; tämän tieteenalan voimat ovat pää~ 
asiassa keskittyneet muiden, tärkeämpien kysymysten selvittämi
seen. Sen vuoksi lienee oma mielenkiintonsa seuraavalla selostuk
sella, jossa lyhyesti koetan kuvailla niitä tunturipaljakan kasvi
yhdyskuntia, joiden rakennetta olin tilaisuudessa tutkimaan kesällä 
1930 Petsamontunturien länsiosassa, Kammikivitunturin ja sen 
naapuriylhiöiden alueella. 

Tutkimusalue käsittää n. 28 km 2 laajan, aution tunturitienoon. 
Kaulatunturin , Kammikivitunturin, läntisen Ortoaivin, Housutun
turin, Säräslaen ja Palopään (Kuorbgass) ylhiöt kuuluvat siihen. 
Jäämeren rantaan on matkaa n. 40 km. Tunturien laet nousevat 
n. 400 - 600 m korkeuteen läheisen Kuotsjärven pinnasta. Alue 
on pelkkää tunturipaljakkaa: kokonaan puurajan yläpuolella, joka 
täällä kulkee keskimäärin 300 m korkeudessa. Ihmistoiminnan mer
kit supistuvat tässä jylhässä, juhlallisen kauniissa erämaassa vii
meisinä vuosina suoritettujen malminetsintätöiden yhteydessä ra
kennettuihin majoihin ja joihinkin kaivoskuoppiin. Porojen laidun
tamisesta johtuvat muutokset kasvillisuudessa ovat myöskin aivan 
poikkeuksellisia -- se on siis vielä kauttaaltaan luonnon ti lassa. 

Tärkeimmän kasviyhdyskuntien ryhmän muodostavat tunturi
kankaat. Niihin kuuluvat kasvustatyypit 1. assosiaatiot anastavat 
suuremman alan kuin muut yhdyskunnat yhteensä ja ha11itsevat sen 
vuoksi tunturien maisemakuvaa antaen aukeille rinteille karun lei
mansa. Pensaat puuttuvat, ruoho ja ja heiniä on hyvin niukalti (Pedi
cularis lapponica, Carex rigida, Festuca ovina, Deschampsia flexuosa, 
juncus trifidus, Luzula confusa, L. spicata, Calamagrostis lapponica 
ym.). Tärkeimmän aineksen muodostavat varvut - Empetrum ni
grum, Belula nana, Vaccinium myrtillus, Loiseleuria procumbens, Dia
pensia lapponica ja Arctostaphylus alpina, edelleen Vaccinium vitis 
idaea, V. uliginosum ja Phyllodoce caerulea - ja jäkälät, joista kasvus
tojen vallitseva valkeanharmaa väri johtuu. 

Näissä j ä k ä 1 ä - v a r p u k a n k a i s s a voidaan jäkäläker
roksen lajisuhteiden mukaan erottaa seuraavat assosiaatiot: Cladonia 
alpestris-, Cetraria nivalis- ja Cetraria nivalis - Alectoria-kankaat. 
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Tuulen deflaa tion jälkeä Cetraria nivalis-Alectoria- kankaalla: Arcto
stap/zylus alpina - Iai:kkuj en vä lissä palj as ta soraa. Kivillä mustina täplinä 

Gyrophora-proboseidea ym. jäkäliä. Kammikivitunturi. :VHI. 1930. R. K. 

Varpujen esiintymisessä on säännöllisyyksiä, jotka vastaavat jäkä
listön valtasuhteita: vaivaiskoivua on enimmin Cladonia alpestris
kankailla, samoin mustikkaa, Loiseleurla-, Arctostaphylus alpina- ja 
Diapensia lapponica-laikut taas luonnehtivat Cetraria nivalis
Alectoria-kangasta jne. Kasvustatyypit muodostavat luetellussa 
järjestyksessä sarjan suhteessaan lumisuojaan: ensinmainittuun 
assosiaatioon kuuluvat kasvustot edellyttävät ainakin jossain mää
rin suojaisia rinteitä ja lieviä painanteita, joissa tuuli ei pääse 
talvisia kinoksia kokonaan hajoittamaan; Cetraria . nivalis-kankaat 
tulevat sen sijaan toimeen avonaisemmilla, tuulelle alttiimmilla pai
koilla Ja peittävät sen vuoksi kirjavana Jäkälämattona kokonaisia 
tunturirinteitä; C. nivalis-Alectoria-assosiaation kasvustot vihdoin 
viihtyvät tunturikerojen ja kohoumien laella - paikoilla, joissa voi
makkaat myrskytuulet usein talvellakin paljastavat maan ja jotka 
ensimmäisinä keväisin kuivuvat. 

S a m m a 1 - v a r p u k a n k a i s i i n, joiden pohjakerroksessa 
on jäkälien sijasta runsaasti sammalta (Dicranum-lajeja, Pleurozium 
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Schreberi, Hylocomium proliferum, jungermannia alpestris ym.), kuu
luu vain yksi tyyppi: Empetrum- Vaccinium myrtillus-kangas. Kas
vustoilla on suurin levinneisyys tunturipaljakan alaosissa, missä 
Iumipeite säilyy kauan. jyrkät, suojaiset rinteet juuri metsänrajan 
yläpuole1Ia ovat säännö1lisesti niiden hallussa. 

Tunturikankaisiin kuuluu vielä pari lähisukuista assosiaatiota, 
jotka monessa suhteessa poikkeavat jäkälä- ja sammalvarpukan
kaiden karusta luonteesta. Ne ovat r u n s a s 1 a j i s et Dryas- ja 
Carex rupestris-k a n k a a t. Ruohoilla ja heinillä on niiden lajis
tossa ja ulkoasussa suurikin merkitys: ne luovat jo hiukan niitty
mäistä tuntua keskelle sammal- tai jäkäläpohjaisia kasvustoja. 
Nämä assosiaatiot ovat myöskin yleisesti tunnetut ainakin jossain 
määrin kalkkipitoisen alustan merkkinä. Niiden lajfstossa onkin 
Kammikiven alueellakin monia kalkinsuosijoita: Salix reticulata, 
S. myrsinites, S. lanata, Dryas octopetala, Carex capitata, C. rupestris, 
C. Halleri, C. capillaris, Saxifraga aizoides, Astragalus frigidus, mo
net sammallajit ym. Monien lajien esi intyminen tutkimusalueella 
rajoittuu tähän assosiaatioon (Carex capitata, Silene acaulis, Dryas, 
Astragalus alpinus, Astr. frigidus ym.). 

Kun vähälajiset jäkälä- ja sammal-varpukankaat verhoavat 
Joivia ja laakeita rinteitä, joissa irtonaiset maalajikerrokset vielä 
pehmentävät kallioperän epätasaisuuksia, ovat Dryas- ja Carex 
rupestris-kankaat luonteenomaisia tyyppejä pohjoiseen päin jyr
kästi kaatuvissa rinteissä, missä kallioperä paljastuu usein, suuria 
irtokiviä on runsaasti ja maanpinnan pienoiskorkokuva vaihtelee 
rauhattomasti. Näistä seikoistahan taas sellaiset kasvillisuuteen 
ratkaisevasti vaikuttavat t kijät kuin lumipeitteen jakautuminen, 
valuvesien kulku kasvukauden aikana ja alustan ravintomäärä ovat 
vuorostaan riippuvaiset. 

Tunti.tripaljakkaa ylivoimaisesti hallitsevien kankaiden. 'jälkeen 
on pensastot ensi sijalla mainittava tutkimusalueel1e luonteen
omaisena kasviyhdyskuntaryhmänä. Alpiinisen region alaosissa ne 
peittävät suuria aloja ja luonnehtivat erikoisesti koivikon ja palja
kan taisteluvyöhykettä. Täältä ne nousevat purojen varsia ja ke
väisten sulavesien syömiä uomia pitkin, etsien kohtia - missä on 
talvinen lumisuoja ja kesäisin riittävän kostea kasvualusta - kapeina, 
haarautuvina juotteina ylös tunturikerojen laelle saakka, sie1Iä jo 
kuitenkin mataliksi painuneina. Ne erottuvat tunturin harmaasta 
pinnasta kuin sinertävät, tummat joet ja näkyvät kauas. Monien 



56 Tunturipalialwn kasviylzdyskunnista Petsamon tunturien länsiosassa. 

Iampien rannoilla ja ruohistosoiden yhteydessä tai jokien varsilla 
on luonteeltaan toisenlaisia pensaikkoja - suopensastoja. 

Pensastojen muodostamiseen osallistuvat Salix glauca, S. lap
ponum, S. pllylicifolia, S. lanata ja Belula nana, regio alpinan ala
osissa myöskin juniperus communis f. subnana. 

K a n g a s p en s a s t o j en ryhmää edustaa Petsamontuntu
reilla vain yksi assosiaatio: sammalikas Betula nana-pensasto. Tämä 
tyyppi on tutkimusalueen kaikkein selväpiirteisimpiä ja homogeeni
simpia kasviyhdyskuntia. Tiheä, keskimäärin n. 50 cm korkea, tasa
latvainen vaivaiskoivuvarvikko, pohjakerroksenaan yhtenäinen, tii
vis seinäsammalmatto (Hylocomium proliferum ja Pleurozium), on 
fysiognomisestikin aivan omalaatuinen ja rajoittuu usein viivanjyr
kästi jäkäläkankaisiin. Assosiaation perusaineksen muodostavat Be
tula nana, Empetrum nigrum, Vaccinium vitis idaea, Linnaea borealis, 
Pleurozium Schreberi, Hylocomium proliferum ja Dicranum sp. Putki
Jokasvien keskimääräinen lajiluku 1 m2:IIä on 10. Laskeumien sivu
kuvassa voi selvästi nähdä, mitenkä pensasto säännöllisesti ulottuu 
tasalatvaisena talvisin vallitsevan lumipeitteen ylärajaan. 

Alueen l e h t o p en s a s t o t voidaan myöskin kaikki lukea 
samaan kasvustotyyppiin, Geranium silvaticum-Trollius-harmaa
pajupensastoon.1 Tämä kuuluu koko Fennoskandian tuntureilla 
ilmeisesti yleiseen kollektiiviseen assosiatioon, vaikka se ei Petsamon
tuntureilla saavutakaan sellaista rehevyyttä ja lajirunsautta kuin 
Skandinaviassa. Vain regio alpinan alaosissa ja tunturikerojen väli
sissä suojaisissa laaksoissa tavataan laajoja - tällöinkin tavallisesti 
niittymäisten kohtien rikkomia - kasvustoja. Useimpien kasvus
tojen koko on riittämätön assosiaation perusaineksen täysilukuiselle 
esiintymiselle, ne ovat fragmentaarisia, pieniä laikkuja purojen reu
noilla ja valuvesien uomissa. Luonteenomaiseen laj istoon kuuluvat 
Salix glauca, S. lanata, Trollius europaeus, Alchemilla vulgaris coll. 
Geranium silvaticum, Viola biflora, Polygonum viviparum, Ranun
culus acris . * propinquu~, Geum rivale, Solidago virgaurea, Cirsium 
heterophyllum ja Taraxacum officinale coll. Sammalten joukossa on 
vain Drepanocladus uncinatus konstanttinen. Putkilokasvien keski
määräinen lajiluku 1 m2:llä on 20,2, joista ruohoja 14. - Assosiaatio 
vaatii verraten kosteata, tuoretta maata, kosteampaa kuin samma-

1 Harmaapajut = Salix glauca, S. lapponum ja S. lanata - contra vihreä
pajut = S. phylicifolia ja S. nigrican~. 
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likas Belula nana-pensasto. Tästä johtuu koko alueelle luonteen
omainen pensastojen sijoittuminen: purojen ja sulaveden uomien 
äyräät ovat lehtopensastojen vallassa, sivumpana seuraavat tum
manvihreät, kiiltävät vaivaiskoivuvarvikot. 

Tunturipaljakan s u o p e n s a s t o t voidaan edelleen jakaa ala
ryhmiin: r u o h o - s u o p e n s a s t o t, sarapensastot ja varpu
suopensastot. Ensinmainittuun ryhmään kuuluville tyypeille on 
yhteistä ruohojen vallitseva asema. Siinä suhteessa ne likeisesti 
liittyvät lehtopensastoihin, ja kaikenlaisia väliasteita tapaakin alu
eella. Tähän ·kuuluu Geranium silvaticum- Cirsium heterophyllum
Sphagnum Warnstorfii-harmaapajupensasto, jonkinlainen leton ja 
pensaikon välimuoto. Sen kasvustot ovat sijoittuneet Soukkujoen 
varrelle, laajan ruohistosoiden ja suopensastojen yhdistymän jouk
koon. Suurempi osuus kasvillisuuden yleiskl..!vassa on Comarum
Alchemilla vulgaris - Geum rivale-tulvapajupensastolla. Tunturilam
mesta toiseen kulkevat purot hukkuvat usein retkeilijän katseelta 
tähän tiheään pensaikkoon, ja monin paikoin kasvustot tihenevät 
aivan läpipääsemättömäksi viidaksi. Usein yli miehen mittainen 
tiivis pensaikko, jonka lehvistön alla on aivan tyven ja joka jossain 
määrin tarjoa sateensuojaakin - ainutlaatuinen kasviyhdyskunta 
tunturipaljakalla! Lumi säilyy näissä pensastoissa kauan ja keväisin 
ne joutuvat pitkäksi aikaa veden alle, kuten oksahankoihin tarttu
neista ruohotuppeista voi päätellä. Aluskasvillisuus vaihtelee suu
resti pensaikon tiheyden mukaan, aukkopaikoissa reh.ottavat ko
measti Alchemilla, Geum rivale, Cirsium heterophyllum, Comarum 
palustre, Filipendula uimaria ym., tiheimmän viidan alta taas 
puuttuu kasvillisuus kokonaan. Pensaskerroksen valtalajeina ovat 
Salix lanata, S. lapponum ja erikoisesti tätä tyyppiä luonnehtiva 
S. phylicifolia. 

S a r a p e n s a s t o t olen ainakin toistaiseksi käsitellyt yh
tenä tyyppinä, jolle päälajien mukaan saadaan nimeksi Carex 
aquatilis - , C. inflata - Salix lapponum - S. glauca-pensasto. Tästä 
kasvustatyypistä joudutaan pensaston harvetessa kaikenlaisten 
välimuotojen kautta avonaisiin sarasoihin, joista lähemmin tuon
nempana. 

V a r p u - s u o p en s a s t o i h i n luettavia kasvusta ja on 
alueella siksi vähän, että ne voidaan tässä sivuuttaa ilman muuta. 

Niittyjen yhteisosuus Kammikiven alueen kasvillisuudessa on 
varsin pieni. Tunturin maisemakuvassa ne tavallisesti häviävät 



58 TunturipalJalzan kasviyhdyskunnista Petsamon tunturien länsiosassa. 

kankaiden ja pensastojuottien joukkoon. Ne edellyttävät kaikki 
talvista lumisuojaa ja verraten suurta kosteutta alustaltaan kasvu
kauden åikana. Lumenviipymäpaikkain liepeet säilyvät kauan 
sulavesistä kosteina, ja monet niittytyypit hakeutuvat tällaisille 
kasvupaikoille. Pensastojen yhteydessä, purojen varsilla, valuvettä 
keräävien laskeumien pohjalla ja jyrkissä rinteissä ja törmissä 
kallioseinämien juurella on myöskin monin paikoin riittävän kos
teita ja runsasravintoisia, usein kalkkipitoisia kasvupaikkoja. Kas
vustot jäävät yleensä pieniksi. Tavallisesti saa tyytyä näkemään 
vain niittymäistä kasvillisuutta kauniiden, yhtenäisten ruohistojen 
sijasta. Ni ittytyyppien floristinen kokoomus viittaa usein lähei
sestikin Skandinaviassa erotettuihin assosiaatioihin, mutta fysiogno
minen sävy on huomattavasti köyhempi. 

Tunturipaljakan niityt jaetaan sopivasti kangasniittyihin ja 
ruohoniittyihin. Ryhmien eroa on vaikeata täsmällisesti määritellä, 
eikä se mikään ehdoton olekaan. Kangasniityissä on ± kserofiilisiä, 
kangasmaisia piirteitä: ruohisto on epätasaista, avonaista, pää
asiassa muutamien heinälajien muodostamaa; kankaille ominaisilla 
jäkälälajeilla ja sammalilla on usein huomattava sija, kasvustojen 
väri on harmaan vihertävä; yleisvaikutus on steriili. Ruohoniitty
jä sitä vastoin luonnehtivat tiheä, ± sulkeutunut ruohikko, jäkä
läin niukkuus tai puuttuminen ja eloisa, tuoreen vihreä väri. 

Alueen eri k a n g a s n i i t t y t y y p p i en päälajit käyvät 
selville assosiaatioiden nimistä: Lycopodium alpinum- Solidago 
Deschampsia flexuosa-, Deschampsia flexuosa - Anthoxanthum odo
ratum-, Carex rigida - C. Lachenalii- ja Nardus stricta-kangasniityt. 
Ensinmainittu assosiaatio välittää siirtymistä jäkälä-varpukan
kaista seuraavaan tyyppiin, Deschampsia flexuosa - Anthoxanthum 
odoratum-kangasniittyyn. Tämä on alueen yleisin niittytyyppi. Sen 
tavallisia kasvupaikkoja ovat pienet kuopat ja loivien rinteitten 
alimmat osat, missä .lumi säilyy hiukan kauemmin . kuin muualla 
tai mihin sulavesi joksikin aikaa jää seisomaan. Carex rigida 
C. Lachenalii-assosiaatio on kangasniittyjen ryhmässä enimmän 
myöhään säilyvästä lumesta riippuvainen ja lähimpänä varsinaisia 
lumenviipymä-kasviyhdyskuntia. Nardus stricta-kangasniittyjä on 
Kammikiven alueella vain nimeksi. 

R u o h o n i i t t y j e n ryhmä sisältää varsin erilaisia aineksia: 
Athyrium alpestre-kasvustot luonnehtivat erikoisesti sulavesi

purojen kivikkopohjaisia uomia, mitkä myöhemmin kesällä täysin 



TunturipaZlakan kasviyhdyskunnista Petsamon tunturien länsiosassa. 59 

kuivuvat. Kirkkaanvihreät, tiheät saniaislaikut keskellä harmaata 
kangasta tekevät hyvin eloisan vaikutuksen ja näkyvät jo kauas. 
Polystichum spinulosum * dilatatum muodostaa varsinkin alpiinisen 
region alaosissa samanlaisia kasvustoja, ja usein nämä saniaislajit 
kasvavat sekaisin. 

Kun Atlzyrium alpestre-kasvustot menestyvät hyvin puro
uomien Iatvoilla, jotka myöhemmin kesällä ± täydellisesti kuivuvat, 
hakeutuvat Alc/zemilla (pääasiassa A. glomerulans)-niityt mieluim
min koko kasvukauden ajan kosteana pysyvälle alustalle. Poimu
lehtiruohikot kulkevat kivikkopohjaisia purovarsia pitkin kapeina 
juotteina alas rinnettä ja yhtyvät alhaalla lehto- ja ruoho-suopen
sastojen Alchemilla-ruohikkoon. 

Geranium silvaticum - Trollius-niitty liittyy ilman selvää rajaa 
samojen ruoholajien karakt~risoimaan Iehtopensastoon, josta edellä 
jo oli puhetta. 

Suurempi merkitys on Trollius - Selaginella - Polygonum vivi
parum-niityn nil}len saaneelia assosiaatiolla. Se on ilmeisesti Skan
dinaviasta kuvattujen vaateliaiden Polygonum viviparum-tyyppien 
sukulainen. Vaikka Petsamontunturien kasvustot eivät pystykään 
kilpailemaan niiden kanssa koossa, rehevyydessä ja Iajistan run
saudessa, on niidenkin Iajikokoomuksessa selvät vaateliaisuuden ja 
rikkauden merkit. Luonteenomaiseen Iajistoon kuuluvat Carex 
rigida, Selaginella selaginoides, Polygonum viviparum, Trollius euro
apeus, Viola bijlora, Anthoxanthum odoratum, Poa alpina, Ranun
culus acris * propinquus, Thalictrum alpinum, Alchemilla glomeru
lans, Bartsia alpina, Salix reticulata, Potentilla Crantzii, Carex 
Halleri, Sibbaldia procumbens, Drepanocladus uncinatus, Polytriclnzm 
alpinum, Dicranoweisia crispula, Oncophorus virens, Hylocomium 
pyrenaicum y;m. Putkilokasvien keskimääräinen lajiluku 1 m2:Ilä 
on 20,4. Kasvustot vaativat ainakin jonkin verran kalkkipitoista 
maata ja ovat sen vuoksi parhaiten kehittyneitä Dryas-kankaiden 
yhteydessä - paikoilla, joista talvisen lumipeitteen paksuus ja 
myöhään paljastuva alusta karkoittavat Dryas-kankaan. Mainit
tujen tekijäin voimakkuuden edelleen kasvaessa Polygonum vivi
parum-niitty vuorostaan antaa tilaa ruskosammalikkaille ruohisto
soille. Näin muodostuu kalkkiperäisessä, korkokuvaltaan vaihtele
vassa maassa kirjava sokelma eri assosiaatioihin kuuluvia kasvusta ja. 

Tunturialueen ruohistosuot ovat tavallisesti vain pieniä Iaikkuja 
lampien rannoilla tai kapeita juotteja porrasmaisilla rinnetasanteilla. 
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ou,kkujo en varre lt.a. Ruohi·sto 1oiden. ja suopen astojen valta-aluetta. 
VIII. 1930. R. K. 

Vain Soukkujoen tienoilla on laajempia, yhtenäisiä soita, jotka kau
kaa katseltaessa näyttävät valuvan Ioivia rinteitä alas kuin jotkin 
harmaanvihreät jättiläismatot. Turvemuodostus on heikosti kehitty
nyt tai puuttuu kokonaan. Kasvustot ovat kenttäkerroksen lajien 
puolesta kehittyneet varsin puhtaiksi ja selväpiirteisiksi. Niiden no- . 
jalla saattaa helposti erotella fysiognomisesti eheitä tyyppejä, mutta 
tällöin joutuu monessa tapauksessa eko lo gi ~esti eriarvoisia aineksia 
yhteen. Sen vuoksi on pohjakerroksen rakenteen kiinnitettävä rat
kaisevaa huomiota kasvustatyyppejä rajoitettaessa. Siinä kuvastuu 
erilaisten kasvupaikkojen ekologinen luonne selvimmin ja herkimmin . 

Yleisten ruohistosoiden jakoa vastaavasti voiqaan tutkimus
alueenkin suot ryhmitellä paljaisiin, ruskosammalikkaisiin ja valko
sammalikkaisi in soihin. 

P a l j a i s s a r usko s a mm a l r u o 11 i s t o soi s s a voidaan 
edelleen erottaa vesiruohistosuot (Carex inflata- ja C. aquatilis
vesisarastot) ja rimpimäiset ruohistosuot (Eriophorum polystachyum
ja Scirpus austriacus-rimpiletot) . Tämän ryhmän merkitys on 
näillä tuntureilla aivan vähäinen, ja mainitaankin se tässä vain täy-
dennyksen vuoksi. · 
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Sen sijaan r usko s a mm a l r u o h i s t o soi /1 i n kuuluvat yh
dyskunnat muodostavat tärkeimmän ryhmän, jonka rinnalla muilla 
suotyypeillä on aivan merkityksetön asema. Se, mitä edellä on 
sanottu ruohistosoista yleensä, koskee pääasiassa juuri tätä ryh
mää. Eri assosiaatioiden valtasammalet voidaan yleisen, etupäässä 
eksaktisiin happamuusmääräyksiin perustuvan käsityksen mukaan 
lajien vaateliaisuudesta jakaa ainakin kahteen ryhmään. Näihin 
nojautuen muodostuu assosiaatiojaoitus Iettojen kohdalta seuraa-
vanlaiseksi: · 

a. Vaateliaat ruskosammalruohistosuot. 
Pohjakerroksen vcltalajeina Drepanocladus intermedius, Dr. 

badius tai Scorpidium scorpioidec;. 
Drepanocl. interm. - Dr. badiuc; - Scirpus austriacus-suo. 
Drepanocl. interm. - Scorpidium - Carex aquatilis-suo. 
Drepanocl. interm. - Scorpidium - Carex inflata-suo. 
Drepanocl. interm. - Dr. ba.dius - Eriophorum polystachyum-suo. 
Carex saxatilis-suo. 
b. La i h a t r u s k o s a m m a 1 r u o h i s t o s u o t. 
Pohjakerroksen valtalajeina Drepanocladus fluitans coll. (= Dre-

pänocl. exannulatus ja Dr. fLUitans), Calliergon sarmentosum ja C. 
stramineum. 

Calliergon sarment. - Drepanocl. fluitans coll. - liriophorum po
lystachyum-suo. 

Calliergon sarment. - Drepanocl. fluitans coll. -- Carex rotun-
data-suo. 

Drepanocladus fluitans coll. - Carex aquatilis-suo. 
Carex rariflora-suo. 
Carex rigida-suo. 
Ruskosammalikkaalla Scirpus austriacus-suolla on oma, poik

keava asemansa lueteltujen tyyppien sarjassa. Sen kosteusvaati
mukset ovat pienet, mutta alustan verraten suuri ravintomäärä 
on välttämätöntä. Kasvustot ovat yleensä pieniä, laikkumaisia 
tai pitkänomaisia juotteja, jotka tavallisesti esiintyvät yksin tun
turikankaiden keskellä, ilman muita suokasviyhdyskuntia seura
naan. Tämä assosiaatio on suosarjaan kuuluvista tyypeistä yleisin. 

Laihojen ruskosammalsoiden ryhmässä ovat . Drepanocladus 
fluitans coll.- ja Carex rotundata-suot tärkeimmät. 

V a l k o s a m m a l r u o h i s t o s o i ta ei tällä tunturialueella 
juuri ole. 
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Varpusoiden merkitys on myöskin aivan vähäinen. Mainittakoon 
tässä ainoastaan Rubus chamaemorus-varpusuo, joka peittää ruohisto
soiden ja suopensastojen keskellä usein tavattavia patsamaisia kum
puja ja mätäsmäisiä kohonemaryhmiä. Suurten mätäsryhmien muu
rainsuosta syntyy vähitellen sammalikas vaivaiskoivuvarvikko. 

· Runsaat sulavedet ovat monissa paikoissa tunturikankailla 
syöneet maan kuoppaiseksi. Tällaisiin kohtiin muodostuu jonkin
laista kangas- ja varpusuokasvillisuuden sekoitusta. 

Tämän jälkeen on tarkasteltavanamme tunturikasvillisuuden 
ehkä kiintoisin muoto: lumenviipymäpaikkain kasviyhdyskunnat. 
Niihin paikkoihin, missä lumi säilyy kauimmin, erikoisesti jyrkkien 
pohjoispuolisten kallioseinämien 1. pahtaitten alle, · mutta myöskin 
muualle törmien ja rinteitten suojaan tai kuoppien pohjalle, kehittyy 
aivan omalaatuinen, ympäristöstä poikkeava kasvillisuus. Sen rakenne 
vaihtelee kuitenkin suuresti etupäässä sen mukaan, kuinka kauan 
kasvupaik~a kulloinkin pysyy lumen alla ja missä määrin sulavedet 
tämän jälkeen pitävät sitä kosteana. 

Fysiognomista ja floristista yhteiskarakteristiikkaa on vaikea 
esittää, toiset kasvustatyypit kun ovat ± kangasmaisia, toiset ± 
niittymäisiä .. Kenttäkerros on heikosti kehittynyt. Sen lajeihin 
kuuluvat Salix herbacea, Carex Lachenalii, C. rigida, Pyrola minor, 
Rumex arifolius, Oxyria digyna, Potentilla Crantzii, Sibbaldia pro
cumbens, Gnaphalium supinum, On. norvegicum, Deschampsia flexuosa, 
Saxifraga-lajit (paitsi S. aizoides, jota tavataan Dryas-kankailla, 
purojen rannoilla ym.), Sagina intermedia, S. Linnaei, Cassiope 
hypnoides, Ranunculus pygmaeus, R. nivalis, Desclzampsia alpina, 
Phippsia algida, Agrostis borealis, Phleum alpinum, Vahlodea atro
purpurea, Poa alpina, juncus triglumis, ]. biglumis, Luzula arcuata, 
Salix polaris, Cerastium lapponicum, Alsine biflora, Cardamine 
bellidifolia, ·Epilobium anagallidifolium, Ep. lactiflorum, Veronica 
alpina, Taraxacum croceum ym. Siis juuri niitä outoja lajeja, joiden 
nimiin tunturikasviston suurin erikoisuus tavallisesti rakentuu. 
Lumenviipymäpaikkain kasvillisuus on kirjavaa, avonaista ja auk:. 
koista; eikä edellä olleen pitkän luettelon lajit suinkaan ole samoilta 
jalansijoilta omistettavissa, niitä saa päinvastoin kerätä yksitellen 
paljaiden soralaikkujen ja kivien välistä, hakea lumipurojen ran
noilta tai pahtaitten koloista ja portailta; monet löytyvät vasta 
pitkien. etsiskelyjen jälkeen. Maksasammalet - ja pääosalta sellai
set lajit, joita muissa yhdyskunnissa ei tavata (jungermannia, 
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Anthelia jurat zlwna- assosiaaHo. Maksasammalpeitteen muodostava t 
Anthelia juratzkana, Pleuroclada albescens v. islandica ja Gymno

mitrium variane. Kammikiv itun.turi. 12. VIII. 1930. R. K. 

Anthelia, Pleuroclada, Moerchia, Cesia, Nardia, Cephalozia ym.) 
hallitsevat pohjakerrosta, äärimmäisissä tapauksissa ne yksin muo
dostavat omia kasvustoja putkilokasvien kokonaan puuttuessa. 
Kiaeria-, Pohlia-, Oligotrichum-, Conostomum- ja Polytrichum-suvut 
on lehtisammalten kohdalta tässä yhteydessä mainittava~ 

Salix herbacea-assosiaatio on tämän suurryhmän kasviyhdys
kunnista yleisin. Sen kasvustot eivät vielä vaadi erikoisen ekstree
misiä olosuhteita, vaan menestyvät hyvin pienten kuoppien pohjalla 
tai törmien juurella, jossa lumiläikät jo säilyvät huomattavasti 
kauemmin kuin lähiympäristössä. Tyypissä voi erottaa Sibbaldia 
procumbens- ja Gnaphalium supinum-valtaiset variantit. - Seu
raava aste äärimmäistä lumenviipymäkasvillisuutta kohti etene
vässä sarjassa on nimeltään maksasammal - Salix herbacea-assosiaa
tio. Vain poikkeuksellisesti tähän tyyppiin kuuluvia kasvustoja 
tavataan regio alpinan alaosissa, sen sijaan ne ovat tunturien ylim
pien osien, varsinkin pohjoispuoleisten pahtaitten alla olevien tör-
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'mien, Iuonteenomaisimpia kasvustotyyppejä. Maksasammalet, joilla 
edellisessä tyypissä vielä on toisarvoinen sija, muodost~vat tässä 
assosiaatiossa ± yhtämittaisen, sinertävän tai ruskeanharmaan 
maton. Anthelia juratzkana-assosiaati~ vihdoin edustaa kaikkein 
lumenkestävintä kasvillisuutta tunturialueella. Putkilokasveilla ei 
enää ole mitään merkitystä kasvustojen ulkoasussa, siksi vähän 
niitä on. Maksasammalet, päälajina Anthelia juratzkana, muodos
tavat soran ja kivien päälle siniharmaan, ohuen kuoren, jonka voi 
irroittaa alustastaan levymäisinä kappaleina. Kasvustot rajoittuvat 
lopulta paljaaseen soraan ja lohkareikkoon. Viimeisillä rajoilla kas
vaa usein kääpiömäistä Polytrichum sexangulare-sammalta. 

Vesikasvillisuutta on näillä tuntureilla tuskin nimeksikään. 
Useimpien järvien ja lampien kivikko- ja hiekkarannat ovat aivan 
alastomia. Carex inflata ja C. aquatilis kasvavat paikotellen pieJlissä 
ryhmissä rantavedessä. joskus voi tavata myöskin Equisetum fluvia
tile f. limosan tai Hippuris vulgarisin. Pienten, loppukesästä kuivien 
Iätäköiden pohjalla kasvavat usein Alopecurus aequalis, Ranunculus 
reptans ja Sparganium hyperboreum. - Tunturipurojen kivillä on run
saasti sammalia, jotka virtaava vesi vetää pitkiksi tukoiksi (Fonti
nalis dalecarlica, F. antipyretica v. gracilis, Hygrohyphnum ochraceum, 
H. dilatatum, H. rivulare, Brachythecium rivulare, Drepanocladus flui
tans coll., Harpantus flotonianus, Aplozia cordifolia ja Martinellia 
uliginosa ym.). 

Petsamontunturien kasvillisuus liittyy omine 
p aika 11 isin e erikoi s piirtein e en 1 i k ei se s t i S k a n d i
navian tunturi kasvillisuuteen. Petsamontunturit ovat 
paljon matalampia ja kallioperän - pääkivilajina on harmaan vi
hertävä, luja ja sitkeä vihreäkividiabaasi - emäksinen luonne on 
toinen: kasvillisuudelle epäedullisempi. Alpiininen kasvillisuus ei sen 
vuoksi ole niin jyrkästi erikoistunut, lajisto on pienempi ja koko 
kasvillisuuden sävy on karumpi. Siitä huolimatta tavataan täällä 
melkein kaikkia tärkeimpiä Skandinaviasta kuvattuja assosiaatioita 
vastaavat tyypit ± selväpiirteisesti kehittyneenä, kuten edellä olleesta 
suppeastakin selostuksesta käynee ilmi. 

Reino Kalliola: Alpiinisesta kasvillisuudesta Kammikivialueella Petsamon 
Lapissa. Kasvillisuusmonografia. Vanamon kasvitieteellisiä julkaisuja, osa 2, 
n:o 2. 1932. 
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Havaintoja Niinimaan seudun linnustosta. Seuraavassa esitän otteita laa
jemmasta käsikirjoituksesta, joka kokonaisuudessaan on liitetty j. A. Palmenin 
lintutiet arkistoon Yliopiston Eläintieteellisessä Museossa. 

Havainnot on tehty vv. 1929- 32 Alavuden Niinimaalla ja sen lähiym
päristössä. 

K o r p p i, Corvus corax L., on paikkakunnalla kaikkina vuodenaikoina 
jotenkin yleinen. 'Pesii esim. Niinimaan pysäkin ja Sydänmaan välisessä met
sässä. Teurastusjättcille se tulee usein aivan asuntojen läheisyyteenkin. 

V ä s t ä r ä k k i, Motacilla a. alba L. - Syksyllä 1929 asusti Niinimaan 
koulun pihassa vielä joulunpyhinä yksinäinen västäräkki, todennäköisesti 
muuttoretkelle kyvytön. 

K o s k i k a r a, Cinclus c. cinclus (L). - Taipaleenkylästä Niinijärveen 
laskevassa purossa ja Pirunluomassa Niinijärven ja Saarijärven väli llä asustaa 
joka ta lvi useita lintuja, samoin Hunnakkoluomassa ja Kyrösjoessa. 

K e h r ä ä j ä, Caprimulgus e. europaeus L. - Hyvin harvinainen. Nähty 
vain kerran 'linja tiellä' il tahämärässä kesällä 1930. Opettaja j. Kujalan kerto
man mukaan nähty joitakin kertoja Sydänmaan koulun lähettyvillä. 

Varpu s p ö II ö, Glaucidium p. passerinum (L). - Ta lvella 1929 nähty 
kaksi lintua Niinimaan koulun pihakoivuissa. Sydänmaan koulun luona koi
vussa nähty yksi yksilö samana talvena. 

H i i r i p ö II ö, Surnia u. ulula (L). - Yleinen. Pesinyt useana vuotena 
Niinimaan pysäkin ja Haapaniemen välillä tien vieressä olevaan onttoon puuhun. 

V i i r u p ö 1 1 ö, Strix u. uralensis Pall. - Syksyllä 1929 nähty metsässä 
Lahtisen ja Vetämäjärven välillä. 

M c r i me t s o, Phalacrocorax c. carbo (L). jääskänjärvessä syksyllä 
1929. 

S i 1 k k i u i k k u, Podiceps c. eristatus (L). Vetämäjärvessä, Kuoras-
järvessä ja j ääskänjärvessä nähty kesäisin muutamia yksilöitä. Pesinee ainoas
taan viirneksimainitussa, jossa on siihen sopivia kaislikkoja. 

K u r k i, Megalornis g. grus (L). - Pesi i vielä ainakin Niinineva lla ja Larva
nevalla. Aikaisempina vuosina löydetty pesiä myöskin Majalammin nevalta 
sekä muutamin paikoin Sydänmaalta ja Kontioisilta. 

Noki kana, Fulica a. atra L. - Saatu kiinni Kontioisilta huhtikuun 
lopulla 1932. Artturi Railonsala. 

Huuhkaja (Bubo bubo (L.)) kanojen kimpussa. - Alavuden Rantatöysässä 
lensi jouluk. 1932 huuhkaja erään talon pihassa makailevien kanojen kimppuun. 
Talon isäntä kiirehti paikalle ja koeteltuaan muitakin keinoja, iski sitä kirveellä, 
jolloin kanat pääsivät hengissä pakoon ja huuhkaja jäi pihaan kaatuneena! 
Nykyään se on kokoelmassani Leop. 0. Hägg'in täyttämänä. 

Artturi Railonsala. 

Hannaahaikara (Ardea cinerea L.) Pohjois-Savossa. Viime marraskuussa 
tuotiin Kuopion tyttölyseon kokoelmiin vasta-ammuttu lintu, mikä osoittautui 
otsakkeessa mainituksi. Haikaran oli Lauri Huuskonen ampunut Ien-
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nosta Sorsasalossa n. 8 km. Kuopion pohjoispuolella (Kuopion pit.) marraskuun 
4 p:nä 1932. Lintu oli oleskellut viikon verran paikkakunnalla ja hätyytyksistä 
käynyt araksi. Täyttäjän (Eetu Artimo) ilmoituksen mukaan oli kupu aiva11 
tyhjä ja lintu, nuori koiras, laiha. - Puku oli nuoren linnun: harmaan päälaen 
mustahko töyhtö pieni, pään alaosa valkea, rinta ja alaperä valkeat, rintatöyhtö 
pieni, tummahkojuovainen, hartioissa ei pitkiä höyheniä. - Lintu on nyt 
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen hallussa Kuopion Museossa. 

Samassa museossa on eräs toinenkin Pohjois-Savosta saatu täyskasvanut 
harmaahaikara, josta yhdistyksen pöytäkirjat antavat seuraavat tiedot: )>löy
detty kuolleena eräältä mäeltä Kiuruvedellä Luupuveden kylässä 23. IV. 1915. 
Merkeistä päättäen kuollut nälkään )> (Benjamin Ståhlberg). 

Paavo Nederström. 

Kattohaikara (Ciconia ciconia (L.)) Pohjois-Savossa. Kuopion Museossa sä i
lytetään erästä Pohjois-Savosta saatua kattohaikaraa, josta kappaleesta tuskin 
on vielä kirjallisuudessa mainintaa. Yhdistyksen pöytäkirjoihin on linnun täyt
täjä, taiteilija Matti Karppanen antanut siitä seuraavat tiedot: )>Suonenjoki, 
Heinämäki, Kärkkäälänkylä 22. VIII. 1924. Ampuja E. P a a 1 a ne n. Am
muttaessa sattunut siipeen, siipirikkana pidetty pari päivää elävänä. )> 

Paavo Nederström. 

joutsen (Cygnus cygnus L.) pesivänä Alavudella. - Opettajatar Aune 
Laakson kertoman mukaan on Alavuden Kattelusjärvellä pesinyt joutsen
pari useana vuotena, kunnes on kesällä 1931 :tu llut hävitetyksi. 

Artturi Railonsala. 

Oryctes nasicornis Sipoossa. Edellämainitun oudon lehtisarvisiin kuuluvan 
kovakuoriaisen toi Oulun Tyttölyseon III lk:n oppilas Sinikka 8 a c k b e r g 
syksyllä 1932 määrättäväkseni. Sarvikuono-kuoriaista ei ole monesti tavattu 
Suomesta, esiintyyhän se Ruotsissakin ainoastaan eteläisimmässä osassa maata 
ja sielläkin harvinaisena. Kovakuoriainen, jonka olen saanut Tyttölyseon ko
koelmiin, on kesällä 1932 otettu talteen Fagerön saarella Sipoon saaristossa. 
Se on kookas (32 mm 'pitkä) koiras, sarvi on erikoisen voimakkaasti kehittynyt. 
Helsingin ympäristös~ä sarvikuono-kuoriaisia on havaittu joskus muulloinkin, 
m.m. Kauklahdessa (vrt. R. Zachariassen, Mem. Soc. pro !Fauna et Flora Fennica 
4, 1927-28, siv. 288). A. ). Kopperi. 

Tribolium contusum-kuoriaisia aamiaispuurossa. Syötyäni Viipurissa 
12. X. 31 aamiaispuuroannokseni, jona oli Loimaan myllyn pikapuurosarjaan 
kuuluvia vehnähiutaleita, huomasin kuinka yksi lapsistani, jolla ilmeisesti oli 
huono ruokahalu, tuijotti puuroonsa saamatta sitä kulumaan ja selitti, että 
puurossa oli joitakin pieniä mustia pisteitä. Hain suurennuslasini, ja havaitsin, 
että ne olivat pieniä kovakuoriaisia, ehkä parin millin mittaisia, ja muistuttivat 
ne ruumiin muodoltaan jauhopukkia (Tenebrio molitor). Tarkastettiin äsken 
aukaistu hiutalepussi ja huomattiin, että sen sisällyksessä oli lukuisasti samoja 
hyönteisiä, mutta vielä enemmän niiden vaaleita toukkia, jotka liikkuessaan 
saivat hiutaleet nousemaan ja laskemaan. Pussi määrättiin pois heitettäväksi 
ja kun käytiin tarkastamassa muiden pussien sisällystä siinä kaupassa, josta 
pussi oli ostettu (pussit ovat jo tehtaassa suljetut), nähtiin niissäkin samaa . 
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Kovakuoriaisen määräsivät leht. A. Vegelius ja hra V. Löfgren lajiksi Tribo
Lium conjusum, jonka ensi kerran on Suomessa havainnut B. Poppius syksyllä 
1896 Marseillesta Helsinkiin tuoduissa jauhoissa (Medd. F. FJ. F. 1906, s. 39). 
Laji on sittemmiri tavattu maassamme silloin tällöin, ainakin Helsingissä 
(Reuter ja Brenner) ja Turussa (Linn aniemi). joh. Kaikko. 

Carex acutiformis Ehrh. Hausjärvellä ja Hyvinkäällä. - Kulkiessani 29. 6. 
31 Hausjärve ltä Hyvinkäälie pitkin Imatran voimajohtolinjaa, löysin Carex 
acutijormista kahden linjan poikki itäänpäin virtaavan korpipuron rannalta. 
Toinen löytöpaikka on Hausjärven, toinen Hyvinkään puolella. 

Runsaammin kasvaa saraa H a u s j ä r v en puoleisella kasvupaikalla, 
joka on n. 1 km pitäjien rajalta linjaa pitkin pohjoiseen päin. Puro virtaa 
linja-aukon kohdalla pienen notkon eteläreunassa. Notkon pohjoisrinne, joka 
on yläosassaan vahvasti viettävä ja samaa kangasta (VT) kuin rinteen pääl
läkin, muuttuu alaasassaan loivast i puroon päin viettäväksi hetteiseksi suo
pinnaksi, jolla Carex acutijormis kasvaa verraten runsaana. Tämän rinteenosan 
kasvipeitteestä aukossa ja sen vieressä itäpuolella antavat 23. 10. 32 tekemäni 
merkinnät jonkinlaisen käsityksen. Pääpuulaji on kuusi, yleensä jokseenkin 
harvassa ja osittain huonokasvuisena ryhmittäin kasvavana; joukossa koivua. 
Ruohoja ja heiniä: Equisetum lliemale, E. palustre, Calamagrostis epigejos, 
C. purpurea (?), Deschampsia caespi tosa, Phragmites communis, Carex canescens, 
C. stellulata, C. loliacea, C. vaginata, C. acutijormis, Orchis maculatus, Parnassia 
palustris, Filipendula uimaria, (Oxalis acetosella), Drosera rotundifolia, (Linnaea 
borealis), Oalium palustre, Cirsiun1 palustre, Aracium paludosum. Sammalpeite 
melko eutrafenttista: pääsammal Splzagnum Warnstorjii, myös Sph. teres ja 
Sph. angustijolium runsaita; vars inaisista ruskosammaUsta vain Helodium 
lanatum yleisempi, muut (Camptothecium trichoides, Campylium stellatum, 
Bryum ventricosum, Mnium pseudopunctatum) paikoittaisia; ede lleen Trichocolea 
tomentella, Splzagnum squarrosum, f?lzodobryum roseum, Mnium sp., Aula
comnium pafustre, Calliergon stramineum, Hylocomium umbratum, H. prolijerum, 
Rlzytidiadelphus triquetrus, Brachythecium sp. Aivan puron reunassa on Sphagnum 
riparium-laikkuja (joukossa Splz. teres ja Drepanocladus exannulatus sekä 
Calamagrostis sp. ), joissa Carex acutijormis kasvaa tiheimmässä, kookkaimpana 
ja runsaimmin fertilinä, osaksi melkein suoraan vedessä. Pullakot, jotka näi n 
myöhään vielä olivat jäljellä, olivat tyhjiä; myös syyskesä llä 1931 muistan 
kiinnittäneeni huomiota siihen, että pähkylöitä ei muodostunut. - Puronvartta 
alaspäin mennessä esiin tyy Carex jonkin matkaa, mutta pian notko loivenee 
ja puukerros su lkeutuu täysitiheäksi mustikkarikkaaksi korveksi, missä sitä 
ei enää ole. 

Hyvin k ä ä n puolella oleva löytöpaikka on pitäjien rajasta saman ver
ran ete läänpäin . Se muistuttaa ede llistä, mutta molemmilla puolilla linja
aukkoa on tiheä korpi; Carex acutijormis kasvaa vain itse hakkuuaukossa, jonka 
kasvipeite on nähtävästi viereisen kaltaisesta korvesta hakkuun vaikutuksesta 
syntynyt (linja avattiin v. 1926). Näin ollen on epäiltävää, onko sitä tässä pai
kassa ennen hakkuuta ainakaan näin runsaana kasvanut. Sen sijaan Haus
järven kasvupaikallaan se on vanha asukas; sen osottaa sen runsas esi intyminen 
linja-aukon ulkopuolella. Itse aukossa se näyttää täälläkin hakkuun johdosta 
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voimistuneen. Valitettavasti ei minulla pikakäynneilläni ollut tilaisuutta tar
kastaa purojen varsia kauemmaksi. - Yhteenvetona voi sanoa, että Carex 
näillä kasvupaikoillaan kasvaa puronvarsilla eutrofisissa korvissa, jotka ovat 
joko luonnostaan valoisia tai aukeiksi hakattuja. 

Conspectus-tietojen ja Helsingin Yliopiston kokoelmien mukaan, joista 
tiedot on antanut maist. 1. Hiitonen, on Carex acutiformis tavattu maastamme 
viideltä seudulta. Paitsi )>klassillisilta)> löytöpaikoiltaan Tuusulasta, Valkjär
veltä ja Viipurin luota sitä on löydetty Elimäeltä ja viimeksi Heinolan pitäjästä 
(V. Kujala). Hausjärven ja Hyvinkään kasvupaikat liittyvät läheisesti Tuusulan 
löytöihin. Yleensä tämän lajin levinneisyys maassamme muistuttaa melkoi
sesti sen sisarlajin Carex riparian levinneisyyttä. Myös kasvupaikat lienevät 
samantapaisia; ainakin Elimäellä ja Tuusulassa mainitaan molempien lajien 
kasvavan yhdessä. Lajit muodostavat sekasikiöitäkin keskenään; esim. Ruot-
sissa on niitä tavattu. R. Tuomikoski. 

Koivu koivun sisässä. 
Sattumalta jouduin huo
maamaan omituisen muo
dostuman noin 1 m pitui
sessa koivupölkyssä, joka 
kesällä 1932 on sahattu 
suurehkon koivun tyveltä 
Pielisjärven Paalasmaan 
saaresta, juuan pitäjästä. 
Pölkyssä, joka on läpimi
taltaan 50-55 cm paksui
nen, on, kuten kuvasta nä
kyy, sisällä toinen ohuem
pi koivunrunko tai -oksa, 
joka on 20 cm paksu ja 
osittain tuohikuorinen. Ku
vassa näkyvä halkeama, 
joka kuivauksesta aukesi 
hyvin selväksi, on olemassa 
vain pölkyn latvapuolella, 
ei tyvellä; vuosilustot ovat 

halkeaman reunalla osittain sen suuntaisia. Selitystä tähän koivunrunkojen 
sisäkkäisyyteen en kykene antamaan. 

Nurmeksessa 27. 12. 1932. Rafael Wegelius, lääkäri. 

Kirjallisuutta. 

P e s o 1 a, V i 1 h o A. ja P i h k a 1 a, R u r i k : V i 1 j e 1 y s k a s v i t 
ja k o. t i e 1 ä i me t. Porvoo ja Helsinki 1932. Werner Söderström 0 /Y. 
319 siv., 67 kuv. Hinta nid. 20: - , sid. 28: - . Esitettävä kirja, joka on kah-
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den maataloustiedemiehen yhteistyötä, lienee tarkoitettu lähinnä itseopiskeli
jo ita varten. Se llaiseksi se onkin varsin sopiva suppeutensa ja havainnollisen 
esitystapansa vuoksi. Mutta myöskin lähdekirjana se varmaankin tulee löytä
mään runsaasti käyttäjiä maatalousalan neuvojien ja maatalousoppilaitosten 
oppilaiden keskuudessa. - Prof. Pesolan kirjoittama osa vi ljelyskasveista ra
joittuu pelto- ja laidunkasveihin. Erikoisen hauskasti on esitetty eri viljelys
kasvien historiaa sekä kasvinjalostuksen perusteita. Myöskin viljelyskasvien 
viholliset, rikkaruohot sekä tuhosienet ja -e läimet ovat saaneet osaksensa 
lyhyen esittelyn. Ajankohtaisest i on mielenkiintoista tutustua parhaisiin 
viljelyskasvija losteisiin, joista esitetään kunkin kasvilajin yhteydessä koetulok
siin perustuvat viimeiset t iedot. - Prof. Pihka lan kirjoittama osa Kotieläimet 
kiinnittää huomion kannattavan karjatalouden perusteisiin. Mielenkiintoiset 
luvut kotieläinruokinnasta opastavat tämtin tiedonalan aakkosten tuntemi
seen. Kaikki tavallisimmat kotieläimet saavat osaksensa erikoisen esittelyn , 
jota on valaistu Viipurin Maatalousnäyttelystä kesällä 1932 saaduilla kuvilla. 
Siipikarjataloutta koskevan luvun on teokseen kirjoittanut maisteri Olli Pih
kala. Erikoisuutena on kirjan lopussa oleva, turkiseläinta loutta koskeva kuvaus, 
jossa annetaan hyödyllisiä ohjeita turkisfarmien perustajille. 

A. Hilli . 

C a r 1 S k o t t s b e r g ym. V ä x te r n a s 1 i v. Första bandet. Ab. 
Familjeboken. Tukholma . 535 s. Kr. 25: - . 

· Ruotsi on nyt päässyt niin pitkälle, että on katsottu kannattavaksi kustan
taa yle istajuinen, Kernerin >>Pflanzenleben'in» tapainen kasvitieteellinen käsi
kirja. Kernerin viime painos, Hansenin toimittama (v:lta 1 913), on, kuten tun
nettua, 3-osainen. Nyt ilmoitettavana olevaa teosta on aluksi aiottu ruotsin
kieliseksi muodostelmaksi Kerner-Hansenista, mutta sitten on muutettu ohjel
maa siten, että teos tulee laajemmaksi ja 6-osaiseksi. Nyt ilmestyneessä osassa 
ovat alkuluvut vapaita muodostelmia mainitusta saksalaisesta teoksesta. 13 eri 
kasvitieteilijän voimalla aiotaan teos saada valmiiksi v. 1935 loppuun mennessä . 

jo ilmestyneessä 1 osassa on Lars-Gunnar Romell esittänyt >>Muutamia piir
teitä kasvitieteen historiasta•>, yhdessä K. Afzelius'in kanssa muodostanut niin
ikään Kerner-Hansenista muovaillun luvun >>Kasvien rakenne ja kehitys•> sekä 
itsenäisesti 3 ensimmäistä kasvifysiologiaa käsittelevää lukua. Nils Johansson 
on laatinut esityksen •>Kasvit ja vesi>>. 

1 T osan on suunniteltu käsittävän fysio logiaa, 111 kasviekologiaa, perin
nöllisyysoppia ja kasvinjalostusta, IV käsittää kasvikunnan systemaattisen 
yleiskatsauksen, V kasvipaleonto logiaa ja kasvimaantieteen esityksen alun, VI 
osa kasvimaan tiedettä. 

Tavallaan voidaan tällainen laajemmalle lukijapiirille tarkoitettu teos tul
kita ilmaukseksi siitä, että kasvitieteellinen tutkimus- ja harrastuspiiri on entistä 
selvemmin siirtymässä pohjoisemma Euroopan keskiosista, mikä osaltaan on 
tapahtunut myöskin taloudel lisista syistä. Historiikkiosan muutoksista kuvas
tuu, että tähän pyritään ehdoin tahdoinkin. Olisi nimittäin ollut odotettavissa, 
kun esim. skandinavisia kasvimaantieteilijäitä mainitaan ja kun Kerner-Hanse
nista on tässäkin poikettu, että suurempaa tasapuolisuutta olisi noudatettu 
sekä menneiden että nykyisen polven tämän alan tutkijoita kohtaan . 
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Kuvitus on osaksi Kerner-Hansenia, osaksi uudempaa, teksti yleistajuistet
tua, paikoitellen hyvinkin nasevaa ja käännerikasta. 

Valuuttamme alhaisuus ja pula-aikasäästäväisyys tehnee vaikeuksia hank
kia tämä suurteos edes julkistalouden kannattamiin kirjastoihimme. Mutta 
rohjettakoon lausua se vaatimattomana jo kauan kytenyt ajatus, että jokin, 
kernaimmin alkuperäisluontoinen Kerner~Hansenia vastaava yleistajuinen teos 
olisi saatava kasvitieteen alalta suomeksikin mm. l ähent~mään tutkijoita ja ylei
söämme. Nythän voidaan jo >>a jan merkkinä>> mainita, miten, kuvaavaa kyllä, 
voidaan julkisesti mm. päivälehtien palstoilla ryhtyä vaatimaan kasvioppia pois 
oppikoulujen lukuohjelmasta tai se suppeutettavaksi määrään, joka merkitsee 
melkein samaa kuin sen poistaminen. T. ]. H . 

F o r t s c h r i t te d e r B o t a n i k, herausgegeben von F r. v. W e t t
s tein. Bd. 1; Bericht ilber das j ahr 1931. Berlin (Springer) 1932, 263 siv. 
Rmk. 18:80. 

Haitat t ietee lli sen kirjallisuuden paisumisesta käyvät vuosi vuodelta 
yhä suuremmiksi. Ei kukaan jaksa enää perehtyä läheskään tarkoin edes · 
oman päätieteensä kirjallisuuteen, ei edes sen kaikkiin, yleismerkityksellisiin 
uussaavutuksiin. Vaikeaa on saada aikaa edes oman erikoisalan kaiken kirjalli
suuden lukemiseen. 

Auttaakseen kasvitieteen alalla työskenteleviä pahimmasta kirjallisuustul
van pulasta on milncheniläinen professori Fr. v. Wettstein (kuuluisan systemaa
tikko R. v. Wettsteinin poika) ryhtynyt julkaisemaan vuosittaista selontekoa 
kasvitieteen eri alojen huomattavimmista saavutuksista. V:n 1931 selonteko on 
ensimmäinen ja ilmestyi noin kaksi kuukautta sitten. 

15 nuorta tai nuorehkoa saksalaista kasvitieteilijää selostaa siinä lyhyest i 
v:n 1931 saavutuksia omilta erikoisaloiltaan, joiden tuntijoita he ovat kukin 
paraikaa työskennellen tutkijoina näillä erikoisaloilla. Teoksessa ovat seuraa
vien kasvitieteen alojen huomattavimmat edistysaskeleet seloste tut: 1. so lun 
morfologia ja kehityshistoria; 2. ulkomorfologia ja anatomia; 3. yksilökehitys ja 
lisääntyminen; 4. systematiikka; 5. kasvipaleontologia; 6. systemaattinen ja his
toriallinen kasvimaantiede; 7. eloilmiöitten fysikalis-kemialliset perusteet; 8. 
so lufysiologia ja protoplasmatiikka; 9. kasvin vesitalous; 10. yleinen aineen 
vaihto; 11. hete rotrofien ja erikoistuneiden aineenvaihto; 12. ekologinen kasvi
maantiede; 13. kasvaminen ja liikeilmiöt; 14. periytyväisyys; 15. kehitysfysio
logia; 16 (liitteenä) ekologia. Kunkin osan lopussa on asianmukainen kirjallisuus
luettelo. >>Fortschritte»-sarjan ensimmäisestä osasta puuttuva_t muutamat kasvi
tieteen alat, kuten esim. kasvillisuustiede ja kasvistollinen kasvimaantiede. 
Myöhemmin on tarkoitus täydentää vuotuiset se lonteot mikäli mahdollista 
kasvitieteen kaikki alat käsittäviksi. 

j o nyt ilmestynyt ensimmäinen osa vaikuttaa hyvin tarkoitustaan vastaa
valta. Varsinkin muutamat luvut ovat erinomaisen valaisevasti kirjoitetut. Aikaa 
myöten tasoittunee es itys kauttaaltaan yhtenäisiä periaatteita noudattavaksi. 

K. L . 

Esko 1 a, P en t t i: Muu t t u v a m aa p a II o. WSOY. Porvoo 1932. 
422 sivua. 

Tämä hauskast i yleistajuinen. mutta samalla tieteellisesti mitä täysipainoi-
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sin teos ilmestyi jo viime kesänä. Sekä geologian ammattimiehiltä että monilta 
muiltakin suomalaisen tietokirjallisuuden ystäviltä se on päivä- ym. lehtien 
palstoilla saanut osakseen jakamatonta tunnustusta. Miltei kadehdittavan 
kypsä onkin tekijän kyky antaa selkeä, mutta samalla täyteläinen. yleiskuva geo
logisen tietämyksen uusimmasta, hyvin voimakkaasta kehityksestä. Tässä yh
teydessä korostettakoon erityisesti sitä, että teos tarjoaa kosolti biologisenkin 
tietopiirin lavennusta ja selvennystä; yli 100-sivuinen luku on näet omistettu 
maapallon ja elämän historialle. Olen lukenut prof. Eskolan teoksen mitä suu
rimmalla mielenkiinnolla, jopa innostuksella. Uskon monen muun biologin teke-
vän samoin. K. L. 

P a 1 o hei m o, La u r i : K o tie 1 ä i no p p i. Gummerus 0. Y. Jyväs
kylä-Helsinki 1932.613 s.- Tämä etevän ammattimiehen kirjoittama teos on laa
dittu mahdollisimman laajalle pohjalle. Noin puolet siitä käsittelee jalostusopin 
perusteita sekä ruokintaoppia koskevia yleisiä kysymyksiä kuten kasvien ja 
eläinten mikroskooppista rakennetta ja kemiallista kokoomusta, rchussa ja 
eläintuotteissa tavattavia aineita, ruoansulatusta, eläinruumiin ravitsemista, 
rehujen ravintoarvon ja eläinten ravinnontarpeen määräämistä jne. Toisessa 
osassa käsitellään yksityiskohtaisesti tärkeimpien koticläintemme ulko- ja koti
maisia rotuja, niiden jalostusta. ruokintaa, hoitoa ym.- Esitys tuntuu kaut
taa ltaan asialliselta, mutta samalla helppotajuiselta. Luulen että paitsi varsi
naisia ammattimiehiä, joille teos on erikoisesti tarkoitettu, monet muutkin bio
logisia aineita harrastavat, voivat löytää siitä paljon opettavaista ja hyödyl
listä luettavaa. 

Erääseen pieneen yksityisseikkaan tahtoisin parilla sanalla kajota. Tekijä 
on ottanut käytäntöön >>j uurikasvi>>-sanan asemesta sanan >>juurikas>>. Hän siis 
kutsuu juurikkaiksi, paitsi sokeri-, puna- ja rehujuurikasta, myöskin naurista, 
turn ipsia, lanttua ym. ristikukkaisia sekä porkkanaa. Tämä minusta ei ole 
paikallaan, vaan voi aiheuttaa suurta sekaannusta. Sekä l{asvi- että maata
loustietee llisessä kirjallisuudessa on ,jo vakiintunut tapa nimittää vain kol
mea ensinmainittua kasvia >>juurikkaiksi>>, kaikkia yhteisesti >>juurikasveiksi>>, 
ja kun Beta-~uku epäi lemättä tarvitsee oman nimityksensä, ei ole ollut riittä
vää syytä riistää siltä tätä laajempaan tarkoitukseen, varsinkaan kun ei si lle 
ole ann ettu tilalle mitään muutakaan nimeä. V. S- s. 

Sekalaista. 
Tvärminnen eläintieteellinen asema. 

Ensi kesänä tarjotaan tutkijoille, luonnonhistorian opettajille ja ylioppi
laille tilaisuus työskennellä Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla. jos 
riittävä määrä osanottajia ilmoittautuu, pidetään seuraavat opintokurssit: 

1-21 p. kesäk. Toht. E. Häyren, l(asvisosiologiaa, 
26 p. kesäk.-15 p. heinäk. Prof. Alex. Luther, Vesieläimiä, 
16 p. heinäk.-7 p. elok. Prof. K. M. Levander, Vesieläimiä, 
9-30 p. elok. Maist. Osmo Porkka, Kasvifysiologiaa. 
Lähempiä tietoja kursseista antavat niiden johtajat. Ilmoituksia vastaan-

ottaa allekirjoittanut huhtik. 20 p:ään asti. jos enemmän pyrkijöitä ilm9ittau-
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tuu, kuin voidaan vastaanot taa, pidättää esimies itse lleen oikeuden, neuvote l
tuaan kurssijohtajien kanssa, mää rätä ketkä saava t paikan. 

Maksut: Ylioppilaille ja virattomille fil. kandidaateille, jotka va lmistautu va t 
fil os . li sensiaatti-tut kintoon : 1) kurssi- ja laboratoriomaksu (työtarpeiden han
kin taa, kirjojen sitomista varten ym.) Smk. 50: - jokaisesta kurssista taikka 
kuukaudelta; 2) täysihoidosta Smk. 660: - kuukaudelta. - Toisille henkil öille 
ovat vastaava t maksut 1) Smk. 100: - ja 2) 900: - . 

Pesu ei sisälly t äysihoitoon. Lakan at , pyyhin- ja tyynyliin at se kä peite 
on otettava mukaan, ellei allekirjoittaneen kanssa to isin ole sov it tu. Moottori 
venematkoista on erikseen maksettava . 

Allekirj . tavataan Eläintietee lli sessä laborato riossa, P. Rautatienk . 13, 
maanant. ja ·tii st . klo % 13- %14 p. sekä kotona puhelimell a 73720 joka päivä 
klo 16.30- 17.00. Postiosote: Eläintarhan huvila 8, Helsin gissä. 

Helsin gissä helmik. 24 p:nä 1933. A lex. Luther. 

Suomalals-baltiset kasvimaantieteilijäpäivät Liettuassa kesäk. 1933. 
Päivät järjestää Suomalais-baltinen kasvimaantieteilij äin liitto, joka perus

te ttiin Tartossa 1929. Päivät retkeilyineen pidetään kesäk. alussa ja ne kestävät 
8 päivää. Kokoukse t ovat J(aunasissa. Retkiä järjeste tään J(aun as in seuduilla 
ja pitkin Memeljokea J(urisches Haffiin asti sekä Memelin kaupun gin seuduille 
Itä meren rannoilla . Varmastikin osanot tajat saavat varsin monipuolisesti tu
tustua sekä Liettuan kasvimaa ilmaan että lu ontoon ja oloihin yleensäkin . 
Päiviin ja retkeilyihin voivat osallistu a ei ain oastaan va rsin aiset kasvimaan
tiete ilijät vaan myöskin muut kasvitieteen harrastaja t. Luonnonhistorian opet
tajille osanotto on erityises ti suos iteltava. Matkalippu Helsinki- J(aun as 
edes takaisin (II 1. laivassa Tallinnaan, 11 r 1. junassa) maksaa nykyisen kurssin 
mukaan 1,350 mk. Kustannukset perillä arvioidaan korkein taan 1000 mk:ksi, 
mutta a lenevat mahdollisesti , jos valtion avustus saadaan, puoleen sii tä . Olisi 
erittäin suotavaa, että suomalaisia osanottajia läht isi J(aun as iin lukui sas ti. 
Lähempiä tietoja matkasta antavat prof . .K. Linkola (H:ki , kasv iti eteell. puu
ta rha) ja toht. Ernst Häyren (H:ki , Turun t ie 33). 

Koulujemme luonnontieteelliset yhdistykset 1932. 
J(ouluj emme lu onnont ietee lli siä yhdi styksiä kehoitetaan jäll een e nn e n 

huhtikuun 3 0. p ä i vää lähettämään L.Y:n toimituss ihteerille tri Martt i 
Hertzille (osoite: }(ilo) vastaukset lehtemme v: n 1930 1. numerossa julkaistuihin 
kysymyksiin, huomioon ottaen vuosiluvun muutoksen. Ne yhdistykse t, jot ka jo 
viime vuonn a lähettivä t se los tuksen (vrt. viime v: n L. Y. n:o 4) ilmoittavat jä
senmääränsä 1. II I. 1933, kokouksien ja retkeilyjen luvun v. 1932 se kä muu t 
viime se los tukseen nähden tapahtuneet muutokset . Muu t yhdi stykse t vastaa
va t, mikäli mahdollista, kaikkiin kysymyksiin . Kyse ly koskee myös kuluvan 
vuoden aikana perustet tuj a luonn ontieteelli siä yhdistyksiä. Luonnont iet yhdis
tyksillä ta rkoitetaan tässä kaikkia yhdistyksiä, joiden ohj elmassa luonuontieteen 
jollakin ta i joillakin aloilla on osuu tta. Saadut t iedot jul ka istaa n L. Y:ssä . 

Luonnon Ystävän toi mi tuksen ja t il ausko ntto rin osoit on: Helsink i, 
Annankatu 29. Vu os ikerran t il aushinta on 30 mk . 

ff e/sinld 1933, Raittiuskansan Kir japaino Oy. 
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j u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
T o i m i t u s: Uunio Saalas (vastaava), K. Linkola jå Martti Hertz (toimitussihteeri) 

Asko Pulkkinen t 
K. }. Valle. 

joku aika sitten levisi sanomalehdistön välityksellä se kaamea 
tieto, että lehtori Antti Armas (Asko) P u 1 k k i ne n oli maa
liskuun 1 p:n aamuna tavattu murhattuna asunnostaan Viipurissa. 
Näin päättyi väkivaltaisesti, inhimillisesti katsoen liian aikaisin, 
taitavan ja toimeliaan opettajan ja tutkijan elämä. 
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Asko Pulkkinen syntyi maanviljelijän poikana Enonkaskeila 
16 p:nä elokuuta 1885. Hän kävi koulua Savonlinnassa ja tuli yli
oppilaaksi sikäl. lyseosta kev. 1904. Yliopistossa Pulkkinen ryhtyi 
opiskelemaan luonnonhistoriallisia aineita ja maantiedettä, suo
rittaen filosofiankandidaattitutkinnon 1915 ja vihittiin filosofian
maisteriksi 1919. Opettajauransa hän aloitti viransijaisena Raahen 
alkeiskoulussa 1907- 08, hoitaen sitten opettaJanvirkoja Viipurin 
suom. realilyseossa 1911 - 12 ja Savonlinnan lyseossa 1913. Aus
kultoi luonnonhistorian ja maantieteen opettajanvirkoja varten 
suom. normaalilyseossa 1914- 15, toimieri sittemmin opettajana 
Pietarin suom. yhteiskoulussa 1916- 17, Viipurin uudessa yhteis
koulussa 1917- 21 sekä samalla tuntiopettajana suom. lyseossa: 
Nimitettiin luonnonhistorian ja maantieteen vanh. lehtoriksi Sorta
valan lyseoon 1921, siirtyi vastaavaan virkaan Viipurin tyttö
lyseossa 1926 ja Viipurin suom. lyseossa 1929. Teki kes. 1923 
opintomatkan Saksaan ja Itävaltaan, sekä kes. 1926 keräilymatkan 
Viroon. 

Ylioppilaana ei Asko Pulkkinen mainittavammin ottanut osaa 
luonnontieteellisiin rientoihin. Hänen pääharrastuksiaan näyttivät 
olevan näyttämölliset taidealat, varsinkin kansantanhut, joista hän 
sittemmin julkaisi 3 kokoelmaa. Vielä myöhemminkin hänellä oli 
tämänsuuntaisia harrastuksia ja oli hän esim. Sortavalassa asues
saan sikäläisten teatteriharrastusten keskeisimpänä henkilönä. 

Auskultoimisaikana me toverit huomasimme kuitenkin, että 
Asko Pulkkinen oli voimakkaalla otteella kiintynyt niihinkin ainei
siin, joiden opettamisen hän oli valinnut elämäntehtäväkseen. Hä
nen erinomaiset harjoitustuntinsa, joita mehevän savolaismurteen 
rikastuttama opetuskieli ja sattuvat vertaukset elävöivät, osoitti
vat meille, että hänestä oli tullut mainio opettaja. Mainitaan, että 
hän eloisalla ja täyspainoisella opetuksellaan sai myöhemminkin 
oppilaat mukaansa. Pulkkinen otti myöskin ahkerasti osaa viime 
aikoina pidettyihin luonnonhistorian ja maantieteen opettajain 
päiviin. ·.,, 

Ennen pitkää ilmestyi myös painettuja tuloksia Asko Pulk
kisen opetustoiminnasta, ensin >>Kasviopillisia kertauskysymyksiä>> 
(1927), sitten >>Eläinopillisia kertauskysymyksiä>> ja >>Maantieteel
lisiä kertauskysymyksiä>> (1928). Huomattavampi oli kuitenkin 
Pulkkisen oppikirjatuotanto, johon hän elämänsä viime vuosina 
ryhtyi. Ensin ilmestyi >>Eläin oppi>> 2-osaisena (1929 - 30, l I. pain. 
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1932), sitten >>Kasvi oppi>> (1930, 1 1. pain. 193 I, I II pain. I 933), 
jotka ovat parasta mitä näiden oppikouluaineiden alalta meillä on 
julkaistu ja poistavat suuren osan siitä schmeililäisestä hapatuk
sesta, jota aikaisemmat oppikirjamme ovat olleet tulvillaan. Pulk
kisella oli kyky jäsennellä oppikirjansa opetussuunnitelmiin soveltu
viksi sekä sanoa asiat selvästi ja yksinkertaisesti. 

Asko Pulkkisen opettajakyky johtui osittain hänen näyttämöl
lisellä ala lla harjaantuneesta esiintymistaidostaan, mutta ennen 
kaikkea siitä, että hän oli innokas luonnonystävä ja tutkija. Var
sinkin hyönteisiin kohdistui hänen harrastuksensa, ensin korennoi
siin, varsinkin sudenkorentoihin, joista hän julkaisi, paitsi pieniä 
tiedonantoja, tieteellisesti arvokkaita toukkaselityksiä (Notulae 
Entomologicae 1925 - 27). Sittemmin hän kiinnostui petoampiai
siin, joita hän keräili varsinkin Salmin ja Karjalan kannaksen 
hiekkamailla. Näistä hän julkaisi hyvän käsikirjan nimeltä >>Peto
pistiäiseb, joka ilmestyi ensimmäisenä Vanamon sarjassa >>S uomen 
eläimet>> (193 I ). Viime aikoina ryhtyi Pulkkinen tieteellisemmin 
harrastamaan mehiläisiä, joita hän aikaisemminkin oli keräillyt. 
Hän ehti kuitenkin julkaista vain edeltäviä >>Apiditietoja>> (Notulae 
Entomologicae 1932). Myöskin perhosia ·Pulkkinen harrasti toimit
taen painosta käytännöllisen oppaan vasta-alkajille: >>PerhoskirJa I, 
päiväperhoset, kiitäjät, kehrääjäf» (1932). Ei tähänkään supistunut 
Pulkkisen luonnonhistoriallisten käsikirjain julkaisuharrastus, vaan 
hän toimitti yhdessä M. Hagforsin kanssa kiitosta saaneen koulu
kasvian (1932). Sitäpaitsi hän toimi luonnontieteellisen kauno
kirjallisuuden kääntäjänä, suomentaen mm. J. H. Fabren tunnet
tuja hyönteispakinoita nimillä >>Muist~lmia hyönteismaailmasta>> 
(191 6) ja >>Vaistojen ihmeitä>> ( t 920). 

Asko Pulkkisen tieteellisemmillekin julkaisuille on ominaista 
sanonnan selvyys, ja käsikirjoissa herättää huomiota varsinkin tut
kimuskaavojen käytännöllisyys ja ·tarkoituksenmukaisuus. Koko 
hänen kirjallisella tuotannollaan näytti olevan tarkoituksena antaa 
koululaisille hyvät oppikirjat ja varata innostuneirnmille oppilaille 
tilaisuutta käytänr,öllisten oppaiden avulla tutustua laajemmalti 
luontoon sekä tarjota heille kiinnostav~a luonnon deteellis-kauno
kirjallista lukemista. Tältä kannalta katsottuna Asko Pulkkisen 
verraten lyhyt elämäntyö muodostaa kauniin kokonaisuuden. 

Luonnonhistorian ja maantieteen opettajiemme rivistöstä on 
taas poistunut yksi sen etevimmistä, sen tuntenevat sekä Asko 
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Pulkkisen oppilaat että opettajatoverit Mutta varsinkin hänen 
läheisille ystävilleen, jotka tunsivat hänen rehdin ja uskollisen luon
teensa sekä hänen luonnontieteellisten harrastuksiensa aitouden, 
on hänen järkyttävä poismenonsa korvacmaton tappio. 

Lajien synty uusimman tutkimuksen valossa. 

A. }. Kopperi. 

Kysymys lajien synnystä on C h. D a r w i n i n ajoista asti ollut 
biologian tärkeimpiä. 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla käsi
teltiin asiaa innokkaasti paleontologian, vertailevan anatomian ja 
embryologian sekä kasvi- ja eläinmaantieteen kannalta. Vuosi
satojen vaihteessa unhosta päivän valoon tuodut Me n d e 1 i n tut
kimukset siirsivät kokeilevan perinnöllisyystutkimuksen kysymyk
sen polttopisteeseen. Uuden, todella eksaktisen tieteen valossa rupe
sivat sekä darwinistien että varsinkin lamarckilaisten upeat raken
nelmat näyttämään hatarilta ja osittain selvästi pettäviltä. Darwi
nismikin, joka lähes puoli vuosisataa oli hallinnut biologiaa ja inhi
millistä ajatustapaa yleensä, sai väistya valta-asemastaan, ja mi
tään muutakaan ei aluksi ollut asettaa sen tilalle. Uudemman perin
nöllisyystutkimuksen osoitettua, että saavutetut ominaisuudet eivät 
periydy, että ominaisuudet yleensäkään eivät periydy, vaan ainoas
taan näiden aiheuttajat, geenit, sekä vihdoin että ilmiasunmuuntelu 
(modifikatio) ei ole periytyvää, menettivät aikaisemmat tutkimuk
set lajien sukulaisuudesta ja polveutumisesta suuressa määrin mer
kitystään, ja sekä darwinismilta että lamarckilaisul:ldelta oli viety 
perusta. Eksaktinen perinnöllisyystutkimus vaikutti täten alussa 
yksinomaan alasrepivästi; vasta periytymisopin tunkeuduttua sy
yemmälle probleemeihinsa on käynyt mahdolliseksi rakentaa uusia 
teorioja lajien synnystä, mutta nämä ovatkin sitten entistä parem
malla perustalla. Mendelistisen suunnan päästyä 1900-Iuvun alussa 
perinnöllisyystutkimuksissa valtaan saavuttivat solutuman kromo
soomeja käsittelevät tutkimuk.set pian aivan keskeisen aseman. ja 
tätä tietä saavutetut tulokset ovat muodostumassa uuden lajien 
syntyä valaisevan teorian rungoksi. 

Noin 15 vuotta sitten olivat eräät tutkijat huomanneet, että 
useissa kasvilajien ryhmissä kromosoomien luvut lähisukuisilla Ja-
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jeilla . ovat määrätyssä, kiintoisassa suhteessa toisiinsa. jo joitakin 
vuosia aikaisemmin oli suoritettu perustavat tutkimukset kromo
soomien suhtautumisesta lajien sekamuodoilla. Nämä huomiot ovat 
luoneet uutta valoa kysymykseen lajien synnystä. Vertailevalla kro
mosoomitutkimuksella, joka laskee ja mittaa kromosoomeja, on pal
jon suurempia mahdollisuuksia, kuin vertailevalla anatomialla tahi 
morfologialla, muodostua todella eksaktiseksi tieteeksi. Luonnolli
sesti tällaisilla tutkimuksilla myös on syvällisempi merkitys, koska 
tutkimuksessa ei oteta huomioon elimiä tahi kudoksia, vaan itse 
periytyvien aiheiden näkyvät aiheuttajat, kromosoomit geeni
komplekseina, joiden laadusta ja ryhmittelystä elinten ja kudosten 
ominaisuudet suuressa määrässä johtuvat. 

Vaikka tämä uusi tutkimussuunta on tuskin 15 vuotta vanha, 
on se jo päässyt huomattaviin tuloksiin. Luonnossa tapahtuva uusien 
lajien synty on osoittautunut johtuvaksi ainakin kolmenlaisista muu
toksista, jotka voivat kohdata 1) yksityisiä geenejä, 2) yksityisiä 
kromosoomeja tahi näiden osia ja 3) kokonaisia kromosoomiryhmiä. 
Ensimmäisen ryhmän muutoksia, siis geenimutatioita, on esiintynyt 
kaikissa suuremmassa mittakaavassa suoritetuissa risteyttämis
kokeissa, ja niitä on voitu kokeellisestikin aikaansaada radium- tahi 
röntgensäteilyn ja lämmönkin (J o II o s) avulla. _Ainakin B a u r i n 
mukaan voivat pitemmän ajan kuluessa uudistuneet ja eri geenejä 
kohdanneet mutatiot vähitellen johtaa siksi huomattaviin eroavai
suuksiin kromosoomeissa, että näiden säännöllinen konjugatio vä
hennysjakautumisessa häiriytyy ja siis alkuperäinen laji on hajon
nut useammaksi keskenään steriliseksi uudeksi lajiksi. 

Kiintoisampia ovat kuitenkin toisen ryhmän muutokset. Ba
naanikärpäsellähän on usein todettu säännöttömiä kromosoomi
jakautumisia, joissa vähennysjakautumisessa molemmat homolo
criset kromosoomit joutuvat samaan soluun (ns. non-disjunction), ja 
täten syntyy aivan u~sia muotoja. B l a k e s l e e on hulluruohosta 
(Datura stramonium) selittänyt joukon tällaisia muotoja, jotka ulko
naisesti eri tavoilla poikkeavat toisistaan ja sytologisesti osoittavat 
omaavansa Daturan 12:n kromosoomiparin asemesta 11 paria kro
mosoomeja ja sen lisäksi 12:tta kromosoomilaatua 3 kappaletta. Ero 
johtuu ilmeisesti siitä, mikä kromosoomeista kulloinkin on yli
määräisesti edustettuna. Vähennysjakautumisessa muodostunee jos
kus sukusoluja, joilla 12 kromosoomin asemesta on 11 ja 13; näistä 
edelliset eivät ole elinvoimaisia ja jälkimmäisen hedelmöittäessä nor-
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maalisen sukusolun syntyy poikkeavia yksilöitä, joilla on kaikissa 
soluissaan 25 kromosoomia. 

Kromosoomiluku voi muuttua sitenkin, että joku kromosoo
meista katkeaa kahteen osaan tahi päinvastoin kaksi kromosoomia 
sulautuu yhdeksi. Tällaisista muutoksista kromosoomeissa on sekä 
epäsuoria että suoranaisia todisteita. Ainoastaan tällä tavalla 
voimme esimerkiksi selittää hiirenvirnan ( Vicia cracca) eri rotujen 
synnyn. Tästä kasvista löytyy japanilainen rotu, jonka diploidiset 
so lut sisältävät 12 kromosoomia (2n = 12) sekä pohjoinen (europa
lais-aasialainen) rotu, jolla 2n = 28. Edellisellä rodulla on pari 
hyvin pitkiä, keskeltä jyrkästi taipuneita kromosoomeja, jotka puut
tuvat jälkimmäiseltä rodulta. Kromosoomilukuja 12 ja 28 oli ensin 
vaikea saada ollenkaan ·sopimaan yhteen, mutta pitkän hakemisen 
jälkeen, kun oli tarkastettu lukuisia näytteitä sekä Europasta että 
Aasiasta, löydettiin lopulta kolmas rotu, jolla on 14 kromosoomia. 
Viimeksimainitulla ei ole 12-kromosoomisen pitkiä taipuneita kro
mosoomeja, vaan näiden asemesta kaksi paria lyhyempiä kromosoo
meja; muut kromosoomit ovat kummallakin rodulla samankokoisia 
ja -muotoisia. Kaikki kolme rotua ovat ulkonaisesti helposti ero
tettavia; kuitenkin poikkeavat 14- ja 28-kromosoomiset sangen 
vähän toisistaan, jotavastoin 12-kromosoominen rotu on ulkonaisesti 
suuresti erilainen. Ilmeisesti on viimeksimainittu rotu syntynyt 
14-kromosoomisesta siten, että kaksi kromosoomia on sulautunut 
yhteen tahi on päinvastoin pitkien taipuneitten kromosoomien kat
keamisen (fragmentatio) kautta kromosoomiluku lisääntynyt 12:sta 
14:ään; 28-kromosoominen rotu on jälleen syntynyt 14-kromosoo
misesta kromosoomien kaksinkertaistumisen kautta. 

Eräät viimeaikaiset kattokeittoon (Crepis tectorum) kohdistu
neet tutkimukset (N a v a s h i n) ovat osoittaneet, että kromosoomi
fragmentatiot ja -sulautumat ovat yhteydessä eri Crepis-lajien syn
nyn kanssa. Crepis tectorumin 4 kromosoomiparia näemme kuvassa 
1 (ylh. vas.). Kaksi kromosoomia (A) on pitkää sekä kuroutuneita 
ja taipuneita kauempana päästä, kaksi (B) on suunnilleen yhtä pit
kää, mutta kuroutuneita lähempänä päätä, kaksi (C) on edellisten 
kaltaisia, mutta lyhyempiä, kaksi viimeistä (D) on myös lyhyitä, 
mutta varustettuja lisäkkeellä, satelliitilla. Eräissä Crepis tectorum
yksilöissä on tavattu yksityisiä soluja, yhtenäisiä kudoskappaleita 
tahi kokonaisia elimiä, joissa kromosoomit ovat laadultaan poik
keavia. Kuvassa 1 (ylh. oik. ja alh.) näemme eräitä tällaisia muu-
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l(uva l. Kuva 2. 

taksia. Ylemmässä kuvassa on toinen A-kromosoomeista katken
nut siten, että lyhyempi haara ja pieni osa pitemmästä on jäänyt 
erikoiseksi kromosoomiksi, jotavastoin suurempi osa pitemmästä 
haarasta on kasvanut yhteen toisen A-kromosoomin lyhyemmän haa
ran kanssa, joten tässä nyt on kaksi suunnilleen yhtä pitkää haaraa. 
Alemmissa kuvissa on toinen D-kromosoomeista kuroutunut kah
tia, joten siitä on jäänyt jäljelle hyvin pieni, satelliitilla varustettu 
osa, jotavastoin suurempi osa tästä kromosoomista on kasvanut 
yhteen toisen 0-kromosoomin satelliitin kanssa, joka on sen johdosta 
muodostunut poikkeuksellisen isoksi. Edellyttäen, että kuvatun 
tapaisia muutoksia kromosoomeissa sattuu siitepölyhiukkasten ja 
alkiorakon muodostuessa, ne voivat aiheuttaa uuden, poikkeavan 
lajin synnyn. Kromosoomiaineessahan ei ole tapahtunut muutoksia, 
se on ainoastaan toisin ryhmittynyt, mutta ilmeistä on, että tapa, 
jolla ominaisuusaiheet ovat kytkettyjä, on muuttunut. Seuraavissa 
sukupolvissa voi siis muodostua aivan uudenlaisia yksilöitä, joilla on 
aivan uusia ominaisuusyhdistelmiä. Kiintoisata on, että luonnossa 
löytyvät Crepis-lajit osoittavat juuri vastaavia eroavaisuuksia kro
mosoomeissaan. Useimmilla Crepis-lajeilla on aivan pienet satellii
tit, mutta eräillä nämä ovat huomattavan isot ja pitkät. Kuvassa 2 
näemme kromosoomisarjat seuraavilla Crepis-lajeilla: a) C. capillaris 
(2n = 6), b) C. tectorum (2n = 8), c) C. setosa (2n = 8; 2 suurta 
satelliittia) ja d) C. occidentalis (2n = 22; 4 pientä satelliittia). Ver
tailusta voimme ainoastaan tulla siihen tulokseen, että eri lajit ovat 
syntyneet kromosoomikatkeamien ja -sulautumien seurauksena. 
N a v a s h i n on röntgensäteilyä käyttämällä voinut Crepis tecto-
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rumilla aikaansaada tällaisia kromosoomiaineen uudestaan ryhmi
tyksiä noin 600 kertaa useammin, kuin mitä niitä kokeissa itsestään 
ilmenee. Myös banaanikärpäsellä (ennen kaikkea M u II e r) on 
havaittu röntgensäteilyn vaikuttavan samalla tavalla, täten aiheut
taen uusia kytkemisryhmiä. 

Ylimääräisten kromosoomien esiintyminen sekä kromosoomien 
katkeamiset ja yhdistymiset selittäisivät kromosoomilukujen vaih
telut kasviryhmissä, joissa ei ole selvää peruslukua, jonka kerran
naisia kromosoomiluvut eri lajeilla olisivat. Niinpä Carex suvussa 
on eräässä lähisukuisten lajien ryhmässä haploidiset luvut 28, 30, 
33, 34, 35 ja 37, toisessa ryhmässä taasen 38, 40, ja 41 jne. Eräissä · 
suvuissa esiintyy useampia peruslukuja, esim. Trifolium suvussa 7 
ja 8 sekä kummankin kerrannaisia (I4, 16, 24 jne.), Primula suvussa 
9, IO, II ja I2 sekä näiden kerrannaiset. Useimmissa kasvisuvuissa 
ovat kuitenkin eri lajien kromosoomiluvut saman perusluvun ker
rannaisia, esim. Chrysanthemum suvussa n-luvut 9, 18, 27, 36 ja 45, 
Fragaria suvussa 7, 2I, 28 ja 42. Koko kromosoomisarjan monin
kertaistumista (polyploidisuutta) on onnistuttu aikaansaamaan ko
keellisestikin. Sammalten diploidisesta sukupolvesta, itiöpesäk
keestä, on regeneration avulla saatu diploidinen sammalkasvi -
sammalen suvullinen polvihan on muuten haploidinen - , ·ja hedel
möityksen jälkeen tästä kasvaa tetraploidinen itiöpesäke. F. 
W e t t s t e i n on sammalsekasikiöisiä saanut tällä tavalla jopa 
l 6-ploidisia rotu ja ja selittänyt muutokset solujen ja koko kasvin ra
kenteessa, jotka aiheutuvat kromosoomien luvun kasvamisesta. Useat 
tutkijat ovat eri Solanum-lajeilla aikaansaaneet haploidisia, triploidi
sia ja tetraploidisia rotuja katkaisemalla nuoret taimet latvasta ja 
poistamalla lehtihangoista kaikki jo kehittyneet tahi myöhemmin 
muodostuvat silmut. Latvan leikkauspinnasta versoo sankka parvi 
uusia oksia, ja näistä kasvatetuista taimista osa on polyploidisia. 

Ylempänä mainitut kaksi tapaa kromosoomisarjan moninker
taistuttamiseksi eivät vastaa olosuhteita luonnossa, mutta sama 
tarkoitus on saavutettu risteyttämällä eri kasvilajeja keskenään ja 
hankkimalla sekamuodosta runsaasti jälkeläisiä. Yleensähän eri 
lajien väliset sekamuodot muodostavat vähän tahi ei ollenkaan 
kelvollista siitepölyä ja siemeniä, mutta välistä saadaan joitakin 
taimia, jotka tekevät jälleen runsaasti siementä ja pysyvät muut
tumattomina seuraavissakin sukupolvissa, jotavastoin sekamuotojen 
muuntelu muuten on hyvin säännötön. Tällaiset pysyvät seka-
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muodot on todettu polyploidisiksi, ja niiden pysyväisyys seuraakin 
juuri siitä, että ne kromosoomien ja siis myös geenien kaksinkertais
tumisen kautta ovat tulleet homotsygoottisiksi. Vanhin esimerkki 
tästä on Primula verticillatan (n = 9) ja Pr. floribundan (n = 9) 
risteyttäminen. Sekamuoto ei juuri tee siitepölyä eikä siemeniä, 
mutta kuitenkin saatiin itsepölyytyksen avulla sekamuodosta muu
tamia jälkeläisiä, joista jotkut olivat uudelleen saavuttaneet vähenty
mättöm~n siementenmuodostamiskyvyn ja jatkuvasti säilyttivät 
seuraavissakin polvissa tämän ominaisuutensa sekä jonkin verran 
poikkeavan ulkonäkönsä muuttumattomana. Mutta näiden taimien 
kromosoomiluku osoittautuikin 36:ksi. Samallaisia tuloksia on saa
vutettu Nicotiana-lajien risteytyksissä, samoin risteyttämällä vehnä 
ja ruis keskenään. Erikoisen kiintoisia ovat retiisin ja kaalin ris
teyttämiskokeet. F1-polvessa saatiin Iukuisi.a muotoja, jotka liittyi
vät sitä Iäheisemmin jompaankumpaan kantamuodoista, mitä 
useampia tämän kromosoomeja ne sisälsivät, mutta myös tetraploi
dinen muoto, jolla oli molempien kantamuotojen täydelliset kromo
soomisarjat kaksinkertaisina. Tämä oli useilta ominaisuuksiltaan 
(esim. Iidun laatuun nähden) kantamuotojen keskiväliltä. Tätä 
uutta kasvilajia, jolle on ånnettu sukunimi Raphanobrassica, on kas
vatettu edelleen ja koetettu risteyttää sitä kantamuotojensa kanssa. 
Retikan suhteen risteytys on mahdollinen, vaikkakin hyvin vaikea 
suorittaa, kaalin kanssa se ei onnistu ollenkaan. Tämä havainto 
osoittaa polyploidisuuden merkityksen lajien synnylle, polyploidi
nen sekamuoto voi siis säilyä puhtaana. 

Muita samantapaisia esimerkkejä mainitsematta on lopuksi 
huomautettava, että äskettäin on onnistuttu kahden viljelemättö
män kasvin, Galeopsis pubescens (2n = 16) ja G. speciosa (2n = 1 6), 
sekamuodon jälkeläisistä kehittämään pysyväinen, tetraploidinen 
(4n = 32) muoto, joka ihmeeksi osoittautui täydellisesti kolmannen 
luonnossa löytyvän saman suvun lajin, G. tetrahit, kaltaiseksi. Vii
meksimainitulla kromosoomiluku on myöskin 32. >>Synteettisem> ja 
luonnossa löytyvän G. tetrahit-muotojen yhtäläisyys osoittautuu 
siinäkin, että ne voidaan risteyttää eräiden muiden ja juuri kum
massakin tapauksessa samojen Galeopsis-Iajien kanssa, toisten lajien 
kanssa ei jälleen kumpainenkaan muodosta sekamuotoja. Tämä 
lienee ensimmäinen tapaus, jolloin hyvä, luonnossa esiintyvä laji on 
aikaansaatu risteyttämällä kaksi muuta luonnossa löytyvää lajia 
(M i1 n t z i n g, Hereditas XV 1, 1932). 
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Mitä sitten tulee polyploidisten rotujen mahdolliseen syntyyn, 
voidaan ajatella kahta mahdollisuutta, jotka molemmat on kokeissa 
todettu. joko voi kudoksessa esiintyä soluja, joissa on kaksinkertais
tuneet kromosoomit, ja tällaisesta kohdasta voi kehittyä si lmu ja 
ehkä kukkaan päättyvä oksa, jonka siitepölyhiukkaset ja alkiorakot 
niinmuodoin ovat diploidisia, tahi voi vähennysjakautumisessa il 
metä häiriöitä, jotka johtavat samaan tulokseen . Tällaisten diploidis
ten sukusolujen yhtyessä muodostuu tetraploidinen kasvi. Kaksin
kertaistumisen on todettu yleensä tapahtuvan siten, että tuma val
mistautuu jakautumista varten, mutta tämä keskeytyy ja molem
mat tumapuoliskot sulautuvai uudelleen yhdeksi. Häiriöihin jakau
tumisessa voi olla syynä risteyttäminen, jolloin sekamuodon vähen
nysjakautumisessa kromosoomit eivät tapaa homoloogisia kromo
soomeja, joihin voisivat liittyä, mutta jakautuminen on saatu kes
keytymäan myöskin korkean tai alhaisen lämmön avulla. 

Erikoisesti juuri kerrannaisiin kromosoomilukuihin kohdistu
neet viimeaikaiset tutkimukset ovat tarjonneet suoranaisia todis
tuksia siitä, että eri kasvilajit polveutuvat yhteisistä kantamuo
doista, ja myös viittauksia siitä, miten tämä kehitys on tapahtunut 
ja miten uudet lajit' syntyvät. Kaksi heikkoa kohtaa on kuitenkin 
näissä selityksissä. Ensiksikin ne eivät selitä, miten korkeammat 
eliöryhmät ovat voineet kehittyä aiemmista, ja toiseksi niitä ei voi 
soveltaa eläinlajien synnyn selittämiseen. Eläinten joukossa ovat 
nimittäin polyploidiset lajit erittäin harvinaisia. 

Kieltämättä on kuitenkin viimeaikaisilla kromosoomitutkimuk
sil1a - ja varsinkin polyploidisuutta käsittelevillä - suuri mielen
kiinto. Niistä on ruotsalainen perinnöllisyystutkija 0. H e i 1 b o r n 
äskettäin julkaissut yleistajuisen yhteenvedon sarjassa )>Natur och 
kultun> (n:o 11 3, Arternas uppkomst i den nyaste forskningens ljus). 
Aiheen viehätyksen vuoksi lukee esityksen mielenkiinnolla, vaikka 
se onkin melko kuivakiskoisesti kirjoitettu ja va.ikka esitystä pai
koitellen haittaa epäselvä sanontat.apa. 
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Varhaisin Herbarium:::teos. 

Greta Krohn. 

Sana herbat ium merkitsee kahta asiaa. Ensiksikin tarkoittaa 
herbarium kuivien kasvien kokoelmaa, josta mekin käytämme nimi
tystä herbario, vastaavan suomalaisen sanan puutteessa. Toiseksi 
tarkoittaa herbarium kuvallista kasviluetteloa. Kummankin her
barion historia alkaa, mikäli meille on tietoja säilynyt, jo vuosisatoja 
ennen ajanlaskuamme, noin 300 tai 200 vuotta ennen Kristuksen 
syntymää. Tarkoituksena ei ole tässä lähemmin perehtyä kum
mankaan herbat ion varhaiseen esihistoriaan, vaan ainoastaan esit
tää pieni uutuus, joka mikäli saatavissa olleesta kirjallisuudesta voi 
päättää, ei varhemmin ole ollut tunnettu. 

Ptolemaios hallitsijoiden suosima Alexandrian >>Museion>> oli 
silloisen heileenisen kulttuurin suojapaikkana noin 300:sta e. Kr. 
ajanlaskumme alkuvuosiin asti. Myös lääketiedettä harjoitettiin 
täällä. Vanhojen kreikkalaisten yrttienkaivajain ammattiin kuului 
lääkekasvien tunteminen ja niiden keruu, joskin moni antoi lääke
kasvien varsinaisen kokoilemisen muiden tehtäväksi. On siksi ym
märrettävissä, että kun Ptolemaios oli Alexandriaan ostanut Aristo
teleen oppilaan Theophrastoon kasvitieteelliset teokset, niitä silloi
set kasvitieteilijät tutkivat ja monistivat. Otaksuttavasti on näitä 
alkuperäisiä vielä tallessa Venetian kirjastossa. Aleksandrialaisen 
koulukunnan kasvitieteilijät, jotka yleensä olivat kuuluisia lääkä
reitä, kirjoittivat joko omien kokemuksiensa tai toisten tiedonanto
jen perusteella lääkekasviluetteloita samalla ilmoittaen kasvien voi
masta ja vaikutuksesta sekä antaen terveyshoidollisia neuvoja. Mei
dän päiviimme asti on säilynyt osia näiden oppineiden teoksista 
sekä maininta monessa klassillisessa julkaisussa. Tähän aikaan laa
dittiin myös kuvallisia kasvitieteellisiä julkaisuja ja joku niiden 
kirjoittajista saattoi samalla olla innokas kasvien kerääjä. Mainit
takoon Asclepiodoros, joka keräsi sekä kuvaili kasveja, sekä Dalion, 
jolle Plinius antoi lisänimen Herbarius. Niinpä kertoo Dioskorides, 
että sen ajan rhizotomeja eli juurienkaivajia oli Krateuas. Hänen 
teoksensa käsikirjoitus säilytetään vielä nykyään Marcus-kirjastossa 
Venetiassa. Siitä on Weigel kirjoittanut monistuksia ja lähettänyt 
Sprengelille, joka juuri näistä asioista kasvitieteen historiassaan tie
doittaa. Mainittu teos sisältää vain kasvien nimiä sekä ilmoituksia 
niiden hyödystä. Dioskorideen mukaan on Krateuas kuvaillut kas-
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veja paremmin kuin muut siihen aikaan. Plinius jälleen ilmoittaa 
K r a t e u a a n 1 i i t t ä n e e n k a s v i s e 1 i t y k s i i n p i i r u s
t u k s i a, jotka monistettaessa tosin ovat muuttuneet. Tähän lisää 
Plinius: >>tosin muuttuu myös kasvin ulkomuoto eri vuodenaikoina>>. 

Tässä meillä siis on Sprengelin tiedoituksen mukaan vanhin 
tiedossa oleva ja meidän päiviimme säilynyt, alkuperäisesti kuval
linen, tosin nykyään ilman kuvia oleva, kasviluettelo. 

Lähinnä Krateuaan teosta on meillä Dioskorideen kuuluisa 500 
kasviakuvaava >>De Materia medica>> (n. 60 - 80 e.Kr.). f-l.änen teok
sensa käsikirjoitukset sisältävät huonoja, keskiaikaisen Jäykän tai
teen pilaamia kuvia kasveista ja eläimistä. Kuvat ovat toisinaan 
niin huonoja, että ne tuntuvat esittävän aivan toista kasvia, kuin 
mitä on tarkoitus. Nyt ilmoittaa Arber Wienissä löytyvän erään 
erinomaisen jäljennöksen Dioskorideen käsikirjoituksesta nimellä 
<<Codex Aniciae julianae>>. jäljennöksen nimen kerrotaan johtuneen 
siitä, että juliana Anicia, keisari Flavius Anicius'en tytär, on kus
tantanut jäljennöksen. Tässä jäljennöksessä, joka on tehty noin 400-
!uvun lopulla tai 500-luvun alussa, ovat kuvat hienosti ja kauniisti 
tehdyt. Dioskorides eli ajanlaskumme ensimäisellä vuosisadalla ja 
on siis hänen laatimansa >>De Materia medica>>-teos vanhin meille käsi
kirjoituksena säilynyt kuvallinen herbarium-teos. Tämä on käsi
tyksemme ollut, kunnes aivan sattumalta Sprengelin tiedoitukset 
antoivat asialle toisen valaistuksen. 

Arber kertoo herbarium-teosten historiassa seuraavaa: Roo
massa painettiin v. 1484 >>Herbarium Apuleii Platonici>>, joka perus
tui ikivanhaan käsikirjoitukseen. Vähän myöhemmin painettiin 
kolme muuta painosta samasta teoksesta, mutta p o h j a u t u i v a t 
n e k u k i n e r i 1 a i se e n käsi k i r j o i t u k se en. Kuvat 
ovat värillisiä ja eri tyylisiä. Arber koettaa selittää tämän kuvien 
erilaatuisuuden siten, että alkuperäiset hyvin vanhat ovat monien 
monistusten tähden paljon muuttuneet vuosituhannen kuluessa. Ne 
arvioidaan piirretyiksi 300- tai 400-luvulla. Tekijästä, Apuleius 
Platonicus, ei ole varmoja tietoja, mutta on hän todennäköisesti 
Afrikassa syntynyt. Tohtori Payne arvelee kuvien jonkun myöhäis
rooman-aikuisen piirtäjän valmistamiksi. Kuvat sisältävät kasvi
kuvan ohella myös ne eläimet kuvattuina, joiden myrkyllisiä pistoja 
kasvi parantaa. 

Sprengel tiedoittaa kolmesta Apuleius-nimisestä kirjailijasta: 
1) Kolmannella vuosisadalla eli Luc. Apuleius, joka oli kotoisin 
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Madaurasta (lähellä Karthagoa Numidiassa) Afrikasta. Hän oli 
Athenassa opiskellut Platonin filosofiaa sekä myöhemmin oleskellut 
Roomassa. Hän on kuuluisan >>Kultaisen aasim> ja Floridan tekijä. 
Apuleius oli kuuluisa taikatempuistaan sekä taikauskostaan ja on 
kirjoittanut kirjan >> De arboribus>> (puista). Häntä mainitaan myös 
lisänimellä geopon (eli maanviljelijä). 2) Sisiliasta, Kentoripa kau
pungista oli kotoisin Scribonius Largus'en opettaja Apuleius Celsus, 
joka eli keisari Augustus'en aikana. Tämä Apuleius oli kirjoittanut 
lääketieteellisen teoksen. 3) 1000- tai 11 00-luvulla laati eräs munkki 
hutiloteoksen nimeltä >>Apuleius de herbarum virtutibus>> . 

Meyer'in tietosanakirjassa sanotaan, että Madaurasta kotoisin 
oleva Apuleius oli syntynyt n. 125 jälkeen Kr. Opiskeltuaan Kartha
gossa hän meni Athenaan tutkiakseen Platonin filosofiaa. Täältä 
hän palasi monien matkojen jälkeen takaisin ja asettautui jälleen 
Karthagoon asumaan, toimi siellä puhujana ja saavutti mainetta 
kirjailijana, satiirikkona. Hänen pä~teoksensa on romaani Metha
morphoseon s. De asino aureo (Muutoksien eli kultaisesta aasista) 
libri X 1. Siihen sisältyy, vaikkei tosin hänen keksimänsä, herttai
suudestaan kuuluisa satu Amor ja Psyche. Florida sisältää otteita 
Apuleius'en puheista. 

j. Bolte ilmoittaa Apuleius'en olleen kotoisin Numidiasta ja 
tulleen Roomaan noin 150 j. Kr. Täällä hän kirjoitti kuuluisan 
teoksensa >>Metamorphoses>>, johon sisältyy monia koomillisia, traagil
lisia ja romanttisia novelleja. 

>>Kultaisen aasin>> kirjoittaja on siis sama Apuleius Platonicus, 
joka on kirjoittanut >>De arboribus>>, syntynyt n. 125, ollut Roo
massa n. 150:n jälkeen, sekä vihdoin kirjoittanut sen kasvitieteel
lisen teoksen, joka painettiin Roomassa 1484 käsikirjoituksesta, 
jonka paavi Sixtus IV:n lääkäri oli löytänyt. 

Voimme nyt tehdä joko sen johtopäätöksen, että yksi nel
jästä Roomassa painetuista käsikirjoituksista oli juuri De arbo
ribus-teos, joka oli valmistettu n. 150 j.Kr. ja että myöhemmin pai
netut ovat Uimän monia muuttuneita monisteita, tai että kaikki 
Sprengelin mainitsemat Apuleius'en kirjoitelmat tai jotkut niistä, 
joku mahdollisesti kahdennettunakin, muodostavat juuri neljä 
erilaista käsikirjoitusta, jotka painettiin nimellä >>He rbarium Apu
leii Platonici>>, kuuluisimman Apuleius'en, Platonin filosofiaa luke
neen tekijän mukaan. 

Ylläolevan perusteella voimme siis todeta, että 1) vanhin kuvi-
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tettu herbarioteos, joka meidän päiviimme on säilynyt, on nykyään 
kuvattomana Marcus-kirjastossa Venetiassa. Krateuas on sen laa
tinut 300 - 50 välisenä aikana. Hän oli ammatiltaan juurienkaivaja. 
2) Keisari Au gustus'en aikana (63 e. Kr. - 14 j. Kr.) 1 ä ä k ä r i 
A p u I e i u s C e 1 s u s'e n k i r j o i t ta m a 1 ä ä k et i et e e I
I i n e n t e o s o n, j o s s e s i s ä 1 t y y >> H e r b a r i u m A p u-
1 e i i P 1 a t o n i c i >> k i r j a a n , v a n h i n m e i 1 1 e s ä i 1 y n y t 
k u v a 11 i n e n he r b a r i u m-t e o s. 3) Aikaj ärjestyksessä seu
raisi sitten Dioskorideen >>De Materia medica>>, joka on noin 60 - 80 
j. Kr. valmistunut. Siitä on meille säilynyt useita jäljennöksiä, 
joista yksi hyvin kauniilla kuvilla varustettu on 400 - 500 luvulla 
kopioitu ja säilytetään nykyään Wienissä. 4) H e r b a r i u m 
Apu leii Platonici on synty nyt n.150 - 170 j. Kr. 
Rooma ss a painetut n e ljä käsikirjoitusta ovat 
joko kaikki tämän monisteita tai on a inakin 
y k s i tai u se a m p i niistä Apu l ei u s P 1 a t on i c u s'e n 
k i r j o i t t a m a. T ä m ä A p u l e i u s P l a t o n i c u s o 1 i 
m y ö s >> M e t a m o r p h o s e S>>- r o m a a n i n e 1 i k u 1 t a i s e n 
a a s i n t e k i j ä. 5) Yksi näistä neljästä käsikirjoituksesta voi 
myös olla 1100-luvulla syntyneen munkin hutiloteos. 

Alkoi sitten vähitellen varsinaisten herbarium-teosten julkaisu
aika, tietojen mukaan ensimäinen 1200-luvulla, seuraavat 1300-
luvulla ja siitä lähtien yhä useampia, joilla kaikilla on oma histo
riansa. 

Kirjallisuus: A r b e r, A., Herbals their origin and evo lution. Cambridge 
1912. Bo 1 te, j. P o 1 i v k a, G. Anmerk. z.d. Kinder und Hausmärchen 
der Briidcr Grimm. Leipzig 1930. IV. S. 125, 126. S p r e n g e 1, Kurt, Ge
schichte der Botanik. 1. 1817. S. 100, 104, 184. 

Tietoja sopulin (Myodes lemmus) esiintymisestä 
Petsamossa vuosina 1930-31. 

Erkki H alme. 

Koska Luonnon Ystävässä ei aikaisemmin ole näkynyt min
käänlaisia tietoja viimeisestä soputien joukkoesiintymisestä Petsa
mossa syksyllä 1930 sekä sitä seuraavana talvena ja keväänä, esitär1 
seuraavassa yhteenvedon pääasiassa muilta henkilöiitä saamistani 
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havainnoista. Oli nimittäin kysymyksessä sopulivuosi, joka oli suu
rimpia, mitä sikäläinen väestö muistaa ja joka melkein veti vertoja 
suurelle sopulivuodelle 1903 - 04. Kesällä 1929 esiintyi sopu lia 
aivan normaa li sti ja oli eläin niinollen verraten harvinainen. V:n 
1930 kesän alkupuolella tapasi sitä jo hiukan runsaammin, mutta 
varsinainen sopulivuosi alkoi ilmeisesti vasta saman kesän loppupuo
lella, jolloin kyseenalaista eläintä alkoi yht'äkkiä esiintyä erittäin 
runsaana kantana. jo elokuun viimeisinä päivinä oli huomatta
vissa jonkinlajsta vaellusta: ylioppilas B. Kasantzew pyydysti 
Salmijärvellä pitkältä maantiesillalta iltahämärissä useita kappa
leita; joitakin putosi veteen. Ainakin useimmat näyttivät olevan 
nuoria yksilöitä. Nähtävästi olivat sopulit pyrkimässä siltaa myö
ten toiselle rannalle. 

Hi ukan myöhemmin oli sopulien luku Salmijärvellä yhä lisään
tynyt. Salmijärven maj atalon isäntä kertoi, että heinää niitettäessä 
pihamaan lähei sellä pellolla )>n iitä riti si vallan joka paikassa)>. 

Kalastajasaarennolla tapahtui ensimmäinen yaellus juuri ensi
lumen tulon jälkeen ()>viikkoa en nen Mikkeliä)>), siis syyskuun vii
meisinä päivinä. Sen jälkeen näkyi sopuleita aivan erinomaisen 
runsaasti Pummangin kylän seuduilla. Erään Tausta-nimisen talon 
emäntä laski iltahämärissä tupansa ovelta nähneensä ainakin 20 
sopulia yhtaikaa ja illan pimetessä tuntui niitä tulevan vielä pal
jon enemmän. Hänen kertomansa mukaan v:n 1931 alussa sopuli 
Pummangista hävisi yht'äkkiä aika vähiin. Tämä pitää hyvin yhtä 
erään toisen ilmoituksen kanssa , jonka sain herra R. Taustalta. 
Hän kertoi, että myöhään syksyllä vaelsi sopuleita erikoisen run
saasti kylän läpi luoteesta kaakkoon ja . seuraavina päivinä löytyi 
Pummanginlahden pohjukasta rannoilta tavattomat määrät kuol
leita sopuleita. Nähtävästi olivat sopulit seurailleet lahden rantaa 
ja etsineet sopivaa ylimenopaikkaa; huomattuaan verraten lähellä, 
vajaan kahden kilometrin päässä olevan Väliniemen , joka pistää 
esiin lahden pohjukasta, ne olivat lähteneet uimaa n sitä kohden, 
mutta tuhoutuneet matkalla. 

Tohtori Veli Räsäsen ilmoituksen mukaan oli syksyllä 1930 
(nähtäväst i si is elo ~syyskuun vaihteessa) Trifonan Porovaarana 
ollut tunturisopulia vallan suunnaton lauma. Eläintä oli ollut keski
määrin 6 yksilöä joka neliömetrillä. Ilmeisesti oli kyseessä vaellus. 

Petsamon postikonttorin hoitaja, herra Wahlroos kertoi sopulia 
esiintyneen varsinaisessa Petsamon kylässä runsaasti koko talven 
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ja samoin ylipäänsä koko Petsamossa, mikäli hän matkoillaan joutui 
huomaamaan. Syystalvella 1930 oli hän nähnyt suuren vaelluksen 
ajaessaan postimoottorilla Salmijärveltä Kolttakönkäälle päin. 
Ainakin enemmän kuin kilometrin matkalla ui sopu leita kaikkialla 
vedessä ollen matkan päämääränä selvästikin Norjan puoleinen 
ranta. Parikymmentä sopulia saattoi yht'aikaa nähdä moottorista 
vedenpinnalla uimassa. Ne kulkivat siis verraten hajanaisena, 
mutta sangen leveänä rintamana. Koko talven oli postikonttorin 
kahleissa oleva koira öisin tappanut sopuleita , eräänäkin yönä 14 
kappaletta. 

Eräiden henkilöiden ilmoituksista päättäen näyttävät sopu li t 
majailleen ja vaellelleen määrättyinä joukkoina, sillä kaikilla paikka
kunnilla ei niitä näkynyt kovinkaan runsaasti. 

Vartiosotilas Hakosa lon mukaan ei sopu leita Ivalossa ollut 
mitenkään sanottavan runsaasti. Herra A. Mykkänen Ninijärveltä, 
joka on n. 45 km etelään Salmijärveltä, sanoi, että hänen kotinsa 
seudui lla sopu leita kyllä näki koko talven, mutta ei erikoisen paljon. 
Sodankylässä hän sensijaan kertoi niitä vielä >>tukinlaskun aikaan >> 
olleen sangen runsaasti. 

Allekirjoittanut tapasi jäännöksiä suuresta sopul ivuodesta ke
sällä 1931 kaikkialla länsi- ja pohjois-Petsamossa. Lukuisasti sopu
Iien käytäviä näki varsinkin Empetrum-kankailla, koivikoissa puiden 
"juurilla ym. usein varsin kosteilla paikoilla, samaten löytyi run
saasti helposti tunnettavia talvipesiä sekä talven aikana kuolleiden 
sopu lien kuivuneita jäännöksiä (varsinkin Kalastajasaarennolla). 
Talvipesät eivät useimmiten kyllä olleet et ikoisen tiheässä (poik
keus: Kalastajasaarennolla, Mattivuonon kylästä n. % km pohjoi
seen oli 10 a 25 neliömetrin laajuisella rinteellä kokonaista 22 
taivipesää sekä useita vielä hiukan kauempana). Kervannossa 
Kurunperän laajalla jängällä sai esim. kulkea keskimäärin 75 a 
100 m ennenkuin kohtasi uuden talvipesän. On kuitenkin huomat
tava, että viimemainitulla aluee lla on lukuisasti sopu teille sopivia 
majapaikkoja, kuten irtolohkareitten alustoja ja suuria usein parin 
metrin mittaisia ja n. puolen metrin korkuisia palsa-muodostuksia. 
Luonnollisesti oli myös laajoja alueita, joilla sopuli ei näyttänyt 
viihtyneen ensinkään. 

Kun saavuin Pets::tmoon 16. V 1. 31 ei eläintä näkynyt kuin 
nimeksi. Kuvet nöörikosken majatalossa tapahtunut yleinen haas
tatte lu antoi tulokseksi mm. seuraavat tiedot: 
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Puolivälissä toukokuuta oli sopu leita vie lä san gen lu kuisasti. 
Oli huomattu vaellusta suuntana itä - länsi. Senjälkeen olivat eläi
met kadonneet melkein kokonaan. Talon nuori renkipoikakin -
uuttera sopu limetsästäjä - oli niitä senjälkeen tappanut enää vain 
3 kp 1. 

Huomasin itsekin, että Kuvernöörikaske ila oli talven kuluessa 
eläintä esiintynyt suunnattomasti, sillä esim . eräällä rinteellä kos
kelta kaakkoon päin oli sopu lien koloja ja käytäviä aivan vieri
vieressä sekä suuria kasoja helposti tunnettavia ekskrementtejä. Eni
ten sopulit ylipäänsä näyttivät majailleen Regio subalpinassa sekä 
sen al la olevassa havumetsävyöhykkeessä. Vähemmän jätteitä 
näkyi korkeimmilla huipuilla (Regio alpina) . 

Vielä puolivälissä kesäkuuta pesi sopuleita runsaanlaisesti Ka
lastajasaarennolla, rannalla lähellä Kervannon kylää. Siellä Kiven
lohkareiden alta oli eräs isäntä Kemi lä koiransa avulla löytänyt 
useita pesiä poikasineen ja tappanut monta täysikasvuista. Useim
mat poikueet nähtävästi tuhoutuivat syystä tai toisesta, koska en 
paikalla myöhemmin tavannut kuin yhden ainoan nuoren yksi lön. 
Vielä 29. V 1. löysin Kurunperän jängältä palsan sisältä pesän, 
jossa oli 8 poikasta. Pummangissa eräs poika kertoi pyydystäneensä 
viimeisen sopu linsa >>ko lme viikkoa sitten>>, siis n. 15. V 1. 

Itse sain sopuleita seuraavasti: 
1 1. V 1. Kuvernöörikoske lta ( majatalon rengin pyydystämä) 6 
1 5. V 1. >> ( >> >> ) 6 

28. V 1. Kervannosta ö 
2. V 11. >> o 
2. V 11. >> suopöllön pesästä 3 nuorta yksilöä. 

2 rr ja 1 ~ . Juvenes. 
3. V 11. >> 2 nuorta yksilöä ~ juv. ja ~ (?) juv. 

15. VII. Pummangista o 
16. V J I 1. Yläluostarilta ~ 
Pyydystystä jatkui lu kuunottamatta muutamia parin patvan 

lomakausia koko kesän yhtä intensiivisesti, ja tulos osoittaa, että 
sopulikanta, joka ei ollut ensinkään runsas enää alkukesästä 1931, 
vielä huomattavasti väheni loppukesään päästäessä. 

Yleisenä piirteenä ede ll äolevien sopulien esiintymistä koske
vien tietojen lisäksi mainittakoon, että sopulivuosi 1930 - 31 oli 
ajaltaan sangen lyhyt, kestäen selvänä vain 3/4 vuotta, mutta että 
sopu leita esiintyi tavattoman suuret määrät, joten paikkakunnan 
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väestön mielipiteen mukaan oli kysymyksessä suurin sopulivuosi 
sitten v:n 1903- 04. 

Kuten muinakin sopulivuosina, niin tänäkin esiintyi eräitä 
toisia eläimiä tavallista runsaammin. Nisäkkäistä varsinkin kärppä, 
lumikko ja kettu olivat yleisempiä kuin muulloin. Metsästäjä Kin
nunen pyydysti Pummangissa talven kuluessa yli 40 kärppää ja 
kettuja hän sai 8- 9 kpl. 

Hypudce us rufocanusta tapasi vielä kesällä 1931 verraten run
saasti; sain sitä kaiken kaikkiaan 16 kpl. kun taas.sopuleja vain 11. 

HypudcE us rutilus, Sorex vulgaris ja Crossopus fodiens eivät 
sensijaan olleet erikoisen yleisiä. 

Linnuista mainittakoon erikoisen runsaana Buteo lagopus, Asio 
flammeus, Stercorarius longicauda ja St. parasiticus. Edellisenä tal
vena lähetettiin eri preparaattoreille etelään useita kymmeniä kap
paleita tunturipöllöä, Nyctea scandiaca . Talvelta 1931 - 32 on tie
tooni tullut vaan yksi lähetys. 

Suojärven Paperon kasvisto. 

R. Tuomikoski. 

joutuessani syyskesällä 1930 viipymään Suojärvellä Paperon 
pysäkin seutuvilla muut::1mia viikkoja, tein varsinaisen työni ohessa 
muistiinpanoja seudun kasvistosta; joitakin päiviä om istin yksin
omaankin tälle tarkoitukselle. 

Alue, joka näin tuli pikimmältään tutkituksi, on noin 70 km2 

laajuinen ala valtionmaata Paperon rautatiepysäkin ympärillä. 
Se on kahden Salonjärveen laskevan pienen vesireitin välissä (Piit
soinjärven - Saarijärven ja Naisinjärvien). Eteläisinnä kävin juhtin
järven ja Piitsoinjärven, pohjoisinna Saarijärven ja Koiljärven seu
duilla. Salonjärvestä tarkastin noin 3 km r~ntaa Koskenlahden pe-;
rukasta pohjoiseen. 

Alue on pieniaattoista maata. Kall ioperusta tulee näkyvi in 
vain vähän harvoissa paikoissa (kalliokasveja löytyi vain kaksi 
saniaista). Itäpuoli on moreenimaata, länsiosassa laajahko hiekka
alue. Länsipuolella on harjuJa Kuokassärkkä Kuokasjärven luona 
ja Piitsoissärkät, mitä myöten Kivijärvell e vievä tie kulkee. 
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Kasvillisuuden ja kasviston puolesta kuuluu alue L i n k o 1 a n 
mukaan Raja- Karjalan maakunnan Loimolan -- Ilomantsin seutu
kuntaan. Sille on kuten koko seutukunnalle ominaista 1 u o n n o n 
h u o m a t t a v a k a r u u s j a k o s k e m a t t o m u u s. 

Metsät ovat enimmäkseen puolukkatyyppiä, joka on huomatta
vaksi osaksi kuusivaltaista; myös mustikkatyyppi, tosin enim
mäkseen karunpuoleisena, on yleistä. Kanervatyyppiä on vähem
män, mustikkatyyppiä parempia metsämaita ei yhtään. Varsinkin 
rautatien valmistuttua on seudulla toimitettu melko laajoja hak
kuita, muuten on kulttuurin kosketus metsiin aivan asumusten 
luona olevia nuoria hakamaametsiä lukuunottamatta sangen vä
häistä. 

Yli puolet pinta-alasta on soita ja suoperäi siä maita. Enimmäk
seen ne lienevät rämeitä ja rämeenluontoisia tyyppejä, mutta myös · 
laajahkot nevaselät (suurimmat 1 - 2 km läpimittaisia) ovat luon
teenomaisia. Korvet ovat vähäalaisempia, enimmäkseen puron
varsia seuraavia. Suot ovat melkein yksinomaan karunluontoisia; 
jonkinlaista vivahdusta rehevämpään päin tapaa vain aniharvoin 
ja pienillä aloilla, useimmiten suon ja kankaan yhtymäkohdissa. 
Niinpä viihtyvät Kontinsuon reu nassa Moli1.1ia, Carex caespitosa, 
Salix pentandra, Sphagnum subsecundum ja Sph. platyphyllum. Myös 
Rosa aciculariksen toinen löytöpaikka oli suon reunassa. 

Järviä ja lampia tarkastettiin kaikkiaan 13: Saarijärven reittiin 
kuuluvat .Piitsoinjärvi (suurin läpimitta noin 1500 m), Kuokasjärvi 
(1250 m), Saarijärvi (2800 m) ja Koiljärvi (1400 m), Naisinjärvien 
reittiin kuuluvat Kurenlampi, Taikinalampi, molemmat Naisin
järvet (kumpikin n. 1000 m, vain läntisempi katsottiin tarkemmin) 
ja Kalalampi sekä näiden reittien välillä ilman avointa lasku-uomaa 
olevat Juhtinjärvi, Murtolampi, Kaksinaisen lammet ja jokunen 
pikkulampi. järvet ja lammet ovat karuja, suo- ja kangasrantaisia; 
vesikasvillisuutta edustaa Nuphar ja joskus harvat ja vaivaiset 
korte- ja ruokoryhmät sekä Carex rostrata. Lobeliaa ja Iso~testa 
löytyi juhtinjärvestä. Ison Salonjärven rannat ovat toisenluontoi 
sia; Koskenlahden perukassa on mm. matalaa saraniittyistä rantaa. 

Kulttuurin vaikutus kasvillisuuteen on melko vähäistä. 
Alueen kautta kulkee maantie ja siitä haarautuvat tiet Katajärvelle 
ja Kivijär velle; samoin halkaisee alueen v. 1922 lopullisesti valmis
tunut rautatie. Ratatöiden aikana noudettiin soraa Kookassärkän 
eteläpäästä; sinne oli si lloin ratahaara, josta nyt on jäljellä soratie 
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monine kulttuuritulokkaineen (mm. Typha!). Pysäkin luona on 
ratatöiden aikana ollut pieni sahantapainen, mistä on jäljellä niitty
läiskä ja sahajauhokasassa mm. Medicago ja Vicia hirsuta. Paitsi 
rautatieläisten asumuksia ja metsänvartijan torppaa on pysäkin 
luona vain kaksi asumusta. Vain metsänvartijan torpan ympäristön 
tutkin tarkemmin; se onkin ainoa, missä on jonkinverran viljeltyä 
alaa. Eräitä sa ranevoja, tienvarsiaja ainakin c:aarijärven ja Salon
järven saraistoja niitetään. Purojen perkaamisella on voinut olla 
jotain vaikutusta niiden kasvistoon. - Kaikesta huo lin~ atta on 
kulttuurin vaikutus sangen rajoitettua; se on huomattavissa etu
päässä teiden ja asuntojen välittömimmässä läheisyydessä. 

Päähuomio kiinnitettiin alkuperäiseen kasvistoon. Tällaisella 
seudu lla, mi ssä kulttuuri on vaikuttanut karuun luontoon vain ra
joitetun paikallisesti ja vähän aikaa, ovat mahdollisuudet erottaa 
toisistaan alkuperäiset lajit ja kulttuuritulokkaat huomattavan suu- . 
ret; eipä suorastaan _voi olla kiinnittämättä huomiota näihin seik
koihin. Seuraavassa luettelossa on kulttuuritulokkaat mainittu 
sulkumerkeissä. Epävarmat lajit on jätetty ilman su lkumerkkejä 
ja epävarmuudesta mainittu. Ratkaisun puute johtuu olosuhteiden 
vuoksi puutteellisesta tutkimustat !<kuudesta sekä siitä, että eräi
den ilman muuta alkuperäisinä pidettyjen lajien todelliseen alku
peräisyyteen ei arvattu kiinnittää riittävän määrätietoista huomiota. 

Yleisyys on luette lossa ilmaistu 7-asteisella asteikolla rr - r - st r 
- p - st fq - fq - fqq, missä ensimmäiset aste et vastaavat suunnilleen: 
rr yhtä tai kahta löytöpaikkaa, r 3- 5 paikkaa, st r 6- 10 paikkaa 
ja p 1 1 - 20 paikkaa. Nimistä on pääasiassa C. A. M. L i n d m a n i n 
(Svensk fanerogamflora, 2. uppl., Stockholm 1926) mukainen. 
Eräät näytteet on tohtori H. Lindberg hyväntahtoisesti tar
kastanut. 

Cystopteris fragilis rr. Kallionravssa 
Kuokasjärven E-puo lella. 

Dryopteris linnaeana st fq. 
Dr. plzegopteris st r- p. 
Dr. spinulosa p. 
Dr. austriaca rr. Korvessa Naisin

ajan suussa. 
Dr. cristata rr. Koskenlahden ranta

niityn reunassa 1 kpl., to in en maan
tienojassa lähell ä Kotajärven t ien
haaraa. 

Atlzyrium fili x femina p. 
Eupteris aquilina n:. MT-koivikossa 

Kuokasjärven -puo lella. Alkuperäi-
nen? 

Polypodium vulgare rr. Siirtolohka-
reella Kalalammin luona. · 

Equisetwn paltzstre p. 
E. limosum st fq. 
E. silvaticum fq. 
(E. arvense p. Runsas· ratavallilla 

ja Kuokassärkän ent ise llä ratahaa-
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ralla , myös pitkin maanti en vartta 
siellä tää llä.) 

Lycopodium selago st r. 
L. annotinum fq. 
L. inundatum r. Salonj ärven ran

nalla Koskenlahden saraniityllä sekä 
kivi sc mmillä rannoilla maalla kivien 
välissä Drosera anglican seurassa. 

L. clavatum rr. Pari paikkaa Kos-
kenlahden seuduilla. 

L. complanatum st fq. 
Isoetes lacustre rr. juhtinjärvi. 
juniperus communis fqq. 
Picea abies fqq. 
Pinus silvestris fqq. 
(Typfla latifolia rr. Kuukassä rkän 

ra tahaa ralla lätäkössä mineraalipoh
jalla.) 

Sparganium minimum p-st fq. Pu
roissa ja joissa. 

Potamogeton alpinus st r. Taikina- · 
lampeen laskevassa ojassa, Kuren
lammesta lähtevässä ja Taikinalam
men ja Kuren lammen yhteisessä lasku
purossa . 

Sc/zeuc/7Zeria palustris fqq . 
(Antlwxantlwm odoratum st fq. Ku lt

tuuri pai koilla, myös Koskenlahden 
rantanii tyHä.) 

(Pillewn prate11se st fq. Myös yksi- · 
tellen poluilla, ta lvi teiden kohd illa, 
nu ot iopaikoilla ja hakkuu aloilla. ) 

(Alopecurus pratensi s rr. Erään 
me ts~i kämpän luona.) 

( A. geniculatus r.) 
(Agrostis stolonifera st r. ) 
A. capillaris st fq- fq. Kaikkialla 

kult tuuripaikoilla, sitäpaitsi merkitty 
muistiin · Piitso injärven jaNaisinjärven 
rantamctsistä, missä ehkä alkuperäi
nen. 

A. canina p. Maantien varsilla ja 
poluilla suokohdilla ym. Alkuperäinen 
nähtäväs ti vain Sa lonjärven rannoilla, 
missä cp. 

Calamagrostis arurzclinacea fqq. 
C. neglecta st r. Maantienojassa 3 

paikkaa, rautatien 2. Alkuperäisenä 
Koskenlahden rannalla. 

C. lanceolata fq. Varsinkin puron
varsilla; näyttää hakkuun johdosta 
vahvistuvan. 

C. purpurea fqq. 
C. epigejos st fq. Kulttuurimetsissii, 

tienvarsilla ja hakkuualoilla silmiin
pi stäv in , myös täysi n alkuperäisenii 
kankaill a; poikkeustapauksessa so issa 
steri lin ä. 

(Deschampsia caespitosa st fq- fq.) 
D. flexuosa fqq. 
Phragmites communis fq . Ncvoilla, 

rämeillä ja korvissa se kä useimmissa 
järvissä ja Iammissa muodosta matta 
yleensä tihcämpiä ryhmi ä. 

Molinia coerul' a fq. Puro- ja joki
varsilla, järvien ja lampien rannoilla, 
suorannoilla muodostaen tavallisesti 
kapean ja harvan reunuksen veden
rajassa. Soi lla run saammin vain Kon 
tinsuon laidassa ja ratatöiden rikko
malla suolla Kuokassärkän luona. 

M elica nutans st r. 
(Dactylis glomerata r.) 
(Poa trivialis st r.) 
( P. pratensis p.) 
(P. palustris r.) 
(P. annua p.) 
Glyceria fluitans rr. Kosl<en l <~ hti , 

sitäpa itsi maanti enoj assa yhdes ii pai
kassa . 

(Festuca pratensis r.) 
(F. rubra p-st fq.) 
(F. ovina rr. Ratava ilill a ja Kuokas

sä rkän haa raradalla pari mätäsUi.) 
(Nardus stricta p.) 
(Agropyron canimzm rr. Tienvar-

ressa lähellä entistä sahanpai kkaa .) 
(A. r epens rr.) 
Erio plwrum polystacllywn s t r. 
E . gracile p. Si lmäkkeis ä ja rim-

missä . 
E. vaginatum fqq. 
Scirpus mamillatus rr. }(oskenlahti. 
S. austriacus p. Murtolammin ete-
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Iänpuoli se iJ a laajalla rimpimäise ll ä 
neva lla valtakasvi, samoin paikoin 

· juhtinjärven suolla ja Kuokassärkän 
luona, aina Sphagnum papillosumin 
seurassa . Li säksi pari mätästä · rata
varressa . 

S. triclzophorum r. Koskenlahdella 
ja Kuokassärkän luona . 

Rlzynchospora alba st r. Kosken lahti , 
juhtinjärven suo, Kuokassä rkän suo, 
Kontinsuo, Murtolammin pohjoispuo
linen neva. 

Carex pauciflora fqq. 
C. chordorrhiza p. 
(C. leporina p.) 

· C. Loliacea rr. Korvessa Kurenlam
mesta lähtevän puron varre ll a ja juh
tinjärven suon reun assa (kts. Rosa 
acicularis). 

C. canescens st fq- fq. Enimmäk
seen kulttuurin va ikutusten alaisi ll a 
paikoi lla. 

C. stellulata st r- p. Kulttuurin va i
kutusp iirissä: maantien vars ill a suo
kohdi lla, rautatien ojassa. Kosken
lahden ja juhtinjärven ranna lla ehkä 
al.kuperäisenä. 

C. caespitosa r. Kontinsuon reu
nassa ja yksityisiä mättäitä myös 
sieltä lähtevän puron varrella. Piits
ojan ja Naisinajan varrella. 

C. Goodenowii st fq. Alkup. vain 
-e hkä Salonjärven rannalla. 

C. Goodenowii * juncea rr. Kosken-
lahti. 

C. globularis fqq. 
(C. pallescens r.) 
C. irrigua st fq. 
C. limosa fq. 
(C. Oederi rr. Kuokassärkän rata 

Typlza-paikan luona. ) 
C. flava rr. Koskenlahti pc. Maan-

tienojassa 1 kpl. 
C. inflata fqq. 
C. vesicaria rr. Salonjärvi. 
C. Lasiocarpa fqq. 
Calla palustris p. 

(Juncus conglomeratus r. Aseman 
luona ojassa, Kuokassärkän ratahaa
ralla ja maantienojassa .) 

} . filiformis p-st fq . 
(}. lamprocarpus r.) 
(}. juscoater p- st fq. Pitkin tien

varsia, ojissa, so rakuopissa, erikoisen 
run saasti Kuokassä rkän haararada lla.) 

}. nodulosus rr. Kosken lahden sa-
raniitty. 

}. supinus rr. Koskenlahdet! peru-
kassa . 

(}. bufonius st r.) 
Luzula piiosa fq . 
(L. multiflora p. Kuten juncus 

fuscoater, mutta kulkeutunut myös 
hakkuualoille, polkujen ja talviteiden 
varsi lle.) 

(L. pallescens st r. Kuten L. multi-
flora.) 

Convallaria majalis st fq. 
Majantlzemum bifolium p. 
Paris quadrifolia rr. 
Orchis maculatus st fq. 
Platanthera bifolia r. · 
Listera cordata st fq. 
Goodyera repens st fq. 
Populus tremula fq. 
Salix Lapponum p. 
S. myrtilloides p . 
S. Livida rr. 
S. aurita fq. 
S. cinerea r. 
S. capr ea fq. 
S. phylicijolia st r. 
S. nigricans r. 
S. pentandra r. . joku pien i pensas 

Kontinsuon laidassa. Maantien var
ressa muutama aivan pieni pensas. 

B etula alba co JJ. fqq. 
B. nana fqq. 
B. alba x nana rr. 
Alnus glutinosa rr. Naisinjärven 

rannalla ja rehevänpuoleisessa kor
vessa juhtinjärven suon laidassa. 

A. incana fq. 
( Urtica dioeca st r.) 
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(Rumex domesticus st r.) 
(Rumex acetosa r.) 
(Rumex acetosella p. Teiden ja 

rantatien varsi lla, pelloissa ym. ,.mutta 
levinnyt myös kan gaspohtille ja hak
kuua loil le.) 

(Polygonum viviparum r.) 
(P. tomentosum r.) 
(P. aviculare r.) 
(P. convolvulus rr.) 
(Chenopodium album st r.) 
(Stellaria graminea st fq .) 
(St. media p.) 
(Cerastium caespitosum p. Levinnyt 

eräille hakkuualoil le ja kangaspoluille.) 
(Sagina procumbens st r.) 
(Spergula arvensis st r.) 
(Silene vulgaris r.) 
(Lyclmis jlos cuculi rr.) 
(Melandrium album r.) 
(Dianthus deltoides r.) 
Nymphaea sp. st r. Naisinjärvi, 

Naisinoja, juhtinjärvi , Kuokasjärves
tä Saarijärveen vievä joki. · Näytteet 
puuttuvat. 

Nuphar luteun:z st fq. Kaikissa jär
vissä, Iammissa, joissa ja suurimmissa 
puroissa. 

N. pumilum rr. juhtinjärvi. 
(Trollius europaeus rr. l sterili kpl. 

maantien varre lla, toinen metsänvar
tijan niityllä.) 

(Ranunculus flammula rr. Eräässä 
maantien sorakuopassa .) 

(R. auricomus rr. Metsänvartijan 
niityllä ja kaivon luona.) 

(R. acris st fq.) 
(R. repens p.) 
(R. polyantlzemus rr. Maantien var

rella l kpl.) 
(Tizlaspi arvense r.) 
(Sinapis arvensis rr. Erään metsä

kämpän edusta lla .) 
(Barbarea vulgaris r. Tienvarsilla ja 

asemalla.) 
(Barbarea stricta rr. Kuokassä rkän 

radalla 1 kpl.) 

(Radiwla palustris r. Aseman luona 
ojassa, Taikinalampeen · laskevassa 
ojassa, metsänvartijan riihen luona 
ojass1, parissa paikassa maantien var
rell a. ) · 

(Raphanu rciplzanistrum st r.) 
(Brassica campestris rr.) 
(Capsella bursa pastoris st r.) 
(Erysimum clleiranthoides r.) 
Drosera rotundifolia fqq. 
Dr. anglica fq. 
Parnassia palustris r. PiitsoinFirven 

rann alla joks. jyrldist i viettävällä rin
teel lä, erää llä korpihakkuualalla,maan
tien varressa, eräällä korpeen viettä
vällä kangasrinteellä, kaikkialla va in 
harvoja yksilöitä. 

Sorbus aucuparia st fq. 
Rulms saxatili s st fq. Nuori sa haka

maametsissä asumusten luona cp. 
Sitäpaitsi merkitty muistiin etupääss~i 
koivuvaltaisista tai -rikkaista MT
metsistä Kuokasjärven, juhtinjärven, 
Koilj ärven, Naisinjärven ja Sa lonjär
ven lu ota. Valtionmaan rajalla Kala
lammin kohdalla Lietteen kylän mai
den puolella rajaa cp. Kontinsuon 
reuna sa . 

R. clzamaemorus fqq. 
(R. idaeus r. Muutama pieni ryhmä 

asumusten luona ja tienvarsilla.) 
R. arcticus st r. Kuten ed., sitäpaitsi 

ainak in Salonjärven luon a metsissä. 
Alkuperäinen? 

(Fragaria vesca r. Kuten ede llinen.) 
Comarum palustre st fq. Useimpien 

jHrvien, lampien, jokien ja purojen ran
noilla, harvemmin muualla korvissa. 

(Potentilla norvegica rr. 1 kpl. enti-
el lä s hanpaikalla, toin n metsänvar

tijan niityll ä.) 
(Potenlilla erecta st fq. Metsissä asu

musten luona ja lähell ä teitä. Kuo
kassärkän suolla.) 

(Filipendula uimaria r.) 
(Alclwnilla plicata rr.) 
(A. pastoralis p.) 
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(A. acutangula r.) 
(A. subcrenata st r.) 
Rosa acicularis rr. Kapeassa korpi 

vyöhykkeessä juhtinjärven suon ja 
MT-kan gas rinteen vä l i ss~i lähe llä Kata
järven tieUi. Ainoa tapaa mani eutrofis
luontoinen korpi aluee ll a, lajeja mm. 
A lnus glutinosa, juniperus, Rhamnus, 
Carex loliacea, C. c/rordorr17iza, C. 
canescens, Molinia, Paris, Cornus, 
Menyantf1es, Listera cordata, Calamagr. 
purpurea, Dryopteris pf1egopteris, 
Mniwn cinclidioides, Rlzytidiadelplzus 
triquetrus, Splwgnum Warnstorjii. 
Toi~en löytöpaikka MT-metsässä lä
hellä Salonjärven rantaa. 

(Medicago Lupulina rr. Vanha lla 
sahanpa ikall a). 

(Trijolium spadiceurn r .) 
(T. repens st fq.) 
(T. lzybridum st r.) 
(T. pratense p.) 
( Vicia lzirsuta rr. Sahan paikalla.) 
(V. cracca p.) 
(V. sepium r.) 
( Lat11yrus pratensis r.) 
Geranium silvaticum r. Muu ta mi a 

yksityisiä kpl. maa nti en varrella, 1 
kpl. Naisinjärven rantametsässä, erääs
sä koivikossa Sa l onj ~frven ranna lla 
usea mpi a. 

Oxalis acetosella rr: Kos kenlah den 
perukkaan laskevan puron suu s<:a pi e
nellä alalla . 

Rlwmnus jrangula st fq. nim-
mäkseen rannoilla. 

(Hyperi cum maculatum st r.) 
(Viola canina rr . Tavattu vain kult-

tuuripaikoilla.) 
(V. tricolor r.) 
(V. arvensis rr.) 
C/zamaenerium angustijolium fq. Kai

killa hakkuualoilla, tienvierillä ym. 
Muuhun es iintymiseen ei kiinnitetty 
huomiota . 

(Epilobimn co llinum rr. Ratava r
rella use in paikoin.) 

E. palustre p. 
( Clwerejoli wn silvestre r.) 
Ci cuta virosa rr. Kurenlampi, Mur-

tolampi. 
(Carwn carvi st r.) 
(Pimpinella saxijraga r.) 
Angelica silvestris p. Muistuttaa 

es iintymise ltää n Rubus saxatilista, 
täysi alkuperäisyys epäva rma. Ku lt
tuurimetsissä, t ien varsi lla, asumusten 
luon a. 

Peucedanwn palustre p. Naisinjär
vet, Naisin oja, Murtolampi, Sa lonjär
vi, juhtinjärv i, Koi ljärvi, Saarijärvi, 
Kontinsuon reun a. 

(Heracleum sibiricum st r.) 
Cornus suecica st fq. Korvissa , eten-

kin puro- ja jokivar ill a. 
Empetrum nigrum fqq. 
Pyrola chlorantlw r. 
P. media r. 
P. minor p. 
P. secunda st fq. 
P . llnijlora rr. 
L edum palustre fqq . 
Andromeda polijolia fqq. 
Clwmaedaphne calyculata fqq. 
Arctostaplzylus uva ursi st r. Pii t-

so insä rkät , Kuokassä rkldi. 
Oxycoccus quadripetalus fqq . 
0. microcarpus fqq. 
Vaccinium vifis idaea fqq. 
V. uliginosum fqq. 
V. myrtillus fqq. 
Calluna vulgari s fqq. 
Lysimaclzia vulgaris rr. Koilj ä rvi 

ja siitä lähtevä puro. 
Naumbur[!.ia thyrsiflora st fq. Kaik

kien lampi en ja järvien sekä ainakin 
use in1picn purojen ja jokien rannoilla. 

Trientali europaea st fq . 
M enyantlres trifoliata fq . Silmiin

pistävän runsas Kontinsuo lla . 
(Myosotis arvensis r.) 
(Litl!ospermum arvense rr. Sa han

paikal la.) 
(Prunella vulgaris st fq.) 
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(Galeopsis bifida st r.) 
(G. speciosa r.) 
(Veron ica serpyllifolia r.) 
(V. clzamaedrys st r.) 
V. officinalis st r. AlkuperHinen? 
Melampyrum pratense fqq. 
M. silvaticum fq. 
(Euplzrasia brevipila p. Muista la-

jeista ei näytteitä.) 
(Rhinantlzus maior p.) 
(R. minor st r.) 
Pedicularis palustris r. Koskenlahti, 

sitäpaitsi pa rissa paikassa maantien 
varrella. 

Utricularia intermedia r. juhtinjär-
ven ja aionjärven luona, Kontin -
suolla. 

(Plantago maior st fq.) 
(Galium uliginosum st r.) 
G. palustre r. Salonjärven ranta. 
(G. mollugo p.) 
Linnaea borealis st fq. 
(Knautia arvensis p.) 
(Campanula glomerata r.) 
(C. rotundifolia st fq.) 
(C. patula st r.) 
Lobelia dartmanna rr. j11htinjtirvi. 

Solidago virgaurea fq. 
(Trimorpha acri st r.) 

Antennaria clioeca st fq? 
(Gnaplzalium silvaticum p. Hakkuu-

aloilla.) 
(Aclzillea ptarmica st r.) 
(A. millefolium st fq.) 
(Matricaria inodora st r.) 
(M. suaveolens st r. Pihoilla sekä 

Papcrossa että Piitsojalla, eräässä pai
kassa maantien varre lla, mets~ipolulla 

Piitsojan luona n. 1.5 km maanticstä.) 
(Chrysanthemum Leucanthenwm st fq.) 
(Tanacetum vulgare r.) 
(Tuss ilago farfara rr. Rautatien 

ojassa.) 
(Cirsium palustre r.) 
C. lzeteropflyllum p. 
(C. arven e r.) 
(Centaurea cyanus rr.) 
(C. jacea rr.) 
(C. pflry{!.ia p. Pitkin teiden varsia .) 
(Lapsana communis rr.) 
(Hypoc/weris maculata r.) 
(L r:ontodon llispidus p.) 
(L. autumnalis fq.) 
(Crepis tectorum rr. Radanvarsi , 

· muu an hakkuuala.) 
(Sonclws arvensis r.) 
(Taraxacum spp.) 
Hieraci11m spp. 

Eriophyidien aiheuttamista äkämistä. 
0. Ek. 

Kun tarkastellaan muutoksi'a, joita äkämäpunkit (Eriophyes) 
aiheuttavat isäntäkasveissaan, huomataan niiden olevan joko 
n e g a t i i v i s i a tai p o s i t i i .v i s i a. Edelli siin voidaan lukea 
ne muutokset, jotka eri kasvien. lehdissä huomataan näiden sur
kastuessa ja jäädessä pieniksi. Esimer~k jä on runsaasti kotimais
tenkin kasvien joukossa. Ennenkaikkea mainittakoon s i lm u
e p ä m u o d o s t u k se t, jo.ita tavataan mm. Betulassa (Erio
phyes rudis, kuva 1 ), Coryluksessa (E. avellanae, kuva 2) sekä Ribes 
alpinumissa ja R. nigrumissa (E. ribis, kuva 3). Äkämäpunkit 
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saavat tällöin isäntä
kasveissaan aikaan sen, 
etteivät lehdet kehity 
normaalisesti, vaan jää
vät enemmän tai vä
hemmän surkastuneik
si . Vapaasti elävät äkä
mäpunkkilajit aiheut
tavat samans~tUntaisia , 

vaikkakin vähemmän 
si lmiinpistäviä muu
toksia kasvien lehdissä 
ja versoissa. Morfo logi
sest i ja myös anatomi
sesti täysin kehittyneet 
lehdet jäävät tällöin 

Kuva 1. Koivun si lmu- K:uva 2. Pähkinäpensaan vain jonkinverran pie- . 
äkämä. silmuäkämti. nemmiksi kuin nor-

maalisesti kehittyneet. 
Toisinaan vahingoittavat äkämäpunkit isäntä kasviaan ~iten, että 
ne imiessään ravintoa lehdestä tappavat taikka pahasti haavoitta
vat yksityisiä soluja, josta seuraa, että näiden vioittuneiden solujen 
piiriin jääneet solut eivät voi normaalisesti kehittyä, jolloin koko 
kasvinosa enemmän tai vähemmän kärsii siitä ja muuttuu epänor
maaliseksi. 

Silmuepämuodostumien lisäksi luetaan negatiiviseen suuntaan 
kehittyviin äkämämLiodostuksiin myös v i h e r t y v ä t k LI k k a
s i 1 m LI t, joita tavataan esim. suvuissa Moehringia, Stellaria, 
Galium, Carum ja Valeriana. 

Toisinaan havaitaan edellämainituissa silmuepämuodostuksissa 
negatiivisen kehityssuunnan ohella myös positiivinen kehitys. Tämä 
ilmenee mm. Eriophyes avellanaen äkämässä siten, että tunneltn
neessa silmussa tulee lehtiaiheiden pinta täyteen syylämäisiä, 
enemmän tai vähemmän haaroittuneita - vain mikroskoopissa ha
vaittavia - emergenssejä (kuva 4). 

P o s i t i i v i se e n s u u n t a a n kehittyneissä solui ssa ja 
solukoissa huomataan äskenmaitun kasvun tai erilaistumisen ohella 
solujen luonnotonta jakautuinista ja siitä johtuvaa soiukkojen suu
rentumista. Erinomaisia esimerkkejä tästä tarjoavat lukuisat 
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p u s s i- ja s a r v i ä k ä m ä t, joita on mo
nissa lehtii)Uissa. Niinpä es im. lepissä aiheut
taa Eriopllyes laevis monimuotoisia äkämä
muodostuksia, samoin E. padi tuomessa, mo
ni a muita mainitsematta. 

Useat vapaanaelävät lajit , joiden vaiku
tuksesta erilaiset kasvinosat joutuvat muutos
ten alaisiksi, aiheuttavat määrättyjen soiukko
jen joko surkastumisen tai luonnottoman kas
vun. Näihin kuuluvat ne lajit, jotka aiheutta
vat 1 e h t i k u r t t u i s u u t t a, p o i m u j a 
1 e h d i s s ä tai 1 e h t i en p a i n u 111 i s t a 
y 1 ö s tai a 1 a s p ä i n k u o p a 1 1 e. Vii-
meksimainittuja äkämiä tapaa mm. Alnus Kuva 3. Viinimarjapcn -
glutinosan ja Populus tremulan 1ehdi~sä. saan gi tmuäkäm:i. 

Kaikilla äkämäpunkkilajeilla, jotka elä
vät n u k k a ä k ä m i s s ä (kuvat 5 ja 6), 
on kyky ärsyttää soluja joko yksinomaan luon
nottomaan kasvuun tai sekä kasvuun että sa
malla jakautumiseen. Nukkaäkämät (Eri
neum) ovat verraten tavallisia. Niitä on mm. 
useissa lehtipuissamme, kuten lepässä , jossa 
niitä aiheuttaa jopa neljä eri äkämäpunkkia; 
koivussa on myös useita lajeja tällaisten äkä
mäin aiheuttajia, samoin on laita vaahteran 
ym. Paitsi puukasveissa, esiintyy nukkaäkä- Kuva 4. Poikkileikkaus 

miä ruohoissakin, esim. Eriophyes nuduksen silmuäkämästä emer-
genssein en. 

aiheuttama äkämä Geum rivalessa . Toisinaan 
tapaa - esimerkiksi Triticum repensissä - tiheämpää karvamuodos
tusta, joka ehkä on vaatimattomasti kehittynyt erineum-muodostus. 

Nukkaäkämät voidaan jakaa solujen muodon mukaan siten) 
että päästään laajentuneita nukkasoluja kutsutaan Erineum
nimellä ja rihmamaisia, tasapaksuja nimellä Pllyllerium. Kirjalli 
suudessa käytetään nukkaäkämistä yleisenä nimeä >>Erineum>>
Nukkasolujen muodon syistä on lau sutt~t erilaisia arveluita ja näyt
tää siltä, että niiden muoto on riippuvainen niin isäntäkasvista 
kuin myös eläimestä. 

Lähellä niitä lajeja, jotka aiheuttavat nukkaäkämiä , ovat ne 
äkämäpunkit, joiden ärsytykscstä kokonaiset so iukot muuttuvat. 
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Ku va 5. a, b, c. Nukkaä l<ämäso luj a 
(Erineum). 

Kuva 6. d, e. Nukkasoluja pussiäkämän 
sisäpinnafsa ja suoniäkämäss:l . 

Kuva 8. Kaavamainen 
po ikkileikka us tuomen 

sa rvi äkämä t ä . 

Kuva 9 . Kaava ma inen 
poikki!. lepän puss iäkä

mäst ä •ka ulo iner n•. 

Kuva 6. a, b, c. Nukkaäk~i mäso luj a 
( Plzyllerium ). 

Kuva 7. Puss iäkämä pajunlehdessä. 

Ku va 10. Äkämäpunkkien aih utta ma 
lehtireunan. kiertymin cn. 
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Tällöin on- seurauksena pussi m a i s
t en ja s a r v i m a i s te n muodostus
ten synty lehdissä. Niitä on mm. Salix
lajeissa (kuva 7), Prunus paduksessa 
(kuva 8), Alnus- ja Belula-lajeissa (kuva 
9), Rubus saxatiliksessa jne. 

Erityisenä äkämäryhmänä voimme 
pitää 1 e h t i r e u n a i n k i e r t y
m i s t ä ylös- tai alaspäin (kuva 1 0). _ 
Näihin voidaan lukea mm. lehmuksessa 
ja monessa pajulajissa esiintyvät sekä 
lukuisat ruohoissa tavattavat lehtireu
nain kiertymiset. Hieracium pilosellan 
valkoinen ylöspäinen kierre on helposti 
havaittavissa maanteiden varsi11a; sen 
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aiheuttaa Erioplzyes pilosellae. Muista Kuva 11. Rakkoäkämä . 

ruohokasveista mainittakoon vain Stel-
laria, Scutellaria ja Andromeda. Achillea ptarmicassa kasvavat Ieo
det tai niiden liuskat jopa 10 sm:n pituisiksi >>flagelleiksi>>. ja lh
puksi mainittakoon ne tapaukset, joissa näyttää siltä, kuin kasvei"ssa 
tapahtunut äkämäpunkkien aiheuttama ärsytys olisi aikaansaanut 
suurempia muutoksia. Niin on tapahtunut esim. Galium verumissa, 
jolla ne osat, jotka muuten olisivat kehittyneet kukinnoiksi, ovat 
muodostuneet suurentaisiksi r a k k o ä k ä miksi (kuva 11 ). Mai
nittakoon myös Cirsium arvensessa esiintyvät sekundääriset mykeröt. 

Olisi erittäin suotavaa, että nuoret luonnontieteilijämme kiin
nittäisivät huomionsa kasviäkämiin, ne kun muodostavat meillä 
tähän saakka pahasti laiminlyödyn, mutta tieteellisesti erittäin mie
lenkiintoisen alan. 

Subfossiilien pähkinäin löytöjä Haapamäellä. 

0. A. Gröndahl. 

jo ennestään on kirjallisuudessa ollut mainintoja si itä, että 
Haapamäen aseman seudu lta on löydetty subfossiileja pähkinäpen
saan hedelmiä. Kun ei asiasta ole näkynyt tarkempia selontekoja, 
kerron niistä seuraavassa lähemmin. 
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Löytöpaikkoja on tähän mennessä neljä, nimittäin: 1. Halko
suo Murtomäen talon maalla sekä Haapamäen talon mailla olevat, 
2. Lähdekytö; 3. Kummunkytö sekä 4. Ylä-Kaijan Kylmälahti. 

Murtomäen talo, jonne Haapamäen asemalta on matkaa 2 Y:! 
km, sijaitsee korkealJa moreeniharjanteella 168 m merenpinnasta 
lukien. Moreeniharjanteiden muoto on melko repaleista ja suunta 
näillä main suoraan pohjoisesta etelään. Yhtenäisempien ja pitem
pien harjujen suunta on kuitenkin luoteesta kaakkoon. Murtomäen 
tal~sta löytöpaikalle on matkaa suorin tein 250 m. Paikka on harjun 
pohjoisrinteellä, sijaiten kytösarkaisella >>Halkosuolla>>, josta yksi 
sarka on jätetty pellonparannukseen tarvittavaksi mutahaudaksi. 
Tästä mutahaudasta on suonpohjalta, savettomalta moreenimaalta, 
1 m syvyydeltä löydetty alimmaisesta ohuesta multakerroksesta 
pähkinöitä n. 1 ~ m laajuiselta alueelta. Tässä alimmaisessa ker
rostumassa nähdään vieläkin lahoamattomia koivuntuohia ja lepän
kuoria. Saven puuttumisen vuoksi on ympäristö melko laihan
näköistä suota, jossa vain vaivaiset männynkäppyrät kasvavat siellä 
tääilä. Vedenjuoksu suolta on melko vaivaloista; väliin tukkeutuu 
pohjoisrinne, väliin etelärinne. 

Paikka, 160 m merenpinnasta, onkin tavallaan kuin veden
jakajalla. Moreenipohja on vettäläpäisemätön, joten soistuminen 
on voinut jatkua. Kun suo otettiin viljelykselle, kaivettiin veto-ojat 
suon kumpaankin päähän. Pohjoispäähän kaivettu veto-oja va
luttaa vedet pohjoista kohti, eteläpuolinen oja etelään päin. Suon 
moreenipohjalla olevat kiviainekset ovat vahvasti rapautuneita. 
Suo keskikohdaltaan on 5- 6 m syvä. Kuten jo mainitsin, on alin 
pähkinäkerros koivuntuohien ja lepänkuorien peittämä. Sitä ylempi 
ken os on täysin mäntyvaltainen. Varsinkin keskemmällä suota 
on valtavia mäntypuun runkoja lahoamattomina suohon vajon
neena. Tätä kerrostumaa ylempänä tulee kuusta, jonka käpyjä 
näkyy runsaasti mitrossa. Pintakerros taasen on paksunlaista rah
kaa, joka vieläkään kydön heinällä ollessa ei ole maatunut. Paitsi 
heinää ovat tämä rahkasammal ja Polytrichum commune vallitse
via lajeja, sitten Salix, Potentilla erecta, Eriophorum vaginatum ym. 

jääkauden jälkeisen lämpöisen kauden relikti näyttää näillä 
main olleen myöskin niinipuu. jo monet paikannimet kuten Niini
lammet, Niinimäet todistavat sitä. Tämän samaisen harjun länsi
rinteellä, jonka pohjoisrinteellä nämä pähkinälöydökset ovat teh
dyt. kasvaa villinä jokunen lehmus. Ne ovat aiemmin olleet lukui-
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sampiakin, mutta kun ovat olleet erinomaisen haluttuja luokki
puiksi, niin ne ovat harvenneet. Karja syö halukkaasti loputkin 
kasvamaan päässeet vuosivesat, joten puu ei enää leviä. 

Siirrymme toiseen muinaispähkinän esiintymispaikkaan, Haapa
mäen talon maalle Lähdekydölle. Haapamäen talo sijaitsee kauniilla 
moreenikummulla 2 Yz km asemalta pohjoiseen. Löytö, jonne talosta 
on matkaa 250 m, on tarkalleen samanlainen kuin Halkosuon löytö. 
Pähkinät tavattiin n. 1 m syvyydellä suon pinnasta ja kerroksessa, 
joka on aivan savettoman moreenipinnan päällä koivutuohien ja 
lepänkuorien peittämässä murossa. Suo on keskeltä 4- 5 m syvä, 
ja laskuoja on vedetty pohjoiseen virtaavaan ojaan. Täälläkin ovat 
pähkinälöydökset harjun pohjoisrinteellä ja tulleet esille kydölle 
ojaa kaivettaessa. Löytöalueen korkeus merenpinnasta on n. 155 
m. Haapamäen talosta on Murtomäen taloon linnuntietä 2 1h km. 

Kolmas löytöalue on Utterin mäkituvan edustalla oleva Kutn
munkytö, · joka kuuluu Haapamäen talon viljelysalueisiin. Löytö 
tehtiin myöskin ojaa kaivettaessa metrin syvyydestä savettoman 
moreenipohjan alimmasta mutakerroksesta koivuntuohikerroksen 
rajalta, ja on luonteeltaan edellisten kaltainen. 

Neljäs löytöpaikka on myöskin Haapamäen tiluksiin kuuluva. 
Se sijaitsee Ylä-Kaijan lammen Kylmälahden puoleisella Korpi
kydöllä, Vaasan radan länsipuolella, 5 km Haapamäen asemalta 
pohjoiseen Pihlajavettä kohti. Tämä löytö oli myöskin 1 m syvyy
dessä savettoman moreenihiesun pinnalla koivurapakerroksessa, 
ja on tullut esiin ojaa kaivettaessa mainitulle kydölle. Paikan kor
keus merenpinnasta · ei jääne alle toisten löytöpaikkojen. 

Täällä Ylä-Kaijan lähtöjoen ranteella tehtiin muuten, lampea 
matalammaksi laskettaessa, mielenkiintoinen löytökin. Ns. rimpi
kytöä ojitettaessa osui kuokkaan valkeasta ukonkivestä valmis
tettu tuluskiven puolikas. Ehkäpä kivi juuri kuokittaessa halkesi 
puolikkaaksi. Tuluskivi on noin vv. 400 - 600 j. Kr. käytettyä 
museoista hyvin tunnettua mallia, ja lienee kuulunut paikkakun
nan eränkäyntiä ja kalast'usta . harjoittaneille lappalaisille ja va
hingossa pudonnut vyöltä. Ehkä ovat lappalaiset saaneet tällaisia 
tuluskiviä etelänpuolen erämiehiltä. 

Muista kuin näistä neljästä paikasta koko Haapamäen alueella 
ei ole pähkinälöydöksiä tehty. Nämä pähkinäpensaat ovat kasva
neet soiden ranteilla ja varistaneet hedelmänsä osittain suoraan suo
hon, joten ne ovat voineet säilyä vesiperäisessä maassa Iahoamatto-
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mina, osaltaan ollen todistamassa aikoinaan vallinnutta nykyistään 
paljon lauhempaa ilmanalaa. 

· Sen lisäksi, mitä edellä on kerrottu Haapamäen pähkinälöy
döistä, mainittakoon lopuksi, että kuulemani mukaan subfossiileja 
pähkinäitä on löydetty myös Multialta, n. 2 ~ pnk Haapamäeltä 
koilliseen. Aijon ottaa ensi kesänä lähempää selkoa tästä löydöstä. 
Saanen aikanaan kertoa asiasta tarkemmin Luonnon Ystävän pals
toill!l. 

Tampereen Luonnon Ystävät. 

Pentti Suhonen. 

Viime vuoden Luonnon Ystävässä oli selostukset Oulun, Vii
purin ja Kuopion luonnontieteellisten yhdistysten synnystä ja 
tähänastisista saavutuksista. Näistä on iältään vanhin Kuopion 
Luonnon Ystäväin Yhdistys, joka on perustettu jo 1897. Sen jäl
keen seuraa Oulun Luonnonystäväin Yhdistys, joka perustettiin 
1925, ja sitten Karjalan Luonnon Ystävät v:Ita 1928. 

Tähän sarjaan liittyy nyt uusi tulokas, Tampereen Luonnon 
Ystävät. Oikeastaan tällä yhdistyksellä on juurensa vuosikymme
nien takana. Keväällä 1905 perustettiin näet Tampereen Luonnon
tieteellinen Yhdistys, jonka säännöt saivat asianmukaisen vahvis
tuksensa saman vuoden syyskuun 20. p:nä. Varsinaisen toimin
tansa yhdistys aloitti 27. 11. 1906, jolloin toimitettiin virkailijain 
vaalit. Tällöin valittuun yhdistyksen ensimmäiseen johtokuntaan 
tulivat maisterit A. M. Heikinheimo ja K. H. Hällström, tohtorit 
Gösta Idman ja F. V. Vesterlund sekä neiti Eva Borg. Myöhemmin 
ovat eri vuosina johtokuntaan kuuluneet tuomari Axel Tammelan
der, lehtori Hj. Schulman, opettaja L. E. Kukkasniemi, maisteri 
Rolf Krogerus, lehtori Einar Cannelin, opettaja V. Ståhlberg, rehtori 
Kaarlo Tiiiilä, neiti Laina Kaila (Johansson), lehtori A. R. Helaa
koski, lehtori E. j. Reinilä ja taiteilija Gabr. Engberg. Näistä ovat 
yhdistyksen puheenjohtajina toimineet maisteri K. H. Hällström 
1906- 07, maisteriA. M. Heikinheimo 1908- 09, tuomari Axel Tam
melander 1910 - 12ja lehtoriA. R. Helaakoski 1913- 15. jäsenmäärä 
on mainittuina vuosina vaihdellut 60 ja 18 välillä. Paitsi maksavia 
jäseniä on yhdistykseen kuulunut myös joukko paikkakunnan oppi
koulujen oppilaita, jotka ovat olleet jäsenmaksusta vapautettuja. 
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Ensimmäisinä vuosinaan näyttää yhdistys toimineen hyvinkin 
virkeästi. Kokouksia pidettiin verraten usein, välistä sellaisiakin, 
joihin yleisöllä oli vapaa pääsy. Tärkeä puoli yhdistyksen toimin
nasta oli tietysti luonnonhistoriallisten kokoelmien hankkiminen, 
jossa päästiinkin hyvään alkuun osaksi lahjoitusten osaksi ostojen 
kautta (nykyään on tallella toistakymmentä täytettyä lintua, muu
tamia imettäväisiä ja sammalkokoelma). Myöskin julkaisutoiminta 
pantiin alulle. Yhdistyksen toimesta on ilmestynyt suomennoksina 
Carl Lundahlin kirjoittama kirjanen >>Lisiä Keski-Suomen mikro
mammalogiaan>>, Karl Bohlin >>Maa ja aurinkokunta>> ja G. F. Stef
fenin >>Värien merkitys eläin- ja kasvimaailmassa>>. Eräitä yhdis
tyksen kokouksissa pidettyjä esitelmiä on julkaistu sekä paikka
kunnan sanomalehdissä että myöskin tieteellisissä julkaisusarjoissa. 

Tämän noin viisivuotisen ripeän työskentelyn jälkeen seurasi 
kuitenkin lamaantumisen aika, jonka vaikutus kävi yhdistykselle 
niin kohtalokkaaksi, että se lakkasi toimimasta. Viimeisessä ko
kouksessa, joka pidettiin 29. IV. 1915, ei tosin ole tehty päätöstä 
yhdistyksen lakkaamisesta, yhtä vähän kuin siitäkään, minne sen 
omaisuus tällaisessa tapauksessa joutuu. Kun ei myöskään sään
nöissä tästä mitään mainita, niin on katsottu asianmukaiseksi, ·että 
äsken perustettu uusi yhdistys ottaa edeltäjänsä omaisuuden hal
tuunsa. 

On hyvin valitettavaa, että tämä silloin vielä ainoa Länsi-Suomen 
luonnontieteellinen yhdistys oli näin lyhytikäinen. Sillä voimme olla 
varmat, että jos se alkuvuosiensa vauhdilla olisi toiminut näihin päi
viin saakka, sillä olisi paljon arvokasta näytettävänä. Mutta itse 
aate - harrastus luonnon tuntemiseen ja tutkimiseen - joka sil
loin liitti tuon joukon yhteen, ei ole paikkakunnalla kuollut. Viime 
vuosien kuluessa on näitä asioita harrastavien keskuudessa usein 
ollut kysymys luonnontieteellisen yhdistyksen henkiin herättämi
sestä Tampereelle. Viime syksynä siitä tuli lopullisesti tosi. 

Sanomalehti-ilmoituksen ja lyhyen asiaa koskettelevan kirjoi
tuksen johdosta tuli lokakuun .25. p:nä 1932 alun kolmattakym
mentä luonnon ystävää koolle Tampereen lyseoon. Kokous piti 
luonnontieteellisen yhdistyksen aikaansaamisen Tampereelle erit
täin suotavana ja päätti, että entisen yhdistyksen toimintaa on 
jatkettava. Kun kuitenkin myöhemmin kävi selville, että mai
nittua yhdistystä ei enää yhdistyslain mukaan ole nimellisestikään 
olemassa, päätettiin kokouksessa 1. X 1. 1932 perustaa uusi yh-
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distys, jolle hyväksyttiin nimeksi >>Tampereen Luonnon Ystävät 
r.y.>> Yhdistykselle sääntöjä laatimaan valittiin kolmimiehinen 
toimikunta, jonka tekemän ehdotuksen pohjalla säännöt sitten 
lopullisesti hyväksyttiin 8. X 1. 1932. Uusien sääntöjen mukaisesti 
valittiin 6. X 11. 1932 yhdistyksen ensimmäiseen johtokuntaan va
kinaisiksi jäseniksi isännöitsijä Thorwald Grönblom, maisteri Carl 
Mäkiin sekä lehtorit A. 1. Hiekkanen ja Pentti Suhonen; varajäse
niksi tohtori Yrjö Levander ja lehtori K. E. Numminen. johto
kunta valitsi keskuudestaan isännöitsijä Grönblomin puheenjohta
jaksi, lehtori Hiekkasen varapuheenjohtajaksi, maisteri Mäklinin 
kokoelmien ja rahaston hoitajaksi sekä lehtori Suhosen sihteeriksi. 

Säännöissään yhdistys ilmoittaa tarkoituksensa olevan >>herät
tää ja ylläpitää harrastusta luonnon tuntemiseen, tutkimiseen ja 
suojelemiseen>>, ja tähän se pyrkii mm. >>perustamalla ja ylläpitä
mällä luonnontieteellistä kokoelmaa (museota) Tampereen kaupun
gissa.>> Tämä, luonnonhistoriallisen museon aikaansaaminen Tam
pereelle, on se suuri päämäärä, johon yhdistyksen toiminta tähtää. 
ja se rohkenee toivoa saavansa tässä hankkeessa kaikkien luonnon
ystäväin ja -tutkijain apua eri puolilta laajaa Hämettä, vieläpä sen 
ulkopuoleltakin. 

Yhdistyksen jäsenluettelo 25. 1.1933: Rabbe Elfving, metsänhoitaja; Gabr. 
Engberg, taiteilija; Thorwald Grönblom, isännöitsijä; Oskar Heikkilä, hammas
lääkäri; A. R. Helaakoski, lehtori; Tauno Helminen, lääket. kand.; A. 1. Hiekka
nen, lehtori; Eeva Hermonen, rehtori; Edvard Johansson, toimittaja; Esko Kan
gas, metsänhoitaja; j. Kangas, liikeapulainen; Y. Kangas, lyseolainen; L. E. 
l(ukkasniemi, opettaja; Yrjö Kulovesi, lääkäri; Niilo Lehtonen, ylimetsänhoitaja; 
Yrjö Levander, lääkäri; Anton Mattila, preparaattori; Armas Mikkonen, lehtori; 
Carl Mäkiin, fil. maisteri; Eva Nieminen, opettaja; l(. E. Numminen, lehtori; 
Hugo Pennanen, isännöitsijä; M. Pohjola, lyseolainen; Juho Päiväsalo, terveys
kaitsija; E. j. Reinilä, lehtori; Georg Rydman, rautatien virkamies; Arvi Saari
nen, myymälänhoitaja; V. Saarinen, lyseolainen; Väinö Salokaarto, aluevalvoja; 
Niilo Solja, ministeri; E. Sommers, tilanomistaja; Pentti Suhonen, lehtori; Otto 
Vesa, maanviljelijä; Otto Fr. Wetterhoff, metsänhoitaja; Francis Öblom, pro
kuristi. - Yhteensä 35 jäsentä. 
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Kertomus Suomalaisen Eläin== ja Kasvitieteellisen 

Seuran Vanamon toiminnasta v. 19321
• 

Seurallamme on, kuten tavallisesti, vuoden kuluessa ollut 7 vakinaista 
kokousta, joista 4 pidettiin kevät- ja 3 syyslukukaudella. Sitäpaitsi oli seura lla 
kevätlukukaudella, ruotsalaisen toht. Å. Åkermanin vieraillessa Helsingissä, 
ylimääräinen kokous. - Kokouksissa, jotka kaikki ovat pidetyt tieteellisten 
seuroj en talossa (ent. Säätytalossa), on keskimäärin ollut saapuvilla 64 henkeä. 
Niissä on pidetty 12 esitelmää, joista 5 on ollut kasvitieteen ja 4 eläintieteen 
alalta sekä 3 yleisaiheisia. Esitelmiä ovat pitäneet: maist. Y. Hukkinen, prof. 
T. I-1. j ärvi, maist. R. l(alliola, toht. V. l(lemola, prof. V. A. Pesola (2 esitel
mää), maist. 0. H. Porkka, prof. U. Saalas, maist. P. Suomalainen (2 esite l
mää), prof. A. 1. Virtanen ja toht. Å. Åkerman . 

Pieniä esityksiä on ollut paljon vähemmän kuin edellisinä vuosina: kaik
kiaan vain 10. Niitä ovat esittäneet seuraavat 9 vanamolaista: P. l(ontkanen, 
j. 1. Liro, l(. Olsoni, A. Pankakoski, U. Saalas, E. Suomalainen, A. j. Toivanen, 
R. Tuomikoski ja V. Vartiovaara. - Seuran puheenjohtaja prof. J. I. Liro on 
kokouksissa pitänyt 5 puhetta. Arkistoon ovat herrat Leo Pohjala, E. Tahvo
nen, l(. j. Lahtivirta ja Aarne Vuorjoki (Seinäjokelainen) jättäneet stipendi
aattikertomuksensa. 

Seuran julkaisusarjasta >>Annales Societatis Zoolog.-Botanicae Fennicae 
Vanamo >> on vuoden kuluessa ilmestynyt 12:s osa 283:n sivun laajuisena sisäl
täen 7 eläintietee llistä tutkielmaa. Saman sarjan 15:nnen osan lisävihkona· on 
ilmestynyt V. Krohnin 309:n sivun laaju in en kasvitieteellinen tutkimus, jonka 
painatuksen tekijän isä prof. l(. l(rohn on kustantanut. Sitäpaitsi on mainit
tujen Annalesten 14:nnestä osasta painettu 2 eläintieteellistä kirjoitusta, yht. 
65 sivua. -Sarjasta >>Annales Botanici Societatis Zoolog.-Botanicae Fennicae 
Vanamo>> on juhlaju lkaisuna prof. Liron 60-vuotispäivänä ilmestynyt toinen 
osa 452:n sivun laajuisena sisältäen 5 k·asvitieteellistä tutkimusta sekä ensi ker
ran joukon kasvitieteellisiä tiedonantoja ja kirjoitelmia (>>Notulae Botanicae>>). 
Edelleen on vuoden kuluessa painettu >>Annales Botanici'n>> 3:nnen osan ensim
mäinen numero, joka on 56:n sivun laaju inen, sekä >>Annales Zoologici'n» 2 en
simmäistä numeroa, yht. 70 sivua. - Kaiken kaikkiaan kohoaa seuran kulu
neen vuoden aikana painattamien tieteellisten julkaisujen sivumäärä 1, 145:een. 

Painettavaksi on ilmoitettu 16 uutta tutkielmaa. 
Luonnon Ystävä on ilmestynyt 6-numeroisena, 216+4 sivun laajuisena. 

Luonnon Ystävän tilaajille on jaettu leht. l(. H. Pankakosken laatima sisällys
luette lo vuosikerroista 1911-30. 

Seuran jäsenille on annettu seuraavat st ipendit: yliopp. 0. Hytöselle 
800: -, maist. I. Paasiolle 800: -, maist. Fanny Salmelalle 500: - , yliopp. 
Toini Valkamalie 800:- ja maist. E. J. Valovirralle 1,500: - . Apurahoista on 
annettu 800 mk eläintieteellisiin ja 2,800 mk. kasvitieteellisiin tarkoituksiin sekä 
800 mk. kumpaankin tarkoitukseen. 

1 Laajempi vuosikertomus sä il ytetään Vanamo-seuran arkistossa. 
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Seuran kirjastonhoitaja, prof. G. Ekman on jättänyt seuraavan kertomuk
sen Vanamon kirjastosta v. 1932: 

>>Vanamon kirjastoon on v. 1932 saapunut yhteensä 871 numeroa vaihto
julkaisuja. Seuran Annaies-sarjaa on lähetetty 863 kpl., niistä 725 ulkomaille 
ja 138 kotimaahan. Pääasiassa on jaettu Annales Zoolog.-Botanicae-sarjaa 
Tom. 12 ja 15 sekä Annales Botanici-sarjaa Tom. 1. Ulkolaisten vaihtajien 
Juku on lisääntynyt 18. Kaikkiaan on Annaies-sarjaa tähän mennessä lähe
tetty 312 eri seuralle ja henkilölle, niistä 260 ulkomailla j a 52 kotimaassa. 

Seuralle tähän saakka saapuneet aikakauskirjat ovat sidotut ja tätä tapaa 
noudattaen sidottiin v. 1932 319 numeroa. Varojen niukkuus pakottaa valitet
tavasti toistaiseksi luopumaan tästä kirjaston sä ilyq1isen ja hoitamisen kan- . 
nalta hyödyllisestä menettelytavasta. 

Saapuneet separaatit ja irralliset aikakauskirja-numerot ovat järjestetyt 
koteloihin, joita nykyään on 264 kpl. Samoin on koteloihin järjestetty Luonnon 
Ystävän ja Annaies-sarjan kuvalaatat; edelliset käsittävät 95 koteloa, jälkim
mäiset 38. 

l(uten koko Vanamo-seuran oloaikana on kuluneenakin vuotena seuramme 
puheenjohtaja käytännössä hoitanut kaikki kirjastoa koskevat asiat.>> 

Seuran monivuotisen puheenjohtajan prof. J. I. Liron täyttäessä Jokakuun 
19 p:nä 60 vuotta kävi Vanamon johtokunta hänen kotonaan kunniaterveh
dyksellä, jolloin varapuheenjohtaja dos. I. Välikangas piti hänelle puheen ja 
ojensi hänelle seuran toimittaman aikaisemmin mainitun juhlajulkaisun. Illalla 
olivat vanamolaiset kutsuneet hänet juhlaillallisille Elannon hallintoneuvoston 
huoneistoon. Tilaisuudessa, jossa oli saapuvi lla 53 vanamolaista, vallitsi rat
to isa: ja toverillinen mieliala ja toinen ohjelmanumero seurasi to istaan keskey
tymättömässä sarjassa. Puheita pitivät mm. seuraavat vanamolaiset: G. Ekman, 
A. Hiili, Liisu Hirvensalo, E. jamalainen, T. H. järvi, E. Kitunen, K. E. Kivi
rikko, M. j. Kotilainen, 1. Leiviskä, A. j. Raini!J, U. Saalas, P. Suomalainen 
ja 1. Välikangas sekä juhlavieras itse, joka vastasi kaikkiin hänelle pidettyihin 
puheisiin tunnettuun pirteään ja humoristiseen tapaansa. Musiikki- ja lausunta
esityksistä ym. kevyemmästä ohjelmasta huolehtivat mm. I. Hiitonen, E. Kivi
rikko, P. Kuusisto, A. Poijärvi, E. Rantanen, E. Suomalainen ja V. Vartiovaara. 
- Tilaisuudessa pyydettiin ja saatiin myöskin lupa maalauttaa prof. Liron 
muotokuva säilytettäväksi Yliopiston Kasvipatologisessa laitoksessa. 

Vuoden varrella ovat vanamolaiset järjestäneet kaksi muutakin illan viettoa. 
Vuosikokouksen jälkeen keräännyttiin illallisille ylioppilasruokalaan. Tilai
suudessa, johon otti osaa 29 jäsentä, pitivät puheita professorit G. Ekman ja 
J. I. Liro sekä maist. H. Väänänen. -joulukuun 11 p. oli vanamolaisilla taas 
Hämäläisosakunnan kokoussalissa runsaso.hjelmainen illanvietto, jossa oli saa
puvilla 72 henkeä ja jossa ohjelmansuoritukseen ottivat osaa mm. seuraavat 
vanamolaiset: Anna-Liisa Aaltonen, Mirja Helle, Saara Itkonen, T. Karjalainen, 
P. Lehmusluoto, J. Mattila, Laila Nikula, A. Pankakoski, Armi Puhakka, Katri 
Pullinen, E. Suomalainen, A. Vaarama ja V. Vartiovaara. 

johtokunnalla on vuoden kuluessa ollut 8 kokousta, 5 kevät- ja 3 syys
lukukaudella, kaikki Säätytalossa. johtokunnan jäsenistä on 3 ollut saapuvilla 
kaikissa kokouksissa, 1 7:ssä ja 3 6:ssa. johtokunnan kokousten pöytäkirjat 
sisältävät yhteensä 72 pykälää . 
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Opetusministeriön pyynnöstä on seura antanut ministeriölle lausuntonsa 
ilveksen rauhoittamista koskevasta ehdotuksesta ja asettunut ehdotusta puol
tavalle kannalle. 

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 dos. M. J. Kotilainen ja prof. l(. Linkola, · eläintieteellisten 
kokoelmien hoitajana maist. P. Suomalainen, kasvitieteellisten kokoelmien hoi
tajana maist. V. Heikinheimo, tilintarkastajina kalastusneuvos E. Hellevaara 
ja maist. V. Korvenkontio, varatilintarkastajina kalastusneuvos P. Brofeldt 
ja toht. A. j. Rainio. - Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston toimi
kunnassa ovat seuraa edustaneet prof. G. Ekman (vakinaisena) ja maist. J. A. 
Wecksell (varajäsenenä). - Tieteellisten seurain valtuuskunnassa on seuraa 
edustanut toukokuun 7:nnestä päivästä alkaen prof. J. 1. Liro. 

Huhtikuun 24 p. kuoli Haminassa seuramme jäsen, sikäläisen,.. yhteislyseon 
vanhempi lehtori Juhani Mikael Saastamoinen. ' 

Saastamoinen oli syntynyt juuassa 29. IX. 1882 ja oli siis kuollessaan lähes 
50 vuoden ikäinen. Hänen isänsä oli maanviljelijä Heikki Saastamoinen, äitinsä 
Vilhelmina, o.s. Lankinen. Hän tuli ylioppilaaksi Viipurin suomalaisesta reali
lyseosta 6. VI. 1906, jonka jälkeen hän alkoi opiskella Helsingin yliopistossa 
maantiedettä ja luonnontieteitä kuuluen opiskeluaikanaan Viipurilaiseen osa-

. kuntaan. Seuramme jäseneksi hänet valittiin 11. IV. 1908. - Filosofian kan
didaattitutkinnon suoritti Saastamoinen 8. 11. 1913 ja promovoitiin maiste~iksi 
31. V. 1923. Vuonna 1920 hän toimi väliaikaisena luonnonhistorian ja maan
tieteen opettajana ensin Turun klassillisessa lyseossa ja sitten saman kaupungin 
suomalaisessa lyseossa. Vuonna 1921 hänet nimitettiin Kajaanin yhteislyseon 
luonnonhistorian ja maantieteen vanhemmaksi lehtoriksi ja v. 1930 hän siirtyi 
Haminan yhteislyseon vastaavaan virkaan. 

Seuraan on vuoden kuluessa valittu 34 uutta jäsentä nim.: fil. kand. Lea 
jahnsson, ylioppilaat K. J. Boström, E. H. A. Halme, Martta }(. Heinäjoki, 
Aili Hulkkonen, Aili V. Jantunen, Suoma E. Kuusisto, Aira E. Lehtinen, Katri 
Pullinen, Asta 1. Snellman, Y. j. Söyrinki, Toini H. M. Valkama ja T. E. Vil
janen sekä herra E. Rantalainen (29. L); ylioppilaat V. U. K. Berkan, A. Brandt, 
Aili A. Heikkinen, T. J. Karjalainen, 0. V. Lundson, T. A. Putkonen, Kerttu E. 
Raudanjoki ja Irja K. Vuorimo (18. III.); ylioppilaat Anna-Liisa Aaltonen, 
Mailis Finskas, Varma 1. Kajo, J. J. j. Mattila, P. 0. E. Salminen, V. 1. Tellervo 
Tynni ja L. Elvi Uutela (29. IV.); toht. E. A. Laitakari ja yliopp. H. Annikki 
Lindstedt (30. IX.); yliopp. j. G. M. Lehtonen (28. X.) sekä ylioppilaat Irma 
M. Moring ja Taimi M. Sivenius (25. XI.). 

Vuoden lopussa kuului seuraan 517 kotimaista jäsentä, niistä 1 kunnia
jäsen ja 11 kannattajajäsentä, sekä näiden lisäksi 3 ulkomaalaista kirjeenvaih
tajajäsentä. 

Helsingissä tammikuun 20 p. 1933. 
Uunio Saalas. 
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Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteelllsen Seuran Vanamon tiliasema 31. XII. 1932. 

V o i t t o- j a t a p p i o t i 1 i 3 1. X I 1. 1 9 3 2. 
Tulot: 

Säästö v:lta 1931, Balanssitili 31. XII. 1931 
Avustustili: 

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

Annales-tili, myytyjä julkaisuja ................. . 
Luonnon Ystävän tili: 

Tilausmaksuja v. 1932 ..................... . 
Vanhojen vuosikertojcn myynnistä ........... . 

jäsenmaksutili ................................. . 
Korko- ja osinkotili ................... . ......... . 

Menot: 
Annaies-tili 
Luonnon Ystävän tili: 

Vuosikerran 1932 painatus, postitus ym. . .... . 
Toimituspalkkioita ......................... . 
Tekijäinpalkkioita, Melan rahastosta ......... . 
Vv. 1911-1930 sisä llysluettelon tekijänpalkkio .. 
Vv. 191 1-1930 sisällysluettelon painatus ..... . 

Stipenditili 
Palkkatili: 

Kirjastonapulaisen palkkio ............. . ..... . 
Ylimääräisiä palkkioita· ............... ... ... . 

Postimaksujen tili ......... . ................... . 
Kirjastotili ................................... . 
Sekalaisten menojen tili ....................... . 
Arvopaperien lasku .............................. . 
Säästö v: lle 1933, Balanssitili 31. XI 1. 1932 ....... . 

71,000: -
29,000: -

108,447:-

4,000:- 104,000:-

650:-

15,210: 50 
604:- 15,814: 50 

2,200:-
9,065: 95 

Summa 240,177: 45 

29,949: 45 
2,000:-
2,900: -
2,500: -
5,317: 50 

3,600: -

60,629: 55 

42,666: 95 

4,000: -

3,550: - 7,150: -

7,227: 80 
11,870:35 
2,694: 20 

12,157: 15 
91,781: 45 

Summa 240,177:45 

8 a 1 a n s s i t i 1 i 3 1. X I 1. 1 9 3 2. 
Omaisuus: 

Kassa tili: 
K.-0.-P:n juoksevalta tili ll ä ................. . 
Käteiskassa ............................... . 

Melan rahasto: 

12,734: 80 
365: 70 

100 kpl. K.-0.-P:n osakkeita å 270: - . . . . . . . . 27,000:-
40 )) W.S.O.Y:n )) 550: - ........ 22,000:-

13,100: 50 

Talletus K.-0.-P:n säästöti lillä . . . . . . . . . . . . . . . . 17,201: 25 66,201: 25 



Kuolleita. 

Hirnin rahasto: 
5 kpl. K.-0.-P:n osakkeita a 270: - ......... . 
Talletus K.-0.-P:n sääs tötilill ä ............... . 

Topelius-rahasto: 
25 kpl. K.-0.-P:n osa kkeita a 270: - ....... . 
Ta lletus }(.-0.-P:n säästöt ilillä ..... . ......... . 

Helsingissä tammikuun 23 pä ivänä 1933. 

Kuolleita. 
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1,350: -
1,428: 50 2,778: 50 

6,750: -
2,951: 20 9,70 1:20 

Summa 91,781: 45 

Osmo H. Porkka. 
Rahastonhoitaja. 

Nestor Aschan t· Maaliskuun 8 p:n ä kuoli Turussa kaupunginvouti Ne s
t o r Aschan. Hän oli syntynyt 1868 ja oli tunnettu luonnonystävä sekä 
nuorempana innokas kasvienkeräilijä. Vainaja oli Turun Eläin- ja Kasvi
tieteellisen Seuran perustajia toimien joka vuosi seuran tilintarkastajana sekä 
otti innokkaasti osaa seuran kokouksiin. 

Ludvig Fabritius t. Turussa kuoli maaliskuun 16 p:nä tunnettu hevos
jalostuksemme merkkimies ent. piirielä inlää kä ri L u d v i g J u 1 i u s W o 1 f
g a n g F a b r i t i u s. Hän oli syntynyt 1854. Innokkaana luonnonystävänä 
hän korkeasta ijästään huolimatta otti hartaasti osaa Turun Elä in- ja Kasvi
tieteellisen Seuran toimintaan käyden miltei säännöllisest i kokouksissa ja suo
rittaen aikaisempina vuosina ohjelmaakin. 

Kirjallisuutta. 

E rik sso n, C. T.: Seikka n u jeni Af r i k k a }(. j. Gummerus, 
OY. Jyväskylä- Helsinki, 1932. 317 s. Hinta Smk. 75: - , sid. 90: - . 

jokainen joka on käynyt Helsingin yliopiston eläintieteellisessä museossa, 
on varmaan kiinnittänyt huomiota siellä säilytettyyn kokoelmaan anttiJooppien 
ja sarvikuonojen ym. afrikkalaisten riistae läinten päitä, elefanttien valtavia 
jalkoja, mahtavia norsunluita, eri eläinten sarvia jne., jotka jo joitakin v uosi
kymmeniä sitten saatiin museolle hankituksi suomalaiselta Afrikankävijäitä 
ja innokkaalta pyssymieheltä C. T. Erikssonilta . 

Sama mies, joka nuorempana on nämä riistaelä imet kaatanut, on nyt van
hoilla pä ivillään julka issut monikymmenvuotiselta Afrikassa olonsa aja lta yllä
mainitun muistelmateoksen. 

Eriksson lähti heti koulupenkiltä päästyään merille ja joutui jonkin ajan 
kuluttua Etelä-Afrikkaa n, jonne hän vähitellen kokon aan kotiutui. Sie llä hän 
eli osaksi kullan- ja kuparinkaivajana, osaksi tutkimusmatkailijana ja suur
riistan mctsästäjänä, viettäen use in hyvin se ikkailurikasta elämää, ja tunkeutui 
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aika ajoin maanosan kaikkein syvimpi in ja mustimpiin seutuihin, suurten jär
vien ja Kongo-joen tienoille saakka. Välillä hän joutui ottamaan osaa ensin soti
laana ns. buurisotaan ja sittemmin englantilaisena upseerina maailmansotaan. 

Teoksessaan Eriksson esittää vilkkaita kuvauksia monista seikkailuistaan 
ja lannistumattomasta taistelustaan luontoa vastaan. Biologi-lukijaa kiinnos
tavat eri i{Qisesti hänen metsästysretkensä. Aniharva suomalainen - jos kukaan 
on joutunut näkemään si lmä silmää vastaan niin paljon Afrikan suurriistaa kuin 
Eriksson ja harva on varmaan saanut niitä kaadetuksi niin paljon kuin hän. 
Norsut, sarvikuonot, virtahevoset, pahkasiat joutuivat hänen saaliiksensa, 
samoin puhvelit, monilukuiset anttilaopit pienimmistä lajeista aina isoon hirvi
anttilaoppiin- puhvelin jälkeen Afrikan isoimpaan sorkkaeläimeen -saakka,. 
leopardit, hyeenat ja lukemattomat muut. Näistä kaikista saa lukija aika elä
vän kuvan tarkan havainnontekijän ja koruttoman kertojan opastuksella. 
Samalla hän saa hyvän käsityksen siitä suuresta varovaisuudesta, sitkeydestä, 
urhoollisuudesta ja jännityksestä, jota niiden hakeminen ja kaataminen kysyy. 
Vain leijonaa - tuota suurta )>teeskentelijää ja varasta)>, joksi Eriksson sitä 
sanoo - hän ei koskaan joutunut itse ampumaan, vaikka saikin sen joskus 
näköpiiriinsä ja tuli muutenkin hyvin läheltä sen kanssa tekemisiin. - Kroko
tiilien, käärmeiden ym. matelijain paljoudesta on teoksessa valaisevia esityksiä, 
samoin monista Afrikan kuuluisimmista hyönteisistäkin kuten esim. termii
teistä, joiden 10 metrin korkuisesta keosta hän on ottanut erinomaisen valo
kuvan, tsetsekärpäsestä ja sen oikullisesta esiintymisestä, hietakirpusta, jota 
hän kutsuu )> matakeniaksh> eli )>tanssi-kirpuksh>, villimehiläisestä jne. 

Erittäin huvittavia ovat kertomukset jinny-nimisestä paviaanista, joka 
eräillä retkillä seurasi mukana karavaanin )>ilveilijänä ja huvimestarina.)> 

Yleensä ovat kuvaukset sangen reippaita ja havainnollisia, joten niitä 
lukee mielellään, joskohta joukkoon on silloin tällöin päässyt pujahtamaan 
melko mauttomiakin sanontatapoja (esim. )>maasto oli järkyttävän sikamaista)>, 
)>sarvikuonoja, krokotiilejä ja muuta ryönää)> jne.), ja monesti on esityksessä 
ilmeistä liioittelua, joka ehkä voi käydä filologi-lukijalle täydestä, mutta joka 
ainakin jossain määrin loukkaa luonnontutkijaa. · 

Kirjaa koristavat runsaslukuiset tekijän itsensä ottamat mielenkiintoiset 
valokuvat. Uunio Saalas. 

Sekalaista. 
)) Metsätletoa)> on 2-3 kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, jossa kansantajui

sesti tehdään selkoa Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen toiminnasta ja tutki
muksista. Koska tämä mm. biologisia kysymyksiä käsittelevä julkaisusarja 
ansaitsee tulla tunnetuksi niissäkin piireissä , joita Luonnon Ystävä edustaa, 
Metsätieteellinen tutkimuslaitos tulee lehtemme toimituksen kehoituksesta 
lähettämään kaikille tämän vuoden Luonnon Ystävän tilaajille ilmaiseksi )>Metsä
tietoa)> julkaisun tuoreimman sekä yhden vanhemman numeron. - )>Metsä
tietoa)>-julkaisun erillisten numeroiden hinta on 5 mk, mutta joka viikko ilmes
tyvän )>Metsälehdem (Helsinki, Heikink. 3-5; vuosik. 30 mk) tilaajat saa
vat vasta· ilmestyvät numerot ilmaiseksi. 

Helsinki 1933, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
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j u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
Toimitu s: Uunio Saalas (vastaava), I<.. Linkola j a Martti Hertz (toimitussihteeri) 

F ennoskandian atlanttiseen kasvistoelementtiin 
tutustumassa Norjan länsirannikolla. 

M. }. Kotilainen. 

(Kirjoitussarjani 111 osa on vahvasti lyhennetty esitys atlantti
sen lajiston levinneisyyden syitä käsittelevästä osasta Vanamon 
Annales Botanici-sarjassa (osa 4) ilmestyvästä tutkimuksesta: Zur 
Frage der Verbreitung des atlantischen Florenelementes Fenno
skandias.) 

1 1 1. 

L ä m p ö t i 1 a s u h te i ta on totuttu pitämään tärkeimpinä 
atlanttisen kasvisioelementin levinneisyyteen vaikuttavina teki
jöinä. 

Käsitellessään eräiden tunnusmerkillisten atlanttisten lajien, 
nimittäin Ilex aquijoliumin, Hedera helixin ja Digitalis purpurean 
levinneisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä koettaa H o 1 m b o e 
(1913, 1921' 1928) osoittaa näiden kasvualojen >>polarirajojen>> yhty
vän suurin piirtein eräisiin tammikuun isotermeihin, ei vain Nor
jassa, vaan myöskin muualla Europassa. 

Kyseellisisiä lajeista näyttää atlanttis-mediterraaninen llex 
satuttavan parhaiten >>polarirajansa>> yhteen tammikuun 0°-isotermi
Jinjan kanssa. Euatlanttinen Digitalis purpurea osoittaa kuitenkin 
jo Norjassakin huomattavia epäsäännöilisyyksiä tammikuun iso
termeihin verrattuna. Myöskään subatlanttisen Hederan >>polari
rajan>> rinnastaminen tammikuun isotermilinjoihin ei anna tyy
dyttäviä tuloksia. Vielä jyrkemmin leikkaa luonnollisestikin 
atlanttisbalttisten lajien (vrt. s. 38) kasvualojen pituussuunta, 
SW - NE, tammikuun isotermien yleisen ku lkusuunnan NW - SE. 
Aivan päinvastaiset poikkeamat ovat todettavissa hyperatlanttisten 
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lajien (lajtryhmä A, s. 8- 9) levmnetsyysvyöhykkeen ja tammikuun 
isotermien välillä. 

NorJan atlanttinen elementti ei siis f'<orjassa eikä muuallakaan 
Europassa suhtaudu kokonaisuutena samalla tavoin talven Iämpö
tilasuhteisiin. Eräät seikat mielestäni osoittavat, että ainakin joi
denkin atlanttisten lajien >>polarirajat» No rjassa sanelee tärkeältä 
osalta myös riittämättömäksi muuttuva kesälämpötila. 

Lämpötilasuhteiden merkitystä arvosteltaessa on muistettava, 
että isotermejä voidaan käyttää vain kasvualojen lämpötilasuhtei
den yleispiirteiseen luonnehtimiseen. Sillä isotermithan perustuvat · 
laskettuihin keskilämpötiloihin, joita havaintoasemilla todellisuu
dessa kuukauden aikana vain harvoina päivinä vallitsee. Samaten 
voivat eri havaintoasemat osoittaa samantapaisia keskilämpötiloja 
huolimatta siitä, että vuorokautiset lämpötilavaihtelut, maksimi
ja minimilämpötilat, voivat poiketa huomattavasti toisistaan. 

Jo A. B 1 y t t (1869) kiinnitti huomion siihen, että rantavyö
hykkeen lajit syvemmällä suurimmissa vuonoissa esiintyvät pää
asiallisesti tunturirinteillä. Tällöin ne ylittävät >>sallittuja>> isotermi
linjoja. Selityksenä tähän esittää H o 1 m b o e (esim. 1925), että 
atlanttiset lajit huonontuneissa lämpötilasuhteissa etsivät talvista 
lumisuojaa, joka on paksumpi tunturirinteillä kuin rantaäyräällä. 
Tämä selitys ei tunnu vakuuttavalta. jos lumisuoja kykenisi ilman 
muuta korvaamaan ulkosaariston keskitalven Iauhuuden, niin sil
loinhan yhä paksunevan lumipeitteen pitäisi tehdä mahdolliseksi 
atlanttisen lajiston nykyistä palJon laajemman levinneisyyden, var
sinkin S-Norjassa, jossa riittävä kesälämpötilakin Iajistan kasva
misen sallisi. 

Atlanttisen Iajistan nopea köyhtyminen Skagerrakin rannalla Oslovuonon 
suuta kohti ja saman Iajistan rikastuminen vastapäisellä Bohusläänin ranni
kolla on niinikään huomionarvoinen ilmi ö. Ei tammikuun, kuten ei myöskään 
heinäkuun isotermit pysty sitä kokonaan selittämään. 

Niinikään on huomattava, että eräät hyperatlanttiset sammalet eivät 
esiinny ulkosaaristovyöhykkeessä, vaan jonkunverran sisempänä, ja mikä mer
killisintä, pääasiassa rannikkotunturien korkeimmissa osissa aina 600 m kor
keuteen, jossa lämpöti lasu hteet ovat epäedullisemmat kuin ulkosaaristossa. 

Osa Fennoskandiassa vain Norjaan rajoittunutta sammallajistoa oso ittau
tuu erittä in kylmänkestäväksi, kuten eräät Campylopus-lajit. On vaikeata us
koa, että lämpöti lasuhteista yksin olisi löydettävissä syy tämän Iaj istan rajoit
tumiseen Fennoskandlassa vain Norjaan. 

Tässä yhteydessä on palautettava mieliin, että euatlanttinen Jajisto kasvaa 
kauempana Keski- uropassa pääasiallisesti vuoristo issa . Atlan ttisen Iaj istan 
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levinneisyys Brittein saarilla herättää myös mielenkiintoamme. SW-Ncrjan 
talven lämpötilaan verrattuna voisi SW-Norjan koko atlanttinen elementti 
kasvaa tasaisesti kaikkialla Brittein saarilla. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita, 
vaan suuri osa tätä lajistoa kasvaa pääasiallisesti Brittein saarten W-rannikoilla. 

Lopuksi palautettakoen mieleen hyperatlanttisten ja atlanttisbalttisten 
lajien levinneisyys, jota varmasti ei ensi kädessä määrää ainakaan isotermi
linjojen Juonnehtimat lämpötilasuhteet. Näin o 1 1 e n on meidän et· 
s i t t ä v ä myös m u i ta i 1m a s t o 1 1 i s i a te k i j ö i t ä, koska oseani 
sen elementin levinneisyys on kuitenkin ilmastosta lähinnä riippuva. 

H o 1 m b o e toteaa (1 925, s. 4) s a d e m ä ä r ä n suuren vaih
telun Norjan eri osissa; niinpä sademäärä supistuu kontinentalisissa 
osissa jopa 1/12 osaan saderikkaimpien rannikkoseutujen sademää
rästä. Hän päätyy kuitenkin käsitykseen (s. 8), että kosteussuhteet 
ovat lajien levinneisyydelle Norjassa >>paljoa vähämerkityksisem
mäh kuin lämpötilasuhteet Tosin sademäärä kohoaa vain n. 
1000- 1500 mm tienoille (siis kuitenkin suuremmaksi kuin Ruotsissa 
ja Suomessa) SW-Norjan ulkosaaristossa, ja suurimmilleen, laajalti 
yli 2000 mm, jopa laskelmien mukaan paikoin 5000 mm saakka, 
vasta n. · 20 - 50 km saaristovyöhykkeestä idempänä, varsinkin 
korkeimpien rannikkotunturien valtameren puolisilla rinteillä. 

Riittävän sademäärän ainakin välillinen merkitys atlanttisen 
Iajistan huomattavan osan levinneisyydelle on kuitenkin ilmeinen. 
Niinpä hyperatlanttinen, jopa osittain euatlanttinenkin sammalisto 
sijaitsee pääasiassa juuri runsaasti sadetta pudottavilla tunturi
rinteillä, joskin tuulisuojaa hakien, mutta puuttuu sadeköyhem
mästä ulkosaaristosta. Hyperatlanttisen lajiston levinneisyys Brit
tein saarilla ja Keski-Europan länsirannikolla, jossa samaan jouk
koon liittyy myös hyperatlanttinen putkilokasvilajisto, osoittaa 
niinikään riippuvaisuutensa ensikädessä suotuisista kosteussuhteista 

1 ja yhä selvemmästi ilmenevän riippumattomuut~nsa talven lämpö
tilasuhteista. Vielä.kin etelämpänä alkaa kohoava lämpötila muut
tua jo lähirannikoillakin suorastaan kielteiseksi tekijäks·i vaikuttaen 

· lähinnä epäedullisten kosteussuhteiden muodostumiseen, ilman kos-· 
teuden pienenemiseen ja todennäköisesti siten Norj:}n atlanttisen 
Iajistan loppumiseen lopulta Itali<Jn rannikolla. 

Skagerrakin rannikolla alenee sademäärä rinnan lajimäärän 
kanssa, supistuen lopuksi Oslovuonon suulla ja Oslossa 650 mm:iin. 
Tämä voi selvittää jo tärkeältä osalta lajiryhmien II a, b ja I 1 I a 
(s. 4- 5) köyhtymisen ja loppumisen syitä ennen Oslovuonon suuta 
Skagerrakin rannalla. 
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Verrattuna Skagerrakin pohjukan rantamiin on atlanttinen 
lajista huomattavasti rikkaampi vastapäisessä Bohuslääriissä ja 
Hallandissa. Mikäli sademääristä voi päätellä, ovat kosteussuhteet 
Iajistalie näissä vyöhykkeissä edullisemmat kuin Skagerrakin ran
nikolla. Lounais-Suomi on suhteellisesti saderikkaampaa kuin vasta
päinen Ruotsin E-rannikko, sademäärän kohotessa tunnetusti pai
koin 700 mm:iin. 

Vuosisadan vaihteesta alkaen on luvuilla, indekseillä, pyritty 
ilmaisemaan lämpötila- ja kosteussuhteiden yhteisvaikutusta makro
ilmastoluonteeseen. Eri menettelytavoista on G a m s hiljattain 
(1931 b) julkaissut arvostelevan selostuksen. Fennoskandian bio..: 
logipiireissä on tutkimussuunta saavuttanut verraten vähän huo
miota ja on tyydytty viime aikoinakin operoimaan vain puhtailla 
,>Jämpötilalinjoilla>> (Holmboe, En4vist jne.). 

Tutki'muksemme kannalta olisi lu01:mollisesti erittäin valaise
vaa 1 u o n n e h t i a e k s a k t i s i 1 1 a 1 u v u i 1 1 a i 1 m a s t o n 
o se a n i s u u s a s t e Fennoskandian eri osissa ja verrata atlantti
sen Iajistan levinneisyyttä tähän suureeseen. Fennoskandian olo
suhteita silmälläpitäen ovat tärkeimmät A m a n n i n ja M a r
t o n n e - H e s se 1 m a n i n metodit. Vieläkin oikeampaan osu
vammalta tuntuu kuitenkin tämän kirjoittajan parantama Amannin 
metodi. Selostan menetelmääni seuraavassa. 

Ilmaston oseanisuutta kuvastavat osaltaan tunnetusti pitkät 
kevät- ja syyskaudet. Sentähden olen B i r k e 1 a n d ja F ö y n in 
(1932) uusimmasta meteorologisesta ainehistosta ottanut kevät- ja 
syyspäivien, siis päivien, joina T on > Oo C, mutta < 10° C, yhteen
lasketun luvun kaavani yhdeksi muuttujaksi. Vuotuisen sademää
rän (cm) olen -kertonut tällä kevät- ja syyspäivien summalla. Kol
manneksi muuttujaksi olen vielä ottanut lämpimimmän ja kyl
mimmän kuukauden keskilämpötilojen eroituksen, joka niinikään 
on tärkeä oseanisuuden tunnus. Koska tämä eroitus oseanisessa 
ilmastossa on pienempi kuin kontinentalisessa, on tällä muuttujalla 
edelläsaatu tulo jaettava eikä kerrottava. jakajan olen kertonut 
vielä lO:llä, koska indeksit muuten tulisivat olemaan tarpeettoman 
suuria lukuja. 

Oseanisuusindeksin lasken siis kaavasta: 

Osean. ind. 
vuot. sademäärä cm x (a - b) 

10 x (T1 - T2) 
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jossa a = luku päiviä, joina keskilämpöt. ::>0° C; b = luku patvta, 
joina keskilämpöt. > 1 oo C; T 1 = lämpimimmän kuuk. keskilämpöt., 
T2 = kylmimmän kuuk. keskilämpöt. 

Seuraavassa esitetä~in muutamien Fennoskandian havaintoasemien oseani
suusindeksit. Jäämeren rannalla: Vuorcija 81; Etclä-Varanki 18; Gjcsvär, saari 
Magerön \V-rannalla, 100; Karasjoki, Sisä-Ruij assa, 12; Atlannin rannikolla: 
Svolvär Loi'oteilla 178; Brönnö Helgelandissa 137; Flörö, aavan meren äärellä 
Sognevuonon suun N-puolella 424; Lerdal, Sognevuonon pohjukassa, 40; Bergen 
386; Lister, majakkasaari Farsundin luona lähe llä Norjan S-kärkeä, 177; Ska
gerrakin rannalla Oksö, majakkasaari Kristiansandin ulkopuolella, 126; Färder, 
majakkasaari Oslovuonon suussa, 58; Oslo, pitkän vuononsa perukassa, 33; 
Rena, kontinentaalisessa Itä-Norjassa, 29. Uöötcpori 72; jönköping 38; Tuk
holma 34; Storlien, Norjan rajalla jämtlandissa, johon osa atlanttista lajistoa 
(vert. s. 36) on tunkeutunut, 63; Haaparanta 18; Maarianhamina 40; Helsinki 
38; Kuopio 24; In ari 19. 

Käyttämäni laskutavan edukkuus ilmenee mm. siinä, että 
Martonne - Hesselmanin tapaan laskien on Renan indeksi > kuin 
Oslon, ja Oslon > kuin Färderin, kun taas indeksit laskutapaani 
käyttäen ovat ainakin oikeassa suhteessa. Amannin menettelytapaa 
ei voida käyttää niihin seutuihin nähden, joiden vuotuinen keski
lämpötila on < ±0°, koska tämä on yhtenä muuttujana hänen 
indeksikaavansa osoittajassa. Myöskin teoreettiselta kannalta ei 
vuotuinen keskilämpötila ole onnellisesti valittu tekijä, koska sitä 
ei voida pitää minään oseanisuuden varsinaisena tunnuksena. Niinpä 
eivät osu oikeaan eräät Amannin mukaan lasketut indeksit Fenno
skandiastakaan, kuten esim. jönköpingistä ja Tukholmasta, jotka 
ovat suurempia kuin Maarianhaminasta. 

Palaamme nyt tarkastelemaan Keski- ja Etelä-Fennoskandiaa, 
jonka hyperatlanttinen lajista ·(A, ss. 33- 35) ja laj iryhmä B (s. 34) 
rajoittuvat melkein kokonaisuudessaan Norjaan (vert. taulukko 1, 
s. 40). >>Osea nisimmat» näistä, nimittäin Asplenium marinum, 
Hymenoplzyllum, Scilla verna ja useimmat ryhmään kuuluvat sam
malet rajoittuvat yksinomaan alueeseen, jonka oseanisuusindeksi, 
asemista Florö ja Bergen päätellen, on > 350. Useimmat putkita
kasvit tyytyvät kuitenkin vähempään, ollen indeksi 177 Farsundin 
tienoilla (Lister), johon levin~eisyysvyöhykkeet 1 ja 1 1 a SE:ssä 
päättyvät (kartake 1 ). Niinikään vain ·Norjaan ja vyöhykkeisiin 
1 1 ja 1 11 a rajoittuneet euatlanttiset ja atlanttis-mediterraniset 
lajit (s. 4- 5 ja 34) kasvavat verraten korkeaoseanisessa vyöhyk
keessä (Oksön osean. ind. 1 26). 

Pitemmälle Oslovuonon suu lle tunkeutuva lajista, varsinkin 
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lajiryhmä 11 b ja 111 b, osoittavat jo levinneisyydellään Norjassa 
tyytyvänsä ilmaston verraten pieneen oseanisuuteen. Yleisenä 
sääntönä on: mftä pitemmälle lajisto tunkeutuu NE pitkin Ska
ge rrakin rannikkoa, sitä pitemmälle ne tunkeutuvat itään myös 
Keski-Europassa. Sensijaan osa selvemmin oseanista lajistoa >>loik
kaa>> Farsundin Ja Kragerön väliseltä rantakaistalta suoraan yli 
Bohusläänin oseanisemmalle rannikolle, joukossa viisi hyper
atlanttistakin lajia (vrt. s. 35), mikä seikka, samoinkuin atlanttisen 
Iajistan huomattavan osan tunkeutuminen vyöhykkeeseen 2 saa 
niinikään valaistusta oseanisuusindekseistä. Gööteporin indeksi. 
on 72, siis huomattavasti korkeampi kuin Skagerrakin pohjukassa. 
Sademäärästä päätellen on indeksi vyöhykkeessä 2 paikoin suurem
pikin kuin 72. Voisimme näinollen esittää, että hyperatlanttinen 
ja aina suurin osa euatlanttista ja atlanttis-mediterraanistakin la
jistoa on esiintymisessään Fennoskandiassa rajoittunut seuduille, 
joiden oseanisuusindeksi ei ole alle 60. 

Sensijaan su batlanttinen ja atlanttisba.lttinen lajista (s. II 
ja 38) tyytyy indekseistä päätellen levinneisyysalueensa NE-osassa 
Fennoskandiassa huomattavasti vaatimattomammin oseapiseen il
mastoon, jopa siinäkin määrin, että atlanttisbalttisesta Iajistosta 
voi kysyä, vaikuttaako ilmaston oseanisuus lainkaan tämän levin
neisyyteen, vaan eivätkö primääriset syyt olisi löydettävissä muista, 
ehkä lähinnä ns. historiallisista tekijöistä? 

Niinikään ei oseanisuusindeksi kykene syyperäisesti selvittä
mään eräiden selvästi atlanttisten lajien (vrt. s. 39) hajaesiintymiä 
Suomessa, huolimatta siitä, että indeksi Ahvenanmaalta ei ole 
matalimpia (40). Sensijaan taasen on atlanttinen lajista hyvin 
köyhä tahi puuttuu Pohjois-Norjan rannikolta, vaikka indeksit 
ovatkin korkeat, ilmeisesti riittämättömän lämpötilan takia. 

Niin tyydyttävästi kuin saamani indeksit näyttävätkin Iuonneh
tivan Fennoskandian huomattavan osan ilmast~n oseanisuutta, 
mikäli' sitä meteorologisen ainehiston valossa voi arvioida, niin siitä 
huolimatta näyttää mahdottomalta fysikalisin keinoin ja mate
matisin luvuin eksaktisesti hahmoitella niitä merellisen ilmaston 
tekijäsuureita, joista atlanttisen Iajisten levinneisyys on sisimmätti 
riippuvainen. Meteorologisin menetelmin voitaneen tosin vielä pal
jon salattua selvittää, ei kuitenkaan tyhjentävästi. 

Atlanttisen elementin, ja varsinkin sen hyper-atlanttisen Iajis
ten huomattavan osan 1 e v i n n e i syys on ilmeisesti suuresti 
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r i i p p u v a i n e n m e r i t u u 1 i s t a ja n i i d e n ± v ä 1 i t
t ö m ä s t ä v a i k u t u s m a h d o 1 1 i s u u d e s t a. Merituuliin 
kätkeytyy ilmeisesti muitakin kuin kosteus- ja lämpötilaan vaikut
tavia tekijöitä, joita emme kykene luvuilla ilmaisemaan, emme 
kaikkia edes varmuudella tunnekaan, mutta niiden olemassaolon 
voimme eräistä atlanttisen Iajistan levinneisyysp iirteistä todeta. 

Norjan W-rannikolla vallitsevat keväästä syksyyn NW-W-SW
tuulet. Pääasiallinen sadetuuli on N-S-suuntaisella SW-rannikolla 
SW-tuuli, taasen pohjoisemmalla NE-suuntaisella rannikolla NW-
tuuli. · 

Kunkin seudun saama osa näistä tuulista riippuu paitsi tuulen 
voimakkuudesta luonnollisesti suotuisasta ekspositiosta merituulia 
vastaan, kohoamisesta edessä olevan maaston yli, maaston riittä
västä kaltevuudesta ja tietenkin välimatkasta mereen. · Voidaan 
yleensä sanoa, että ininne atlanttiset tuulet Norjassa Trondheimin 
vuonon tienoilta saakka etelään pääsevät välittömästi puhalta
maan, sinne ulottuu ainakin osa atlanttista lajistoakin, korkeimpia 
tuntureita lukuunottamatta. 

Verraten matalan Trondheiminvuonon ympäristön yli pääsevät 
oseanituulet tunkeutumaan Köölin yli johtaviin laaksosolii~ ja 
eivät vielä Ruotsin rajallakaan ole kadottaneet oseanisuuttaan. 
Tätä tietä ovat eräät kylmääsietävät atlanttiset lajit (vrt. s. 36-· 
37) tunkeutuneet jämtlandiin. Mutta kuljettuaan jämtlandin tun
turien yli kadottavat W-tuulet kosteutensa ja aiheuttavat föhn
Iuontoisina itäisen jämtlandin ja Norrlandin ilmaston melko suuren 
kuivuuden. 

Nyt voitaneen väittää, että tuulten merkitys atlanttiselle Iajis
talie riippuisi yksinomaan niiden tuomasta sateesta. Mutta jos näin 
olisi, niin silloinhan olettaisi ·lajien kasvavan verraten tasaisesti 
esim. Jämtlandin runsassateisimmalla alueella. Vastoin olettamusta 
kasvavat ne kuitenkin, ainakin Polystichum oreopteris ja Blechnum, 
tuntureilla. 

Tässä yhteydessä on syytä palauttaa mieleen, että atlanttinen 
lajista esiintyy syvemmällä vuonojen varsissa SW-Norjassa, ei suo
jaisissa paikoissa vuonoäyräällä, vaan kiipeilee verraten korkealle 
tunturirinteille. Sademäärästä ei tämä kasvupaikkasijoittuminen 
voi yksinomaisesti johtua. Myöskään esitetty selitys, että lajista 
tunturirinteillä saisi paremman Iumisuojan, ei mielestäni riitä, sillä 
riittävän lumisuojan turvin voisi atlanttisella lajistolla olla paljoa 
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laajempi levinneisyys, kuin mitä sillä on. Ainoa tyydyttävä, jos
kaan ei tyhjentävä selitys on se, että varsinainen atlanttinen ele
mentti kykenee kasvamaan pääasiallisesti vain sellaisilla paikoilla, 
jotka ovat merituulten ± välittömässä kosketuksessa. Että kaikki 
lajit eivät siedä yhtä suuressa määrin suoranaista tuulivaikutusta, 
ei tätä tosiasiaa muuta. Ne kasvavat silti merituulten läheisessä 
vaikutuspiirissä. 

Tätä taustaa silmälläpitäen saa moni vielä selvittämättä oleva 
levinneisyyspiirre ainakin tyydyttävän selityksen. 

Merituulten vaikutus tuntuu ilmeisesti kaukana Keski-Euro-:
passakin, jonne saakka tunkeutuneet selvästi atlanttiset sammalet 
(vrt. s. 34) tavataan vuoristoissa yleensä W-ekspositioilla. Niinikään 
atlanttisen Iajistan huomattavan osan muuttuminen Keski-Euro
passa montaniseksi elementiksi saa tyydyttävämmän selityksen 
vuoristoihin paremmin kantautuvista oseanituulista. 

Atlanttisen Iajistan väheneminen Skagerrakin rannikolla on 
niinikään asetettava yhteyteen epäsuotuisan eksposition, rannikon 
SW-NE suunnan kanssa. Edes tärkeät SW-tuuletkaan eivät tapaa 
riittävää >>vastuuta>>. Sensijaan Bohusläänin ja Hallandin rannikolla 
on erittäin suotuisa ekspositio. Rantakin on paikoin korkeahko ja 
takamaasto Smålandissa koheneva. Mikään sattuma ei ole, että 
eräillä Länsi-Göötanmaan korkeilla vuorilla (Kinnekulle, Hunneberg
Hallenberg) on eräitä atlanttisten sammalien itäisimpiä etuvartio
paikkoja. 

Siirrymme sitten Itämerelle. W- ja SW-tuulet ovat sielläkin 
kesäkautena vallitsevia. Yli Tanskan ja S-Ruotsinkin kantautuvat 
tuulet >>nuortuvab merellisemmiksi Itämeren laajassa altaassa. Itä
meren yleensä laakealla E-rannalla on korkeahkolla Kuuriomaalla 
parhain tuuliekspositio, ja minään sattumana ei näinollen ole pidet
tävä, että siellä tapaamme taas tuttujamme S-Ruotsin ylängöltä, 
kuten Blechnum, Polystichum lobatum, Erica tetralix ym. (K u p p -
f e r 1925). 

Myös SW-Suomen atlanttisten lajien (vrt. s. 39) hajaesiinty
mät saavat osaltaan niinikään selityksensä suotuisista_tuulisuhteista 
ja ekspositiosta. Vastapäisellä, tuulensuojaisella Ruotsin rannalla 
puuttuvat ne melkein täydelleen. 

Maamme ja varsinkin SW-Suomi on verraten intensiivisen osea
nisen tuulivaikutuksen kaukopiirissä. Varsinkin voimakkaimmat 
tuulet kantautuvat meille aina Atlannilta saakka, osittain lännestä 
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jämtlandin yli, osittain lounaasta S-Ruotsin poikki ja sitten Itä
merta myöten. Itämeren yli kulkiessaan ne >>nuorentuvab kosteam
miksi sadetuuHksi. Välimatka atlanttisen lajiston levenemiskeskuk
sista on kuitenkin niin pitkä, että pääasiallisesti vain atlanttisten 
sammalien ja sanikkaisten kevyemmät diasporit kantautuvat suu
remmin määrin tänne saakka (hajaesiintymistä on suurin osa itiö
kasveja!). 

Pohjanlahden rannikolla ei ekspositio ole suotuisa. Merellinen 
vaikutus on silti ilmeinen, jonka voi jo päätellä kohosuovyöhyk
keen muodostumisesta pitkin rannikkoa. Myöskin kasvistossa on 
merellistä >>tuntua>>, kuten Splzagnum molle. Harvoin diasporit kas
vavat yksitöiksi kauempana sisämaassa, jossa ilmeisesti liian man
nermainen ilmasto estää lajin saamasta pysyvää jalansijaa (Poly
sticlzum lobatum Pielavedellä oli atlanttinen >>tähdenlento>>). 

S- ja SW-rannikolla ovat olosuhteet suotuisammat. Kallio
maasto muodostaa paremman eksposition, tuulen ja ·maan kohtaa
ruispinta on jyrkempi. Sademäärä kohoaa täälläkin yleensä vasta 
takamaastossa korkeammaksi (n. 700 mm), esim. Helsingissä kui-· 
tenkin jo lähellä rannikkoakin. Suurimmalle osalle hyper-euatlant
tista lajistoa lienee kuitenkin ilmasto maamme oseanisi,mmassakin 
osassa siksi heikosti oseanista, että sen tänne aikojen kuluessa saa-· 
puneet ja vastaisuudessa saapuva diasporisto ei pysty aikaansaa
maan kilpailukykyistä, pysyväistä lajistoa. On todennäköistä, että 
useakin ± tilapäinen atlanttinen laji on tullut ja hävinnyt välttäen 
kasvistajain katseet. 

Tässä· on pääkohdittain selostettu ne ilmastolliset tekijät, joista 
atlanttisen lajiston levinneisyys lienee etupäässä riippuva. jäljellä 
on vain lyhyt muiden tekijöiden tarkastelu. 

Edafiset tekijät eivät aseta yleensä esteitä atlanttisen elemen
tin levinneisyydelle, mikäli irtainten maalajien peittämiä ja kallio
kasvupaikkoja on riittävästi tarjolla. A tlanttisten lajien joukossa 
lienee tuskin yhtään kalkkihakuista lajia. Sensijaan osa lajistoa 
suorastaan karttaa kalkkirikkaampaa alustaa, tunnetusti esim. 
·nigitalis, samoin atlanttiset sammalet. Suuri huuhtoutuminen ja 
voimakas humusmuodostus merellisessä ilmastossa selittää lajiston 
kasvamisen sentään myös alkuaan kalkkirikkaammalla alustalla. 

Norjan rannikolla ovat rinnesuot voimakkaasti kehittyneet. 
Yhteistä meidän NE-vaara-alueemme rinnesoille on ainoastaan soi- · 
den vahva vietto. Kauttaaltaan oligotrafenttisine Sphagnum -
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Calluna - Erica - Narthecium-peitteineen ovat ne kuitenkin meille 
täysin vieraita. Puuttuvan talven (lumikerroksen), tulvia pienen
tävän pitkän kevään ja suuren suhteellisen ilmakosteuden tilille 
lienee lähinnä pantava tavaton Sphagnum-valtaisuus vahvastikin 
viettävän ja usein kalkkirikkaankin alustan kasvipeitteessä Norjan 
rannikolla. 

Edellä olen koettanut eritellä atlanttisen lajiston levinneisyy
teen vaikuttavia tekijöitä. Ne ovat varmasti ratkaisevasti ilmas
tollisia. Missä määrin eri ilmastolliset tekijät kasvualan eri osissa 
eri lajien levinneisyyteen määräävärumin vaikuttavat, selvittävät 
autekologiset tutkimukset. Moninaiset kysymykset odottavat vas
tausta. 

Rohkenen toivoa, että käsilläoleva tutkielma kiinnittäisi nuor
ten tutkijoiden harrastusta ilmastollisen kasvimaantieteen tehtä~ 

viin maassamme, mikroklimatutkimuksiin ja arvokkaan meteorolo
gisen ainehistomme hyväksikäyttöön biologisten ilmiöiden syy
selvittelyyn. 

Itse olen vahvastikin taittanut peistä ilmastollisiin tekijöihin 
yksipuolisesti nojautuvaa syyselitystapaa vastaan kasvimaantie
teessä (vrt. esim. Koti l a i n e n 1929, s. 67 - 77). Atlanttisiin 
lajeihin nähden >>käy siis kulkuni Canossaan>>. Mutta atlanttistenkin 
lajien suhteen pysyy arvosteluni siinä, että syyselvitykset ovat 
silloin yksipuolisia, kun tyydytään yhteen irralliseen ilmastolliseen 
tekijään. Operoiden esim. vain lauhalla talvella ja viileällä kesällä 
jäämme pyrkimyksessämme puolitiehen. 

Lähteitä: A m a n n, j., 1930, Bull. Soc. Murithienne, 47; A ~ 11 e 1 1, 
W., 1928, Hartma11ns Handbok i Skandinaviens flora, 11 a, Stockholm; B i r k e-
1 a 11 d, B. J. und F ö y n, N. j., 1932, Handbuch der Klimatalogie von W. 
Köppen und R. Geiger, 111, Teil L; Blytt, A., 1869, Nyt Magazin 
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N:o 5, 1910, N:o 1, 1913, N:o 1, 191 4, N:o 1; H ess e 1m a n, H., 1932, Meddel. 
fr n Statens Skogsförsöksanstalt, 26; H o 1 m b e r g, 0. R., 1922, 1926, Hart
manns Handbok i Skandinaviens flora 1, 1 (1 922); 1, 2 (1 926); H o 1mb o e, j ., 
1913, Bergens Museums Aarbok 1913, nr 7; sama, 1921, samassa sarjassa, 
1918-19, N:o 1; sama, 1925, samassa sa rjassa, 1924-25, N:o 3; sama, 1928, 
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Nyt Magazin for Naturvidensk., 66; H å r d a v Se g e r s ta d, F., 1924, 
Väitöskirja, Malmö; j ensen, C., 1915, Danmarks mosscr, I, }(öbenhavn; 
jörge.nsen, E., 1901, Bergens Museums Aarbog 1901; sama, 191 9-20, 
samassa sarjassa 1919- 1920, nr 7: Koti 1 aine n, M. j., 1929, Annales Soc. 
Zoo log.-botanicae Fenn. Vanamo, 11; K u p p f e r, }(. R., 1925, Abhandlungen 
des Herder- Instituts zu Riga, 1; Li d, j., 1925, Nyt Magazin for Naturvidensk .. 
63; No r d h a g en, R., 1917, Det kg!. Norske Videnskabers selskabs skriftcr 
1916, N:o 8; sama, 1921, Bergens Museums Aarbok 1920- 21, N:o 1; P a 1m
g r en, A., 1927, Acta Botanica Fennica 2; sama, 1932, Memoranda Soc. p. 
F. et Fl. Fenn., 7; Se II a n d, S. }(., 1920, Bergens Museums Aarbok 1919-1920, 
N:o 10; T r o II, K., 1925, Freie Wege vergleichender Erdkunde. Festgabe fiir 
Erich von Drygalski; W a 1 t e r, H., 1927, Einfilhrung in die allgemeine Pflanzen
geographie Deutschlands, jena; W i II e, N., (1 914) 1915, Annals of the Missouri 
Botanical Garden, 2. 

Lisäksi viitattakoon täydellisempään kirjallisuusluetteloon tekijän julkai
sussa Vanamon Annales Botanici-sarjassa, osa 4, n:o 1, 1933. 

Tuhohyönteisten torjumisesta Kalifornian 
appelsiinifarmeilla. 

Uunio Saalas. 

jo eräässä aikaisemmassa Luonnon Ystävän kirjoituksessa1 olen 
matkahavaintoihini perustuen kertonut yhtä ja toista siitä suuri
suuntaisesta työstä, jota nykyään suoritetaan Pohjois-Amerikan 
Yhdysvalloissa tuhohyönteisten torjumiseksi. Silloin koskettelin 
myöskin aivan lyhyesti oranssipuiden, ennen muita appelsiinipuiden 
tuholaisten torjuntaa Kaliforniassa. Kun tämä työ on monessa suh
teessa hyvin erikoislaatuista ja mielenkiintoista, sallittakoon minun 
tässä kertoa siitä vähän laajemmin Luonnon Ystävän lukijoille. 

Torjuntatyön keskuksena on Kalifornian Yliopiston alainen 
>>Citrus experiment Station>>, joka sijaitsee Etelä-Kaliforniassa pie
nen viehättävän Riverside-kaupungin edustalla, Los Angeleksen 
appelsiininviljelysalueen keskustassa. Tässä laitoksessa2 tutkitaan 
mitä monipuolisimmin subtroopillisia hedelmäpuita, erikoisesti ap
pelsiini-, sitruuna- ja grapefruit-, mutta myöskin viikuna-, öljy- ja 
saksanpähkinä- y.m. puita. Laitoksen entomologinen osasto tutkii 
näitä puita ahdistavia tuhohyönteisiä ja johtaa torjuntatyötä. 

1 Havaintoja tuhohyönteisten torjumistyöstä Amerikassa. L. Y. 1928, 
s. 195- 205. 

2 Kuva L. Y:ssä 1928, s. 201. 



124 Tuhohyönteisten torjumisesta Kalifornian appelsiinifarmeilla. 

Täm~n osaston palveluksessa oli v. 1928, jolloin tutustuin siihen, 
vain 4 - 5 miestä, joiden toimipaikka oli itse keskuksessa. Tätä 
lukua on pidettävä kovin pienenä kun ottaa huomioon, että useissa 
muissa vastaavanlaisissa laitoksissa Pohjois-Amerikassa on jopa 
30 - 40 entomologia; mutta se saa selityksensä siitä, että suurin 
DSa todellisesta työstä suoritetaan eri osissa Kaliforniaa lukuisissa 
hyönteisansareissa (insektaariumeissa), sekä ulkosalla farmeilla. 

Oranssipuiden tuhohyönteisten torjumiseen käytetään Kalifor
niassa pääasiallisesti kahta menetelmää: kaasu t u s ta ja b i o-
1 o g i s t a t o r j u n t a a. Molemmilla l<einoilla vastustetaan ennen 
muuta oranssipuiden pahimpia vihollisia, kilpikirvoja, joita siellä 
on hyvin monia ja hyvin vahingollisia lajeja. Kaasuttamalla torju
taan useita sellaisia kilpikirvoja, joiden naaraat asettuvat elinijäk- 1 

seen puihin (varsiin, lehtiin tai hedelmiin) kiinni ja imevät niistä nes
teitä, esim. lajeja Saissetia oleae Bern., Chrysomhalus aurantii Mask., 
Chr. citrinus Coq. ja Lepidosaphes Beckii Newm., sekä eräitä ns. 
jauhiaisia (Aleurodes-lajeja). Biologista menetelmää käytetään 
torjuttaessa eräitä kilpikirvoja, joiden naaraat ovat joko koko 
ikänsä tai ainakin aluksi ± vapaasti liikkuvia, joskohta hyvin hi
taita eläimiä, kuten Iceryaa ja Pseudococcus-lajeja. 

Kaasutustyön johdossa on H. j. Q u a y 1 e, biologisen työn 
johdossa H a r r y S m i t h. Molemmat nämä herrat, varsinkin 
viimeksimainittu, osoittivat meille harvinaisen suurta ystävälli
syyttä ja avuliaisuutta vieraillessani heinäkuussa 1928 vaimoni seu
rassa Riversidessa, ja tekivät kaikkensa selvitelläksensä meille niin 
havainnollisesti ja perinpohjaisesti kuin mahdollista sitä työtä, jota 
heidän laitoksessaan ja muuallakin Kaliforniassa suoritetaan. 

Kaasutusta on Kaliforniassa suoritettu kilpikirvojen torjumi
seksi aina vuodesta 1886 alkaen, ja tällä menetelmällä on siellä 
vieläkin varsin tärkeä merkitys. Alusta pitäen on tähän tarkoituk
seen käytetty sinihappoa (syaanivetyä). Varhaisempina aikoina oli 
menetelmä verraten alkeellista, mutta vuosien kuluessa se on kehi
tetty yhä täydellisemmäksi. 

Työn suoritus tapahtuu lyhyesti kerrottuna seuraavalla tavalla: 
Ennen kaasutusta peitetään puu tiiviillä telttavaatteella, -

muutenhan kevyt kaasu pääsisi haihtumaan ilmaan jo ennenkuin 
se ehtisi tehdä vaikutustaan puussa eläviin tuholaisiin! Telttakan
kaan virittäminen puun yli käy jotenkin helposti päinsä köysien ja 
parin seipään avulla, kuten kuvastamme selviää. jos puu on iso, 
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Kuv a 1. Appelsiinipuun pei t täminen telttakankaalla. Woglumin mukaan. 

tarvitaan tähän työhön 6 tai 4 miestä, mutta jos se on pienempi, 
riittää 2 miestä . Erikoisen suuriksi han eivät oranssipuut yleensä 
kasva, ja niiden latvus on enimmäkseen ~angen säännöllinen ja 
tasa inen, joten työ senkin johdosta helpottuu. Kun telttavaate on 
paikoillaan, kehitetään kaasua sen alle. Tämä on tapahtunut aiko
jen kuluessa eri tavalla. Menneinä aikoina muodostettiin kaasu itse 
teltan sisällä ruukussa siten, että annettiin rikkihapon tai jonkin 
muun hapan vaikuttaa natrium- tai kaliumsyanidiin. Näin syntyi 
syaanivetykaasua, joka täytti teltan alustan. Nykyään käytetään 
tähän tarkoitukseen _iotenkin monimutkaisia koj eita, joissa aineet 
sekoitetaan toisiinsa ja joista syaan ivetykaasu sitten suoraan johde
taan letkun kautta telttakankaan alle. Telttakankaassa on asteikko, 
josta voi nähdä, kuinka suuri kankaan alla oleva ti lavuus on sen 
peittäessä puun allensa. Tämä on tarpeellista sen vuoksi että puut 
tietenkin ovat er.i kokoa ja eri puihin niinmuodoin tarvitaan eri 
su uri määrä kaasua. jos teltan alle päästetään liian paljon kaasua, 
voi puu siitä vioittua ja kaasunkulutus on sitäpaitsi turhan suuri , 
jos taas päästetään liian vähä.n kaasua, eivät tuholaiset kuole. 
Kaasutuskojeissa on mittari, jolla voidaan tarkoin mitata kuhunkin 
eri tapaukseen tarvittava kaasumäärä. 

Luonnossa suoritetaan kaasutuksia tavallisesti noin joka neljäs 
vuosi, poikkeustapauksissa useamminkin. Kuljetaan läpi farmin 



126 Tulzolzyönleislen torjumisesta Kalifornian appelsiinifarmeilla. 

f(uva 2. f(aasutuskoje, josta sinihappoka-esu lyhyttä Jetkua!myöten johdetaan 
telttakankaan alle. Woglumin mukaan. 

ja peitetään toinen puu toisensa jälkeen. Samalla joukkueella on 
käytettävänään yksi kaasutuskoje ja muutamia kymmeniä telttoja. 
Kaasutuskoje siirretään teitalta teitalle ja kukin puu on noin tunnin 
ajan kaasutuksen alaisena. Tämä riittää useimpien tuholaisten 
hävittämiseen. 

Muuan varjopuoli on kuitenkin tällaisesta kaasutuksesta: va
hingollisten hyönteisten mukana kuolevat myöskin monet hyödylli
set hyönteiset. Onneksi sentään melkoinen osa leppäpirkoista, jotka 
ovat näillä seuduin tärkeimmät, pelastuu. Tämä on selitettävissä 
siten, että ne, heti kun telttakankaan alle alkaa ilmaantua vähänkin 
kaasua, huumaantuvat ja putoavat maahan, jossa ne lehtien alla 
tai ruohojen välissä voivat säilyttää henkensä; ja kun kaasutus on 
ohi, ne pian jälleen virkoavat täyteen elämään. Eräissä kokeissa, 
jotka suoritettiin Cryptolaemus Montrouzieri Muls.-nimisillä leppäpir
koilla, kuoli niistä kaasutuksen aikana 63 ~fo , mutta 37 % toipui 
myöhemmin. Kilpikirvat, jotka eivät laisinkaan liiku tai ovat aina
kin hyvin hidasliikkeisiä, kuolevat miltei kaikki järjestänsä, mikäli 
yleensä syaanivety niihin tehoaa. 

Mutta nyt onkin niin onnettomasti, että tämä myrkky tehoaa 
hyvin huonosti eräisiin nykyään Kalifornian oranssiviljelyksillä 
yleisesti Ievinneisiin kilpikirvoihin: v i 1 1 a k i 1 p i k i r v o i h i n 
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(Pseudococcus), joiden naaraatkin ovat aluk
si vapaasti mutta hyvin hitaasti lii kkuvia 
eläimiä ja vasta loppuijällään imeytyvät 
kokonaan puihin kiinni. Tosin nekin kuole
vat sinihappokaasutukseen, mutta myrkkyä 
täytyy käyttää niin suuret määrät, että 

E puut siitä pahoin kärsivät. Kaliforniassa 

r 

mainitaan elävän oranssipuilla 6 eri Pseudo
coccus-lajia, joista ainakin useimmat viihty
vät monilla muillakin kasvilajeilla. Tär
keimmät niistä ovat Ps. citri Risso ja Ps. 

Kuva 3. Pseudococcus citri. Galwni Green. Ede llin en on hyvin laaja lti 
A muna, B toukka, C-D levinnyt ja moniruokainen laji, joka meillä 
koteloita, E koiras, F naa-

ras. Berlesen muk. Suomessakin on havaittu ansareissa eri-
laisia kasveja vioittamassa. Kaliforniassa 

se jo on elänyt kauan aikaa. Vuoden 1904 vaiheilla siihen alettiin 
ensi kerran kiinnittää huomiota appelsiinipuiden tuhoojana. Vähi
tellen se levisi sie llä yhä laajem
malle aiheuttaen paikka paikoin 
sangen huomattavia vahinkoja. 
Kuitenkaan se ei koskaan ole saa
nut aikaan läheskään niin vaka
via tuhoja kuin lähisukuinen Ps. 
Gahani, joka v:sta 1913 lähtien 
on pelottavalla nopeudella levin-: 
nyt yli seudun ja on tehnyt koko 
oranssiviljelyksen Kaliforniassa 
hyvin uhatuksi. Kun viimeksi
mainitun hyönteisen torjumisee·n 
eivät mitkään kemialliset mene
telmät - kaasutukset tai ruisku
tukset - soveltuneet, ruvettiin 
käyttämään biologisia taistelu
keinoja: koetettiin ed istää ja Ii -: 
sätä sen luontaisia vihollisia. 

jo aikaisemmin oli Kalifor
niassa tätä tietä päästy erin
omaisiin tuloksiin taisteltaessa 
o r a n s s i k i 1 p i k i r v a a ( 1 cerya 

Kuva 4. Pseudococcus Gahanin toukkia. 
Essigin mukaan. 
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Purclzasi Mask.) vastaan. Tästä klas
sillisesta esimerkistä biologisen mene
telmän käyttökelpoisuudesta on kir
joitettu siksi paljon, että voin sen 
tässä miltei kokonaan syrjäyttää, pa
lauttamalla kuitenkin lyhyesti mieliin 
muutamia seikkoja. 

Oranssikilpikirva pääsi vuoden 
1868 vaiheilla kulkeutumaan Kali
forniaan luultavasti joko Austraalian 
mantereelta tai Uuden Seelannin saa
riita. Se lisääntyi ensin hitaasti, 
mutta sitten hirvittävällä nopeudella, 
joten jo näytti si ltä kuin olisi· pakko 
luopua kaikesta oranssinviljelyksestä 
Kaliforniassa, eikä mistään teknilli
sistä torjumiskeinoista, joita yritet
tiin ottaa käytäntöön, tuntunut ole

'.

1 
. ! l ' 

' . ... \, 

~ · ~ ~ · ~r 

6 c 

Kuva 5. lcerya Purclzasi ja No
vius cardinalis. a Novius-toukkia 
syömässä Iceryoita. b Novius-ko
teJo. c Novius (aikuinen). d orans
sipuun oksa täynnä lccryoita, joita 
Noviukset ahdistavat. Howardin 

ja Fisken mukaan. 

van apua. Silloin aJkoi C.V. R i 1 ey - koko maata käsittävän entomo
Jogisen toimiston johtaja - vuoden 1886 vaiheilla miettiä mahdolli
suuksia päästä biologisin menetelmin tämän vaarallisen tuhotaisen 
herraksi. Hän lähetti nuoren A. Koe b e 1 e n Austraaliaan tutki-

• maan tuholaista ja sen . elinehtoja sen alkuperäisessä kotimaassa. 
Koebele tuli siihen tulokseen, että Jceryan päävihollinen Australian 

Kuva 6. Crypto/aemus rMontrou
zieri. Bodenheimerin ja Guttfel

din muk. 

mantereella oli muuan Novius cardi
nalis Muls-niminen Ieppäpirkko (lep
päterttu), joka sie llä vaikutti sen, ettei 
tuholainen· koskaan päässyt sellaiseen 
valtaan kuin. Kaliforniassa. Nyt ru
vettiin Amerikassakin kokeilemaan 
kasvattamalla Noviuksia ja levittä
mällä niitä appelsiinifarmeille. Vuonna 
1888 alotettiin 1 OO:lla N ovius-yksi
löllä, jotka Koebele osaksi oli postitse 
lähettänyt Amerikkaan osaksi tuonut 

· mukanaan. Asettamalla niitä lämpi
missä kasvihuoneissa olevillekirvojen 
ahdistamille appelsiinipuille, joissa 
niitä vuoden kuluessa ehti kehittyä 
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monin verroin useampia sukupolvia kuin vapaassa luonnossa~, ne 
saatiin lisääntymään niin nopeasti, että niiden luku v. 1889 jo ar
vioitiin yli lO,OOO:ksi. Aika ajoin näitä päästettiin vapauteen, mutta . 
samalla lisättiin niiden lukua ansareissa, ja seurauksena oli, että jo 
n. 1 % vuotta senjälkeen kuin Novius oli tuotettu Amerikkaan, 
lcerya oli menettänyt merkityksensä. Novius pääsi uu sissa olosuh
teissa täysin kotiutumaan ja pystyi pitämään tuhotaisen kurissa sa- · 
maila tavoin kuin alkuperäisessä kotimaassaan. 

Tämä oli ensimmäinen suuri ja ehdoton voitto, joka Ameri~ 
kassa oli saavutettu biologista menetelmää käyttäen. ja myöntää 
täytyy, ettei myöhemminkään missään ole päästy n ä i n loista
viin tuloksiin, jos kohta kylläkin (Havaiji-saarilla, Italiassa ym.) 
vähän siihen verrattaviin. 

Vieläkään ei lcerya ole Kaliforniasta kokonaan sukupuuttoon 
hävinnyt, vaikkakaan sillä ei ole siellä enää minkäänlaista talou 
dellista merkitystä. - Kun nyt kuitenkin saatto i olla sellainen mah
dollisuus olemassa, että tuholainen taas - Noviuksen kentiesi ra
vinnon puutteesta hävittyä - alkaisi jossain Kalifornian kolkassa 
lisääntyä ja levitä, päätettiin varovaisuuden vuoksi edelleen kas
vattaa Noviuksia hyönteisansareissa (insektaariumeissa) vuodesta 
vuoteen, jotta niitä. olisi aina tarpeen tullen saatavissa, eikä tar
vitsisi hankkia Austraaliasta saakka. Niin on näitä kasvatettu siellä 
jo yli 3 vuosikymmentä. Mekin saimme matkallamme nähdä River
sirlen hyönteisansarissa, erityisessä osastossa, muutamia valtavissa 
kukkaruukuissa kasvavia hyvin näivettyneen näköisiä appelsiini
puita, jotka olivat täynnä oranssikilpikirvoja. Nämä kirvat kasva
tettiin nimenomaan Novius-pirkkojen ravinnoksi, näid en lisääm istä 
varten. 

Nykyään taistellaan yllämainittuja Pseudococcuksia, ennen 
muuta Gahanita vastaan, kuten jo mainittiin, käyttämällä niiden 
hävittämiseksi niiden luontaisia · vihollisia. 

Pseudococcus Gahanin kotimaisina vihollisina Kaliforniassa mai
nitaan mm. se uraavat hyönteiset: Chrysopa californica Banks., 
muuan harsokorento, joka sekä . toukkana että aikuisena on peto, 
ja jot~ pidetään tärkeimpänä kysymyksessä olevan kilpikirvan koti
maisena tuhoojana; Leucopis bella Loew, eräs kaksisiipinen, jonka 
toukka . ahdistaa kilpikirvan , munia; Scymnus sordidus Horn ; muuan 
pieni leppäpirkko, joka syö · kilpikirvan munia sekä vastakuoriutu
neita toukkia ja· aikuisia; Pseudaphycus angelicus How., muuan 
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loisp istiäinen, joka ahdistaa Pseudococ
cus Gahanin varhaisia kehitysasteita. 

Nämä ym. kotimaiset lajit eivät 
kuitenkaan riitä pitämään kilpikirvaa 
kurissa, vaan ulkomailta on tuotettu 
toisia lajeja, joita koetetaan siellä lisätä 
kotimaisten lajien ohessa. Vuonna 1928, 
käydessäni Kaliforniassa, siellä kokeil
tiin pääasiallisesti 6:lla ulko- ja koti
maisella lajilla, joista eräillä jo olikin 
saavutettu suurenmoisia tuloksia. NäisKuva 7. Cryptolaemus Montrou-

zierin toukkia. Smithin mukaan. tä kuuluivat 3 loispistiäisiin, 1 harso-
korentoihin (yllämainittuChrysopa cali

fornica) ja 2 leppäpirkkoihin. Viimeksimainittuja olivat: ne 1 itä p-
1 ä p i r k k o (Exochomus 4-pustulatus L.), Suomessakin tavattava laji, 
joka oli tuotu Italiasta Amerikkaan, sekä n ä 1 k ä p i r k k o (Chryp
tolaemus Montrouzieri Muls.), joka jo 1892 oli kuljetettu Austraaliasta 
Kaliforniaan ja joka nyt oli osoittautunut sekä Pseudococcus Gahanin 
että muidenkin Pseudowccusten tärkeimmäksi viholliseksi. 

Kasvatettaessa hyönteisansareissa >>tehdasmaisesti>> suuria mää
riä lois- ja petohyönteisiä, täytyy tietenkin kasvattaa myöskin hyvin 
paljon isäntähyönte isiä näiden ravinnoksi; ja viimeksimainitut tar
vitsevat puolestaosa runsaasti kasviruokaa . Tähän tarkoitukseen 
voisi ajatella ensi sijassa käytettäviksi oranssipuita, ja niin tehtiin
kin aluksi, mutta tämä tuotti suuria hankaluuksia ja tuli sitäpaitsi 
hyvin kalliiksi. Senvuoksi ruvettiin kokeilemaan Pseudococcusten 
muilla ravintokasveilla, joita onkin hyvin suuri määrä eri lajeja. 
Onneksi keksi H. ~mith erään tällaisen, jota voidaan helposti lisätä 
ja joka tulee hyvin halvaksi: tavallisen perunan. Hän huomasi, 
että itävät perunat kuuluvat sekä Ps. citrin että Ps. Gahanin mieli
kasveihin, ja tähän tärkeään havaintoon perustuu kokonaan nykyi
nen . taistelu kysymyksessä olevia tuholaisia .vastaan. Nyt saadaan 
riittävästi kasvimateriaalia hyönteisansareihin, joissa on kasva
teHava suunnattomia Pseudococcus-määriä nälkäpirkkojen ravin 
noksi. 

Paitsi Riversiden keskuslaitoksessa, on Kaliforniassa useissa 
muissakin paikoissa hyönteisansareita miltei yksinomaan tai ainakin 
pääasiallisesti Cryptolaemusten kasvattamista varten. Eräänä päivänä 
(6. V 1 1. 28) vei Harry Smith meidät autollaan pitkälle kiertoretkelle, 
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jolloin saimme mm. tutustua kahteen tällaiseen. Kuljimme sma 
päivänä yhteensä n. 150 km:n matkan mainioita autoteitä Riversi
destä Orangeen, Anaheimiin, Los Nietokseen, Pomonaan.ym. sekä ta
kaisin Riversideen, ja liioittelematta voimme sanoa matkustaneemme 
koko ajan miltei yhden ainoan ihanan puutarhan kautta. Vain siellä 
täällä sivuutimme pienen viehättävän, kauttaaltaan vihreään verho
tuo huvilakaupungin. 

Ehdottomasti valtavin osa näillä seuduilla viljellyistä kasveista 
oli appelsiinipuita, joiden vallassa oli paljon suurempi pinta-ala 
kuin kaikkien muiden kasvien yhteensä. Ne olivat hyvin hoidetut 
ja säännöllisiin riveihin järjestetyt. Niitä kasteliaan keinotekoisesti 

. Santa Ana-joen vedellä. Tämä joki virtaa Riversidea ohi, mutta 
sen uoma on alempana aivan kuivillaan, sillä kaikki sen vesi on joh
dettu viljelysmaille laajaa kanavaverkostoa myöten. Ellei näin olisi 
tehty, olisi suurin osa aluetta kuivaa autiomaata. 

Lähinnä appelsiineja ovat lukuisuudessa mainittavat sitruuna
ja saksanpähkinäpuut Sitäpaitsi on siellä täällä persikka- ja pää
rynätarhoja, paikateilen myöskin viikuna-, oliivi-, aprikoosi- ja 
mantelipuita.· Monin paikoin on myöskin laajahkoja viinimaita, 
jotka tuottavat Kalifornian kuuluisia pieniä siemenettömiä rusi 
noita. Mutta, kuten sanottu, kaikkia ·muita kasveja oli niillä seu
duin, jossa nyt kuljimme (Riversiden, Orangen ja Los Angeleksen 
maakunnissa) vähän appelsiinipuiden rinnalla.1 

- Nyt keskikesällä 
olivat appelsiinipuut aika kauniin näköiset; keväällä - maalis 
toukokuussa - ne kuuluvat yleensä näyttävän kirvojen vaikutuk
sesta sangen kurjilta ja näivettyneiltä. 

Pääpysähdyspaikkana retkellämme oli Anaheimin huvilakau
punki, jonka laidalla sijaitsee suurin kaikista Kalifornian hyöntei s
ansareista >>Orange County Insectary>>. Kaikkiaan oli seudulla v. 
1928 13 tällaista insektaariumia.2 Niistä oli 6 kunnallisia laitoksia, 
muut yksityisten farmarien tai farmariyhtymäin omia. Ansareissa 
kasvatettiin Ieppäpirkko ja yhteensä n. 100,000 acren 3 laajuista 
oranssiviljelysaluetta varten. Toisista farmarit itse käyvät leppä
pirkkoja noutamassa, toisista ne .levitetään kunnan toimesta. Orange 

1 Pohjoisemmissa maakunnissa on suhteellisesti enemmän muita yllämai
nittuja hedeln:täpuulajeja, ja eteläisemmissä maakunnissa kasvaa myöskin run
saasti grapefruiteja. 

2 Vuonna 1931 oli niitä jo 16. 
3 1 acre = 0,4067 ha. 
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Kuva 8. Orangc County County'n hyönteisansarit ilmasta katsottuina. Smithin 
mukaan. 

County'ssa oli v. 1928 11 kunnan palkkaamaa henkilöä, joiden ni
menomaisena tehtävänä oli tarkastaa oranssipuita ja ryhtyä suojelus
toimenpiteisiin tuholaisia vastaan. Kaikkiaan oli näitä tarkastajia 
Kaliforniassa n. 300, ja he huolehtivat paitsi peto- ja loishyönteisten 
levittämisestä myöskin kaasutuksista, ruiskutuksista jne. 

Orange County lnsectary'yn kuului v. 1928, lukuunottamatta 
virastor'\kennusta, 18 varsinaista isoa insektaariumirakennusta,1 

joista kukin oli 70 jalkaa (n. 22 m) pitkä ja arviolta 5 m leveä. jo
kainen rakennus oli jaettu useihin osastoihin, jotka olivat puoli
pimeitä, - vain toisessa päässä oli niissä pieni sisäpuolelta kankaalla 
verhottu ikkuna. Toisissa osastoissa oli hyllyjä, joilla avonaiset 
puiset perunalaatikot säilytettiin, toisissa osastoissa laatikot ladot
tiin pinoihin siten, että ylemmät nojasivat alempien reunoihin. 

Kaikki perunalaadut eivät ole yhtä sopivia tarkoitukseen. On 
kokeiltu useilla laaduilla ja >> I.daho Russeh on huomattu edullisim
maksi. 

Perunoita idätettäessä on lämpö insektaariumeissa 65 o F 
( = n. 18 o C) ja suhteellinen kosteus 70 %· joka kymmenes päivä 
kasteliaan perunoita. joskus on myöskin pakko torjua niihin pesiy
tyviä lehtikirvoja nikotiinilla. 

Kun Pseudococcus-kirvat on tuotu ansareihin, k.ohotetaan lämpö 
80 o:een F ( = n. 27 o C) ja kosteus ·säilytetään ennallaan. Kussakin 
standartikokoa olevassa laatikossa, jossa idätetään 15 - 18 perunan
mukulaa , elätetään tavallisesti vähintään tuhatkunta Pseudo-

1 V. 193 1 oli näitä jo 22. - Kuva muutamista tällaisista yksityisistä ra
kennuksista on L. Y:ssä J 928, s. 202. 
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coccu~ta, ja Jaatikkaa kohti 
asetetaan 25 Cryptolaemus
ta. Standartihuoneeseen, 
jossa on 360 laatikkoa, tar
vitaan siis 9,000 nälkäpirk
koa. Kussakin laatikossa 

· kehittyy yleensä vähintään 
400, joskus 700 - 1,000 ko
vakuoriaista, jotka ovat . 
alkuperäisten 25:n yksilön 
seuraavaa sukupolvea ole
via jälkeläisiä. Luonnossa 
ehtii näillä seuduin kehittyä 
vuosittain 3- 4, ansarien 
lämmössä n. 10 pirkkosuku
polvea. 

Aluksi vietiin Cryptolae-
mukset toukkina farmeille, Kuva 9. Hyönteisansarin osasto, jossa näkyy 

J. oissa ne vapautettiin. Mut- perunalaatikoita itäv ine perunoineen. Taus-
talla ikkuna. Smithin mukaan. 

ta niiden kerääminen ansa-
reista oli hidasta ja hankalaa työtä, ja matkalla melkoinen määrä 
tavallisesti turmeltui. Nykyään pirkat viedään aina aikuisina vapau
teen. Ne kerätään käsin ikkunaverhoilta, jonne niiden on tapana 
lentää heti kuoriuduttuaan,. ja suljetaan pieniin selatiinikoteloihin , 
10 yksilöä kuhunkin. Työmiehillä, jotka suorittavat keräys- ja va
pauttamistyön, on yllään esiliina, jossa ori kaksi valtavan isoa tasku a. 
Tyhjät kotelot ovat va
semmanpuoleisessa tas
kussa ja hyönteisiä 
sisältävät Siirretään 
oikeanpuoleiseen tas
kuun. Kun kovakuori
aiset ovat vapautetut, 
siirretään kotelot ta
kaisin vasemmanpuo
leiseen taskuun. Keski
määrin mies ehtii tun
nissa kerätä insektaa
riumista 2,000 kova- Kuva 10. Perunalaatikko, jossa idu t ovat täynn ti 

Pseudococcuksia. Smithin mukaan. 
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kuoriaista ja vapauttaa niitä samassa . ajassa 4,000 kpl. joka oranssi
puun kohdaila avataan farmilla 1 kotelo ja päästetään siis vapauteen 
'0 pirkkoa. Tämä määrä riittää tavallisesti, mutta joskus täytyy 
vielä myöhemmin kesällä tuoda saman verran lisää. Hyönteiset 
viihtyvät ,luonnossa hyvin, lisääntyvät ja puhdistavat puut kilpi
kirvoi~i.a. Kuten pirkot ainakin, niin Cryptolaemukset ovat sekä 
aikui.;ina että toukki.na ahnaita petoja. Mutta sittenkään ne eivät 
1 iittävässä määrässä lisäänny .muualla kuin kaikkein lämpimimmissä· 
ja kosteimmissa osissa Kaliforniaa, jossa ne jo ovat täysin kotiutuneet 
ja hävittäneet Pseudococcukset miltei sukupuuttoon. Kaikkialla 
muualla kilpikirvat lisääntyvät ripeärumin kuin nälkäpirkat ja 
saavuttavat ylivallan, ellei joka vuosi tuoda farrneille uusia pirk
koja. Taisteltaessa siis Pseudococcuksia vastaan käyttämällä siihen 
Cryptolaemuksia, ei ole muualla kuin yllämainituissa lärnpirnim
missä ja kosteimmissa osissa Kaliforniaa saavutettu läheskään niin 
loistavia tuloksia kuin aikoinaan taisteltaessa Iceryaa vastaan 
Novius-pirkkojen avulla, Mutta sittenkin voimme pitää tuloksia 
suurenmoisina, sillä vaikka pirkkoja täytyy vuodesta vuoteen lisätä 
ansareissa ja viedä vapauteen ja koko tämä työ tietenkin maksaa 
suuria summia, pidetään sitä taloudellisesti kannattavana, jopa 
suorastaan välttämättömänäkin. Vuosittain maksaa torjuntatyö 
keskimäärin acrea kohti 5,60 dollaria, ede1lytettynä, että acrella 
kasvaa 80 oranssipuuta.1 Vertauksen vuoksi mainittakoon, että 
saman kokoisen alueen kaasuttaminen maksaa n. 40 dollaria, joten' 
siis vuosikustannukset nousevat 10 dollariin, jos kaasutuksia suo
ritetaan joka neljäs vuosi, ja 20 dollariin, jos niitä suoritetaan joka 
toinen vuosi. Mutta lisäksi on muistettava, ettei · kaasutuksilla 
enempää kuin ruiskutuksillakaan ole - kuten jo mainittiin - saa
vutettu tuloksia, yritettäessä niitä käyttää Cryptolaemusten torjumi
s'een. Ellei biologiseen torjuntatyöhön olisi ryhdytty, olisi appelsii
nien viljely ainakin useissa osissa Kaliforniaa vähitellen käynyt 
miltei mahdottomaksi. 

Vuonna 1928 käytti kunta Orange County Insectaryn ylJä-

1 Vuoden 1931 tieto. Tähän summaan sisältyy insektaariumien perustaruis
kustannusten korot ja kuoletukset sekä kaikki vuotuiset menot. Näiden lisäksi 
sisältyy siihen vielä muurahaistenkin torjuminen, joka välttämättömänä ren
kaana liittyy kysymyksessä olevaan biologiseen torjuntaan, kuten tuonnem
pana tulemme esittämään. 
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pitoon 60,000 dollaria · ja täältä levitettiin Cryptolaemuksia ·30,000 
acren suuruiselle alueelle. 

Mutta -'--- kuten jo aikaisemmin on mainittu · - yritetään 
Pseudococcusten hävittämiseksi käyttää muitakin vihollisia kuin. 
leppäpirkkoja. V. 1928 alettiin juuri kokeilla eräillä pienillä lois
pistiäisi11ä, joita myöskin saimme nähdä Orange County Insec
tary'ssa. · Smith toi niitä nytkin matkassansa Riversiden keskusase
malta useita tuhansia. Ne säilytettiin autossa kylmänhorrokseen 
vaipuneina isoissa Iasiputkissa, jotka kuljetettiin erikoisissa jäädy
tysastioissa. Peri1Iä ne heti virkosivat täyteen eloon joutuessaan 
lämpimiin ansareihin tai ulkoilmaan. Osa niistä jätettiin insektaa
riumiin edelleen lisättäviksi, osa päästettiin vapauteen. 

Toisenkin insektaariumin saimme kiertomatkallamme nähdä. 
Se sijaitsi Los Angeles-maakunnassa entisessä oranssien pakkaus
laitoksessa, joka oli muutettu aivan uuteen uskoon. Siinä oli 27 
huonetta Ieppäpirkkojen kasvattamista varten. - Noin 4 mailin 
päässä täältä oli kolmas insektaariumi, joka oli jotenkin saman
kokoinen kuin viimeksimainittu; mutta siellä emme enää poiken
neet, yhtä vähän kuin muissakaan Kalifornian monilukuisissa 
hyönteisansareissa, joissa kaikissa kasvatettiin leppäpirkkoja aina
kin pääasiallisesti samalla tavoin kuin Orange County Insecta
ry'ssa. 

Vielä on mainittava muutama sana muurahaisten torjunnasta, 
joka hyvin läheisesti liittyy Cryptolaemuksen käyttämiseen torjunta
välineenä. Kalifornian oranssifarmeilla elää useita muurahaislajeja, 
joista jotkut - ennen muita Argentinasta kotoisin oleva ·hunaja
muitrahainen fridomyrmex humilis Mayr - ovat suuresti lisääntyneet 
ja käyneet haitallisiksi mm. pyydystämällä ja tappamalla Crypto
laemus-pirkkoja. Monin paikoin niitä on niin runsaasti, että ne teke
vät lopun melkein kaikista pirkoista heti kun nämä lasketaan va
pauteen ja lentävät oranssipuihin. Siksi on ollut pakko ruveta 
hävittämään muurahaisia rinnan biologisen torjuntatyön kanssa. 
ja nykyään yritetäänkin tätä tehdä kaikkialla Kaliforniassa missä 
käytetään nälkäpirkkoja Pseudococcusten hävittämiseksi. Sitä var
ten asetetaan niihin puihin, joissa muurahaisia asustaa, paperimas
sasta tai alumiinista valmistettuja pieniä astioita, joiden pohjaan 
on kaadettu arsenikilla myrkytettyä siirappia. Kun muurahaiset 
tulevat mielihaJulla tätä ainetta syömään, mutta tuhoutuvat jon
kin ajan kuluttua myrkyn vaikutuksesta, voidaan tällaista mene-
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te~mää käyttämällä niiden lukua suuresti vähentää, ja siten tehdä 
Cryptolaemusten elämä verraten turvalliseksi. 

Yllä kuvaamani retkeily Harry Smithin seurassa oli mitä mie
lenkiintoisin ja opettavaisin ja antoi entistä paremman käsityksen 
siitä, miten suurisuuntaisesti, järjestelmällisesti ja menestykselli
sesti nykyään taiste llaan tuhohyönteisiä vastaan .Kalifornian appel
siinifarmeilla. 

Kirjallisuutta: S m i t h, Harry S. and A r m i ta g e, H. M.: The bio~ 

Jogical contro l of Mealybugs attacking Citms (Univ. of California Agricult. 
Exp. Station. Bnlletin 509, 1931 ). - W o g 1 u m, R. S.: Fumigation of Citrus 
trees for control of insect pcsts. (U.S. Dep. of Agricult. Farmers' Bulletin no 
1321, 1929). 

Paikallisk~svistoj en tutkimisessa varteenotettavia 
seikkoja. 

0. Kyyhkynen. 

Tämän kirjoittaja sai tuonnottain kehoituksen laatia jonkin kir
joitelman Luonnon Ystävään. Kun valitin sop ivien aiheiden puu
tetta, sain kohta kortin, jossa ehdotettiin niitä useampiakin, mm. 
otsakkeessa mainittu. Se tuli valituksi pitemmittä arveluitta syystä, 
että se oli likinnä nykyistä botaanista harrastuspiiriäni. 

Nimityksen sanamuoto joutui kuitenkin ensin 'pienen pohdin
nan alaiseksi. Tuntui nimittäin siltä , kuin olisi otsakkeesta pitänyt 
käydä tarkemmin ilmi myös ne syyt, mitkä olivat kirjoitelman ai
heuttaneet tai tarkoitusperä, mihin siinä pyrittiin. Kun esim . mei
käläiset paikalliskasviot, tämän kirjoittajan laatimat niihin luet
tuina, ovat kovin monessa tapauksessa olleet vain löytöpaikkaluette
loita (joilla kyllä on oma merkityksensä se ll aisinaankin), niin koetin 
sommitella nimitystä, joka jo etukäteen ilmaisisi, että kyseen
alaiset luettelot olisi saatava sisältörikkaammiksi, enemmän puhu
viksi ja enemmän tosioloja vastaaviksi, niin että ne antaisivat enem
män tietoja itsekunkin kasvin elämänoloi sta ja esiintymistavoista 
ja sisältäisivät, mahdollisen lyhyessä muodossa tietenkin, myös 
eräänlaista yksityisten kasvilajien >> historiaa>>. - Kun se llaista otsa-. 
ketta en saanut sepitetyksi, >>hyväksyin>> alunperin ehdotetun. 

Kiinnitettäköön siinä huomio ensin ensimmäisen sanan alku
osaan .ja huomattakoon heti aluksi, että h a v .a i n no imi s a 1 u e 
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e i saisi o II a kovin 1 a aja, jos mieli jäljen tulla tyydyttä
vää. Paras olisikin sen vuoksi valita vain pienempi alue, se llainen, 
jonka piirissä on mahdollista tehdä havaintoja ja merkintöjä useam
pina vuosina, ja useampia kertoja käydä samoilla paikoilla. Sen 
kasviston se lostus, luettelon muodossa, oli si tietenkin vain kuin 
pieni koeruutu tai pistokoe maamme kasvistosta sil lä kulmalla, 
mutta tarkka sellainen. Kuta laajemp i alue otetaan tarkattavaksi , 
sitä hatarampia ja vaillinaisempia ovat tietenkin tulokset. 

Edellä sanottu sisältää tämän kirjoitelman·ytimen. Olen nimittäin 
viime vuosikymmenen aikana enemmän kuin ennen joutunut teke
mään sen havainnon, että kasvit eivät, a i n a k a a n s y r j ä
s e u d u i 1 1 a, e s i i n n y j o k a v u o s i y h t ä r u n s a i n a, 

·ja juuri tätä puolta as i asta ol i si paikall i s-
1 u e t t e 1 o i s s a p i t e m p i a i k a i s t e n h a v a i n t o j e 11 

n o j a 1 1 a v a 1 a i s t a v a. - Tästä kasvien epätasaisesta esiinty
misestä on kyll ä jo vii tteitä tämän kirjoittajan aikaisemmissakin 
julkaisuissa, mutta saanen sitä silti valaista vielä muutamilla esi
merkeillä. 

Kesällä 1923, jolloin oli toimenani kerätä suomalaisia kasveja 
erinäisiin ulkomaisiin kokoelmiin, esiintyi tuo seikka, voisiko sanoa 
kouraantuntuvammin ·kuin ennen. Sillä monen vaateliaamman 
kasvin löytöpaikalla, jonne menin kuin kassalleni, sain tehdä sen 
havainnon, että kasvin esiintymis- ja kukkimissuhteet olivat t isen
laiset kuin aikaisemmi~. Yksityistapaukset jääkööt nyt niinkuin 
tuonnempanakin luettelematta, 

Mutta samanlaista tuli ja on jälkeenpäin tullut huomatuksi 
tavallisemmistakin kasveista. On esim. tapahtunut, että koululaiset 
ovat pyytäneet toverikseen etsimään kasveja, koska he itse, seutu 
kun on karua, eivät ole niitä i-iittämiin löytäneet. Saatuani kuulla, 
mitä heillä jo ennestään on, olen tehnyt mielessäni jonkinlaisen 
suunnitelman, ja niin sitä on lähdetty varmoina menestyksestä. 
On ni'mittäin ollut olevinaan itsestään selvää, että ainahan nyt niitä 
ja niitä lajeja löydetään, ne kun muka ovåt aivan tavallisia. Mutta 
monta kertaa on saatu ennen pitkää kummastellen kokea, että ei
vätpä ne aina olekaan niin vain käden käänteessä otettavissa, tai 
jos ovat, niin on niistä nähtävissä vain muutamia pahanpäiväisiä, 
näytte iksi kelpaamattomia yksilöitä. Sen sij :tan voi saada toisen-
·laisia yllätyksiä havaitsemalla, että eräät toiset kasvit sukeltavat 
·esiin ikäänkuin itseään ·näyttelemään. Näin joutuu opas tekemään 
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omasta itsestäänkin sen havainnon, että on aikaisemmin tullut ret
keilleeksi tai muuten liikkuneeksi melkein kuin avosokeana: on 
näkevin silmin nähnyt, ehkenpä moneenkin kertaan, esim. tutun 
tien varrella, nuo kasvit, mutta kuitenkaan ei ole nähnyt niitä 
oikealla tavalla, kun ei ole tullut kiinnittäneeksi niihin huomiotaan 
eikä · nimenomaan painamaan mieleensä näkemiään. Tämä koke
mus tuskin on ainutlaatu inen ja yksin tämän kirjoittajalle kuuluva ~ 

vaan on sen epäilemättä tehnyt moni muukin. j a syynä, ainakin 
osittain, lienee tuo kasvien epätasainen esi intyminen eri kesinä. 

Siitä saanee selityksensä myös eräs seikka, minkä olen havain
nut laatiessan i luetteloa, johon on ollut tarkoitus koota kaikki 
Kainuun kasvistoa koskevat saatavissa olevat tiedot. Työn ohella 
on nimittäin käynyt ilmi, että eri tutkijain erinäisiä kasveja kos
kevat yleisyysmääritelmät poikkeavat tuon tuostakin , vieläpä 
välistä melko tuntuvasti, toisistaan. Kukaan heistä tuskin on näet 
pitempiaikaisest i ja kiinteämmin pitänyt tuota esi intymistä sil
mällä, eikä siihen kaikilla ole ollut tilaisuuttakaan, vaan ovat 
merkinneet olot sellaisina, kuin ne olivat niinä kesinä , jolloin he 
siellä matkustelivat. Syitä voi olla tietenkin muitakin, ehkenpä 
useampiakin, mutta miks'ei, osaltaan, tämäkin. 

Se, mikä tässä on sanottu kasvien ajoittaisesta erilaisesta esi in 
tym i sestä~ samoin kuin sekin, että ns. tavallisten kasvien yleisyys
määritelmät ovat tarkistamisen tarpeessa, ei ole enää uutuudella 
pilattua. Verraten uusi on vain se toivofDus, että oli si todellakin 
käytävä kerran >>sanoista tekoihin>> ja ryhdyttävä tekemään kyseen
alaisiå havaintoja ja pantava niiden tulokset näkyviin paikallisissa 
kasviluetteloissa. Tietysti vain mahdollisen lyhyessä muodossa, 
esim. niin, että niiden kesien vuosi lukuj en eteen, joina kasvi on 
es iin tynyt runsaana, asetettaisi in + merkki, keskinkertainen es iin 
tym inen jätettäisiin ilman merkkiä ja vähävaltaisuus esitettä isiin 
- merkillä varustettuna, tai ilmaistaisiin samat seikat erilais illa 
kirjasin laje illa. Vuosiluvut voitaisiin t ietysti merkitä lyhennet
tyinäkin. 

Samalla o 1 i s i t e h t ä v ä m e r k i n t ö j ä m y ö s k a s
v i e n k u k i n n a s t a j a h e d e 1 m ö i n n i s t ä e r i v u o
s in a. Nekin vaihtelevat nimittäin aivan ilmeisesti. Ajateltakoon 
vain esim. kahden niin vaatimattoman ja oloihimme perehtyneen 
kasvin kuin harmaalepän ja pihlajan >>käyttäytymistä>> tässä suh
teessa. Samoin havupuiden ns. käpyvuosia. Ja keräilijä voisi, niin-
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kuin jo aiemmin vihjattiin, mainita vastaavanlaisia esimerkkejä pie
nemmistäkin kasveista vaikka kuinka monta. Tämä ilmiö on kyllä, 
ainakin ruohovartisissa kasveissa, suoranaisessa suhteessa niiden 
edellisessä kohdassa mainittuun esiintymisrunsauteen ja, samoin 
kuin tämän vaihtelevaisuus, selvemmin havaittavissa vaateliaam
missa lajeissa; mutta silti voitaneen siinä huomata poikkeavai
suuttakin. Merkinnät luetteloon sopisi tehdä samoin kuin edelli
sistäkin. 

Aivan erillisen tutkimuskohteen muodostavat jo näiden e p ä
t a s a i s u u k s i e n syyt eli ts. selonotto siitä, johtuvatko ne 
ilmastollisista seikoista, maaperän muutoksista, tuholaisista, kas
vien omista sisäisistä ominaisuuksista vai muista seikoista. Nämä 
eivät tietysti kuulu varsinaiseen luetteloon, mutta voisihan niistäkin 
tehdä joitakin, vaikkapa vain aivan ylimalkaisia havaintoja ja mer
kintöjä ja selostaa niiden tuloksia lyhykäisesti luettelon edellä käy
vässä johdannossa. On nimittäin luu ltavaa, että esim. syys- ja 
kevätsateiden määrällä ja talven pituudella ja laadulla eri vuosina 
on melkoinen osuus tähän kasvien epätasaiseen esiintymiseen. 

juuri tämä olisi sitä historiaa, johon alussa viitattiin. Mutta 
onhan tietysti toisenlaistakin - ja useammankinlaista - kasvien 
historiaa, etenkin sellaista, mikä koskee esim. 1 u o n n o n m u 1 1 i s
t u s t e n s e k ä v i 1 j e 1 y k se n j a m u u n i h m i s t o i m i n
n a n a i k a a n s a a m i a m u u t o k s i a, ja on itsestään selvää, 
että näistäkin tulisi paikalliskasvistojen, yksityistenkin lajien koh
dalla, sisältää lyhykäinen maininta; sillä voihan jokin kasvilaji esim. 
metsäpalojen ja tuhoisien tulvien tai Iouhimoiden ja suovilJelysten 
takia jo havaintoaikana kokonaan hävitä paikkakunnalta, tai toi
sissa tapauksissa huomattavasti lisääntyä. 

L ö y t ö p a i k k o j a o I-i s i k a i 1 u e t e 1 t a v a e n t i s
t ä en e m m ä n, eikä ainoastaan harvinaisemmista, vaan paikoit
taankin esiintyvistä lajeista; sillä kovin lyhyestä merkinnästä: >>p. >> 
(paik.), tai: >>S.t.>> .(siellä täällä) ori ollut suurta haittaa niille, joiden 
on tullut merkitä pienoiskartoille pisteillä kasvien löytöpaikkoja; 
mitenkäs ne olisi voitu tai voitaisiin noin vain ilman muuta asetella. 
ja yleensäkin on syytä kehoittaa merkitsemään päiväkirjaan löytö
paikkoja niin paljon kuin suinkin (yleisemmistäkin lajeista), sillä 
muutoin tuskin saadaan riittävän varmaa pohjaa kaikkien lajien 
yleisyysmääritelmille. On sanomattakin selvää, että näitä merkin
töjä ei tarvitse sitten yksityiskohtaisesti luetteloon siirtää. - ja 
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olkoon vielä kerran sanottu sekin , vaikka se lieneekin jo melko 
yleisesti tunnettua, että kas v i o i d e n vai h t o a r v o n u m e
r o i s ta e i k ä y s e l v i l l e k a s v i e n y 1 e i syys yksityi
sillä paikkakunnilla enemmän kuin koko maassakaan, vaan on ne 
pantu suureksi osaksi toisilla perusteilla. On tietysti ryhmä kas
veJa, niinkuin esim. kanervan ja puolukan varret sekä erinäiset 
piha- ja piennarlajit, joihin nähden niillä on jokseenkin yhtäläinen 
merkitys yli maan, mutta monien muideri suhteen saa olla varuil
laan. Esimerkin vuoksi mainittakoon, että vaihtoarvolla 1- 2 Poh
jois·Savossa (Sb) löytyviksi merkityistä on yli 80 sellaista, joita ei 
ole havaittu siinä saman maakunnan pienoispiirissä - luen si ihen 
kolme .melkoisen laajaa kansakoulupiiriä, kaikkiaan ehken 2- 3 
neliöpeninkulmaa - , jossa nykyisin oleskelen, ja lisäksi 50 - 60 
harvinaista ja vähävaltaista. Ne ovat siis vain etelä-Suomessa, ja 
ainoastaan sopivilla seuduilla kai sielläkin, enemmän tai vähemmän 
yleisiä ja helposti saatavissa, mutta pohjoisempana - sangen suuri 
osa koko Sb-ssakin - ainoastaan paikoin esiintyviä tai suorastaan 
harvinaisia. 

Arvostellessaan L.Y:n t.v . . 1. n:ossa viime vuonna ilmestyneitä 
uusia koulukasvioitamme on prof. K. Linkola (siv. 29) mm. tehnyt 
huomautuksia niiden kasvupaikkatietojen heikkoudesta. 
Nämä huomautukset on tietysti paikalliskasvioidenkin laadinnassa 
visusti varteenotettava. Lisäksi ehdottaisin tehtäväksi nimenomai
sen merkinnän myös siitä, millaisissa kosteus- ja valaistussuhteissa 
kasvi tutkimuksen alaisella paikkakunnalla parhaiten viihtyy; sillä 
nämä, varsinkin edelliset, vaihtelevat eri paikkakunnilla, ollen esim. 
Kainuussa usean lajin kohdalla toisenlaiset kuin Pohjois-Savossa. -
Päästäisiin kai vähemmällä, jos· varsinaisissa kasvioissa kerta kaik
kiaan vakiinnutettaisiin kullekin lajille tavallisimmat ja olennai
simmat kasvupaikat; silloin tarvittaisiin nimittäin paikalliskas
vioissa mainita vain ne, jotka tavalla tai toisella poikkeavat niistä. 

Lopuksi olisi tehtävä lyhyt maininta myös ·k a s v i n s u h
t a u t u rn i se s ta eri koi s m aan 1 a a t u i h i n ( = maape
.rän kalkinpitoisuuteen yms.) . Tämä on nimittäin samallekin kas
ville huomattavasti erilaista eri seuduilla. Ikäänkuin vastakkaisena 
puolena samasta asiasta on kasvin s u h ta u t u m i n e n m a a n 
h a p p a m u u tee n. mikä myös vaihdellee jonkinverran maamme 
eri osissa. Pitemmän aikaa samalla paikkakunnalla oleskeleva ha
vainnoitsija voisi näissä suhteissa saada aikaan paljon arvokasta 
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jälkeä; eikä näiden seikkojen tutkimustapoihin perehtyminenkään 
tuottane innokkaalle harrastelijalle erikoisempia vaikeuksia. 

>>Työ tekijäänsä neuvoo>> on kai paras ohje näissäkin asioissa. 
Huomauttaisin vain vielä, että havaintojen tekijä muistaisi pitää 
aivan erikoisesti silmällä puiden ja pensaiden, tavallistenkin, esiin
tymistä paikkakunnalla, samoin viljelyksissä esiintyvien lajien ja 
vesikasvien yleisyyttä. Nämä· tahtovat nimittäin joutua samanlai
sen laiminlyömisen alaisiksi kuin ns. tavallisetkin kasvH. 

Että tämän kirjoittajan omissa paikallisluetteloissa ei - ikävää 
kyllä - entisissä enemmän kuin lähivuosina mahdollisesti ilmesty- . 
vissä uusissakaan, ole noudatettu niitä neuvoja, joita tässäkin kir
joitelmassa on annettu, johtuu etupäässä siitä, että asian tärkeys 
on huomattu vasta ·jälkeenpäin, ja osittain siitä, että tutkittavat 
alueet ovat olleet kovin laajoja ja kasvupaikat useimmissa tapauk
sissa vain kerralleen tarkastettuja. 

Sukupuoliset väliasteet. 

A. }. Kopperi. 

R. G o 1 d s c h ni i d t, joka eittämättä on alan paras tun
tija, on äsken (1 931) julkaissut laajasta, sukupuolisia väliasteita 
käsittelevästä, kahdenkymmenen vuoden aikana kokoamastaan 
ainehistosta yhteenvedon (Die . sexuellen Zwischenstufen, . Berlin, 
Springer), joka samalla on selostus sukupuolenmääräämiskysy
myksestä eläinkunnassa yleensä. Sukupuolisten väliasteiden, siis 
tuontuostakin tavattujen seksuaalisesti epänormaalisten eläinyk
silöiden, tarkka tieteellinen eritteleminen ja keskinäinen . vertailu 
on johtanut tutkimuksen sukupuolenmääräämiskysymyksessä melko 
lähelle ihannetta, jolloin yksityiset havainnot järjestyvät harmoo
niseksi kokonaisuudeksi, jossa kaikki yksityistapauksia koskevat 
ongelmat voidaan selittää periaatteellisesti samoin. 

Kaikki havaitut eläinten sukupuoliset väliasteet kuuluvat kah
teen jyrkästi eriävään, . geneettisesti erilaiseen ilmiöryhmään, vaik
kakin voi sattua, että kummankin ryhmän ilmiöitä yhtyy samassa 
eläinyksilössä. Sukupuolisia väliasteita syntyy. ensiksikin silloin, 
kun joko hedelmöityksessä tahi munasolun aikaisemmissa tai 
myöhemmissä jakautumisissa epänormaalisen tumajakautumisen 
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vuoksi muodostuu kahdenlaisia soluja, joista toinen geneettisesti 
ja sukupuolikromosoomiensa suhteen on naaraspuolinen ja toinen 
taasen koiraspuolinen. Täten kehittyy ns. g y n a n d r o m o r f i
n en yksilö, jossa nähdään sekä koiras- että naaraspuolisia osia . 
jos epänormaalinen tumajakautuminen on sattunut jo munasolun 
ensimmäisen jakautumisen aikana, on yksilöstä toinen puoli naaras
toinen koiraspuolinen. jos taasen tämä on tapahtunut vasta myö
hemmin, voi tuloksena olla mosaikkimuodostelma, jossa laadultaan 
toista sukupuolta olevassa yksiiässä esiintyy laajempia tahi vähäi
sempiä yhtenäisiä tahi hajallisia päinvastaista sukupuolta olevia 
kohtia. Gynandromorfisten yksilöiden tarkka tieteellinen erittely 
on osoittanut edellämainitun käsi.tyksen niiden synnystä oikeaksi~ 
ja eräissä edullisissa yksityistapauksissa on tämä seikka lisäksi voitu 
tarkistaa kromosoomitutkimuksen avulla. · 

Aivan toisella tavalla muodostuvat ns. i n t e r s e k s u a a-
1 i s e t yksilöt, jotka geneettiseltä laadultaan, siis sukupuolikromo
soomiensa suhteen, kokonaisuudessaan tosin ovat joko koiraita tai 
naaraita, itse asiassa kuitenkin kehittyvät ainoastaan määrättyyn 
hetkeen, ns. kääntöpisteeseen, asti varsinaisen sukupuolensa mu
kaisesti, tästä alkaen jatkaakseen kehitystään päinvastaisen suku
puolen tavoin. Ne elimet ja osat, jotka kääntöpisteen aikana jo 
ovat erilaistuneet, säilyttävät alkuperäisen sukupuolen, jotavas
toin vielä kehityskykyiset tahi vasta muodostuvat osat ja elimet 
saavat päinvastaisen sukupuolen leiman. Osa viimeksimainituista 
elimistä ei kuitenkaan ehdi kehittyä valmiiksi asti, joten loppu
tuloksena on yksilö, jossa ensi näkemältä aivan käsittämättömällä 
tavalla on yhtynyt sekä koiras- että naaraspuolisia elimiä ja näiden 
osia, lisäksi jotkut näistä lopulliseen muotoon ehtineitä, toiset 
enemmän tahi vähemmän vaillinaiseksi jääneitä. Täten syntyy 
sukupuolinen väliaste, jonka interseksuaalisuus on sitä täydelli
sempi, mitä aikaisemmalla kehitysasteella kääntöpiste on saavutettu. 

G o 1 d s c h m i d t i n mukaan voidaan · interseksuaalisia 
ilmiöitä erottaa kolmea lajia: 1. Peruasusta johtuva eli z y g o o t
t i ne n i n te r se k s u a a 1 i s u u s esiintyy eläimillä, joiden suku
puolisuuden sukupuolikromosoomit (XX tahi XY) määräävät, ja 
on tulos i_tse hedelmöityksestä, koska sukusoluissa tällöin tavataan 
geenejä, jotka itse laatunsa vuoksi tahi vaikutukseltaan toisen suku
solun vastaavaan geeniin sopimattomina muuttavat eläinyksilön 
kehityksen päinvastaisen sukupuolen mukaiseksi. 2. H o r m o o-
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11. i e n a i h e u t ta m a a i n t e r s e k s u a a 1 i s u u t t a havai 7. 

taan eläimillä, jotka eivät ainoastaan sukupuolikromosoomiensa 
suhteen. vaan. myöskin geneettisesti ovat koiraita tahi naaraita, 
mutta päinvastaisen sukupuolen hormoonien vaikutuksesta kehit
tyvät interseksuaalisiksi. 3.. F e n o t y y p p i n e n eli ilmiasun 
i n te r se k s u a a 1 i s u u s käsittää ne tapaukset, jolloin eläin
lajilla, jolla ei vielä ole . sukupuolikromosoomimekanismia (XX ja 
XV), vaan. kaikki lajin yksilöt ovat hermafrodiittisia koiras- ja 
naaraspuolisten vaikutusten ollessa jokseenkin yhtä vahvoja, joten 
määrätyt ei-geneettiset syyt ohjaavat yksilön kehityksen jompaan
kumpaan suuntaan, yksilön kehityksen aikana koiras- ja naaras
puolisuutta aih.euttavista vaikuttimista ensinnä toiset ja myö
hemmin toiset ovat voitolla. 

Goldschmidt luettelee ja erittelee laajassc:> (528 siv.) moho
grafiassaan lukuisia esimerkkejä z y g o o t. t i s e s ta i n te r se k
s u. a a l i s u u d e s t a sekä selkärangattomilla että selkärankaisilla. 
Selkärangatto.mien interseksuaaliset yksilöt voivat olla joko diploi
disia tahi triploidisia. Edellisessä tapauksessa interseksuaalisuus 
aiheutuu. täysin normaalisesta, diploidisesta kromosoomistosta huo
limatta sukupu.olenmääräävien geenien erikoisesta laadusta. Vanhin 
esimerkki ja samalla toistaiseksi parhaiten kokeellisesti, morfologi
sesti ja teoreettisesti eritelty tapaus on kehrääjäperhonen Lymantria 
dispar L., josta risteyttämällä sopivalla tavalla eri maantieteellisiä 
rotuja saadaan erilaisia ja kussakin tapauksessa aivan odotusten 
mukaisia interseksuaalisia asteita. Sama >>voimakkaan>> rodun koi
ras saa eri rotuihin kuuluvien naaraiden kanssa naaraspuolisia jäl
keläisiä, joiden interseksuaalisuus on sitä täydellisempi, mitä >>hei
kompaan>> rotuu.n naaras kuuluu. Naaraspuolisuuden aiheuttavan 
geenin (F) ja koiraspuolisuuden aiheuttavan (M) välillä vallitsee 
normaalisissa oloissa sellainen suhde, että F > M <MM, jonka lisäksi 
tarvitaan määrätty F:n ja MM:n ylivalta, ns. epistaattinen minimi, 
jotta sukupuolisuus olisi aivan normaali. jollei näin ole asianlaita, 
on tuloksena interseksuaalinen yksilö, jonka interseksuaalisuus
aste ·on ·suhteellinen sukupuoligeenien välisen ylivallan vaillinaisuu
teen. M-geeni tahi -geenit sijaitsevat sukupuolikromosoomeissa, 
F-geeni periytyy taasen aina munasolun kautta, joten molempien 
sukupuolien geenit ovat aina zygootissa edustettuna. Samanlaisia 
sukupuolisia väliasteita on havaittu useilla muillakin selkärangatto
mil1a, mutta sen lisäksi esiintyy triploidista interseksuaalisuutta, 
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jolloin interseksuaaliset yksilöt syntyvät epänormaalisten kromo
soomisuhteiden vaikutuksesta. Tällaisia triploidisia interseksuaali
suus-tapauksia on todettu useilla perhosilla ja viime aikoina myös
kin banaanikärpäsellä (Drosophila), jolla ne myös on onnistuttu 
tarkemmin kokeellisesti ja sytoloogisesti selvittämään. Drosophi
lalla sijaitsee F-geeni sukupuolikromosoomeissa (Drosophilallahan 
ovatkin koiraat heterogameettisia, jotavastoin Lymantrialla naa
raat muodostavat kahdenlaisia sukusoluja) ja M-geeni taasen auto
soomeissa, koska autosoomien luvun (A) ja X-kromosoomien (X) 
suhde ratkaisee sukupuolen siten, että 3X + 2A ovat steriilisiä naa
raita (>>Oberweibchem>), 4X + 4A, 3X + 3A tahi 2X + 2A ovat naa
raita, 2X + 3A interseksuaalisia muotoja, 1 X + 2A koiraita ja 
1 X + 3A steriilejä koiraita (>> Obermännchem>). Sekä diploidisissa 
että triploidisissa interseksuaalisuusilmiöissä vaikuttanee sama syy, 
nim. F- ja M-geenien kvantiteettien välisen suhteen häiriytyminen. 

Selkärankaisten interseksuaalisista tapauksista mainitsen vain 
lyhyesti pari, jotka eittämättä johtuvat peruasun laadusta. Hän-

. nättömistä sammakoista tavataan erilaistuneita rotuja, joiden yksi
löissä jo aikaisin muodostuu joko munasarja tahi siittiörauhanen, 
mutta myöskin toisia rotuja, joiden yksilöt alkujaan kaikki ovat 
naaraita ja omaavat embryonaalisen munasarjan, vasta myöhem
min puolet näistä yksilöistä kehittyy koiraiksi väliasteiden kautta, 
joita voimme sanoa interseksuaalisiksi. Tähän ilmiöryhmään kuu
luvat myöskin ne vuohella ja sialla havaitut tapaukset, jolloin mää
rätty uros kaikkien astumiensa naaraiden kanssa saa interseksuaah
sia jälkeläisiä siitä huolimatta, että samat naaraat toisten urosten 
astumina synnyttävät täysin normaalisia jälkeläisiä. On myös tun
nettua, että määrättyjen sika- tahi vuohirotujen u~okset astuessaan 
muiden rotujen naaraita aiheuttavat interseksu.aalisten muotojen 
syntymisen. 

Selkärangattomilla ei muodostu sukupuolihormooneja, eikä 
niillä siis myöskään voi esiintyä h o r m o o n i e rt a i h e u t ta
n1 a a i n te r se k s u a a 1 i suut ta, joka näinollen rajoittuu 
yksinomaan selkärankaisiin. Interseksuaalisina ilmiöinä emme var
sinaisesti vielä voi pitää niitä sammakkoeläimillä, linnuiJla ja ni
säkkäiJlä todettuja tapauksia, joissa yksilön sekundääriset suku
puoliominaisuudet ovat muuttuneet päinvastaisen sukupuolen 
mukaisiksi, kun yksilön sukupuolirauhaset on poistettu ja näiden 
tilalle transplantation . avulla on sijoitettu toisen sukupuolen rau-
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hanen. Kiintoisampia ovat jo ne kokeet, joissa yksilöön on jätetty 
tämän alkuperäiset sukurauhaset, mutta sijoitettu samaan yksilöön 
päinvastainen sukurauhanen (sammakkoeläimet, linnut) tahi para
bioottisesti liitetty yhteen kaksi eri sukupuolta olevaa toukkaa 
(sammakkoeläimet). Sammakkoeläimillä on tällöin todettu nuoren, 
aivan embryonalisen sukurauhasen voivan muuttaa toisen, päin
vastaista sukupuolta olevan sukurauhasen kehitys oman laatunsa 
mukaiseksi, vanhemmalla rauhasella ei kuitenkaan enää ole tällaista 
vaikutusta ja linnuilla ovat toistaiseksi kaikki kokeet johtaneet täy
sin negatiivisiin tuloksiin. Sopusoinnussa edellisten havaintojen 
kanssa on myöskin seuraava sekä eläintietei lijäin että eläinten kas
vattajain jo kauan tuntema tosiseikka. Kun lehmä synnyttää 
kaksi eri sukupuolta olevaa vasikkaa, on näistä 13:ssa tapauksessa 
14:stä toinen härkävasikka ja toinen sukupuolisesti epänormaalinen 
(saks. Zwicke, engl. free-madin). Embryologinen tutkimus on osoit
tanut, että molemmat vasikat ovat kehittyneet eri uterus-sarvissa, 
mutta jo hyvin aikaisin kasvavat sikiökalvot yhteen, joten sikiöillä 
on yhteinen ulkokalvo ja verisuonianastomoosi, jonka kautta veri 
kulkee toisesta sikiöstä toiseen. Härkävasikan embryonaalisen 
siittiörauhasen hormoonit joutuvat veren mukana naaraspuoliseen 
sikiöön muuttaen tämän interseksuaaliseksi. Sukurauhanen ja tämän 
tiehyeet, joiden kehittymistä embryonaalisen sukurauhasen hormoo
nit ohjaavat, osoittavat eri tapauksissa kaikki mahdolliset väliasteet 
naaraspuolisesta kokonaan koiraspuoliseen, jotavastoin sinus urogeni
talis ja ulkoiset sukuelimet ovat säi lyneet täydellisesti naaraspuoli
sina, ilmeisesti siksi, että näiden muuttumiseksi välttämättömiä val
miin sukurauhasen hormooneja ei verisuonianastomoosin kautta ole 
kulkeutunut tahi luultavasti niitä ei vielä ole muodostunutkaan. 

Erikoisen ilmiöryhmän muodostavat eräiden loisten aiheutta
mat interseksuaalisuustapaukset. Näistä ovat seuraavat tunnetuim
mat. Taskuravulla loi sena esiintyvä pussiäyriäinen ei naaraspuoli
sissa isäntäeläimissä aiheuta sanottavampia muutoksia, jotavastoin 
koiraspuolisen isäntäeläimen sekundääriset sukupuoliominaisuudet 
muuttuvat samanlaisiksi kuin naaraalla. Useilla mehiläislajeilla 
taasen erään loishyönteisen vaikutuksesta kummatkin sukupuolet 
voivat monissa suhteissa muuttua päinvastaisen sukupuolen kaltai
siksi. ja vihdoin on Thelia-kaskaalla todettu kummankin suku
puolen, mutta varsinkin koiraiden, saavuttavan päinvastaisen suku
puolen sekundäärisiä sukupuoliominaisuuksia, kun eräs loispistiäi-. 
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nen niiden toukkana ollessa on niihin sijoittanut muniaan. Edellä
mainituissa tapauksissa ei interseksuaalisuus johdu suorastaan hor
moonien vaikutuksesta, vaan loiseläin erittää jotakin ainetta, joka 
joko itsessään vaikuttaa siten tahi muuttaa isäntäeläimen aineen
vaihdunnan sellaiseksi, että naaraspuolisen tekijän (F) vaikutus 
vahvistuu tahi koiraspuolisen (M) heikkenee tahi päinvastoin. 
Muutokset kohdistuvat lisäksi ainoastaan sekundäärisiin sukupuoli
ominaisuuksiin, jotavastoin sukurauhaset eivät muutu tahi kehitty
vät korkeintaan vaillinaisiksi. Yhtä yleistä on kuitenkin, että ulko
puolisesti täydellisesti naaraan kaltaisessa koiraksessa on täysin
kehittynyt siittiörauhanen ja toimintakykyisiä siittiöitä. 

Lopuksi on yksi hyvin tunnettu ja melko tarkoin eritelty esi
merkki f e n o t y y p p i s e s t ä i n t e r s e k s u a a 1 i s u u d e s
t a. Tarkoitan Bonellia-sukuun kuuluvia matoja, jotka sen lisäksi 
ovat kuuluisia äärimmäisen jyrkän sukupuolid imorfisminsa vuoksi. 
Naaraalla on luumunkokoinen ruumis ja tämän jatkona hyvin pitkä 
ja erinomaisen venyvä kärsä, jotavastoin koiras on tuskin paljain 
silmin näkyvä ja elää joko naaraan uteruksessa (B. viridis) tahi 
naaraan ulkopintaan kiinnittyneenä (B. fuliginosa). Naaraalla ja 
koiraalla on myöskin rakenteessa useita eroavaisuuksia, jälkimäi
seltä puuttuu mm. kärsä, ruumiin pinnalla sijaitsevat sukaset, 
peräsuoli ja peräaukon ympärillä olevat rakot, joten suoli päättyy 
aivan umpinaisena ruumiin keskipaikkeilla. Bonellian munista ke
hittyy aluksi vedessä vapaasti uiskenteleva, ripsillä varustettu, 
indifferentti toukka. Eräät toukat kiinnittyvät jonkun naaraan kär
sään ja kehittyvät tässä kolmessa päivässä koiraiksi, jotavastoin 
toiset toukat jäävät vapaana uiskenteleviksi, painuvat lopulta poh
jaan ja kasvavat naaraiksi. Kokeissa saa useimmat toukat kehitty
mään koiraiksi, jos kokeissa käytetään runsaasti kär~änkappaleita, 
tahi naaraiksi, jos kärsänkappaleita ei ole tarjolla ollenkaan, tahi 
vihdoin interseksuaalisiksi, jos toukkien annetaan kiinnittyä kär
sään, mutta ne Iyhemmän tahi pitemmän ajan jälkeen irroitetaan 
tästä. Kärsästä leviää siis toukkaan aineita, jotka muuttavat tä
män kehityksen koiraspuoliseksi. Väriaineiden avulla onkin voitu 
todeta, että kärsästä siirtyy aineita toukkaan ja lisäksi on sekä kär
sästä valmistettujen että suolesta puserrettujen ekstraktien avulla 
saatu indifferentit toukat muuttumaan koiraiksi. Koska myös lisää
mällä meriveteen suolahappoa määrätyssä suhteessa laimennettuna 
aikaansaadaan sama vaikutus, ja vieläpä niin täydellisesti, että 
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90 % toukista kehittyy koiraiksi, aiheuttaa nähtävästi sangen vähä
pätöinen muutos indifferentin toukan kemiallisessa ympäristössä 
koiraaksi muodostumisen. Goldschmidt selittää Bonellia-tapauksen 
seuraavalla tavalla: Koska eräistä toukista ilman kärsäainettakin 
tulee koiraita, ja päinvastoin kemiallisissa koiraaksimuuttamis
kokeissa eräät toukat kehittyvät interseksuaalisiksi tahi naaraiksi, 
täytyy Bonellialla olla useampia geneettisesti erilaisia sukupuolia, 
nimittäin muuntelusarjan keskustassa hermafrodiittisia muotoja, 
joilla koiraaksi ja naaraaksi kehittävät tekijät ovat jokseenkin yhtä 
voimakkaat naaraspuolisen tekijän ollessa kuitenkin hiukan voitolla, 
sekä sarjan toisessa laidassa enemmän tahi vähemmän täydellisesti 
koiraspuolisia muotoja ja toisessa laidassa vastaavasti naaraspuolisia. 
Molemmat viimeksimainitut muodot kehittyvät sukupuolensa mu
kaan tahi ainakin niitä on vaikea muuttaa päinvastaisen sukupuolen 
mukaisiksi, jotavastoin muuntelusarjan keskustassa olevat muodot 
kehittyvät ilman kärsäainetta naaraiksi ja kärsäaineen tahi kemialli
sest i samoin vaikuttavien aineiden johdosta koiraiksi. 

Bonellialla ei siis ilmeisesti vielä ole sukupuolikromosoomi
mekanismia (XX, XV), joka yleensä muilla eläimillä jo hedelmöi
tyksessä määrää zygootin sukupuolen. Selkärangattomilla suku
puolisuus ratkaistaan erikseen jokaisessa so lussa kromosoomitilan
teen mukaisesti, jotavastoin selkärankaisilla kromosoomitilanne 
ainoastaan panee alulle sukurauhasten kehityksen naaras- tahi 
koiraspuolisiksi ja sukurauhasten hormoonit sitten johtavat suku
puolielinten ja sekundääristen sukupuoliominaisuuksien muodostu
mista. Aikaisemminhan sukupuolenmääräämisessä eroitettiin kolme 
mahdollisuutta: jo ennen hedelmöitystä eli progamisesti, itse hedel
möityksessä el i syngamisesti ja hedelmöityksen jälkeen eli meta
gamisest i tapahtuva ratkaisu. Käistä ensimmäinen mahdollisuus 
nykyään voidaan jättää huomioonottamatta, yhtä toistaiseksi se
littämätöntä tapausta (nivelmato Dinophilus) lukuunottamatta. 
Metagamiseen sukupuolenmääräämiseen nähden on taasen huo
mattava, että sukupuoli tosin on ratkaistu jo hedelmöityksessä, 
mutta zygoottinen sukupuolenmäärääminen ei merkitse sitä, että 
tämä ratkaisu on kumoamaton. Normaalisissa tapauksissa se tosin 
on muuttumaton, mutta on olemassa koko joukko mahdollisia vai
kuttimia, jotka kaikesta huolimatta myöhemmin muuttavat suku
puolen päinvastaiseksi. Näistä mahdolrisuuksista juuri Goldschmidtin 
kirjassa kerrotaan ja lisäksi viehättävällä tavalla. 
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Eräitä lintujen aiheuttamia muutoksia kohosoiden 
kasvipeitteessä. 

Ilmari Paasio. 

Kohosoiden kasvipeite elää ylipäänsä niin erikoislaatuisissa 
olosuhteissa, että kulttuuri vain vaivaloisesti pystyy aiheuttamaan 
siinä suurempia muutoksia. Niinpä Lounais-Suomessakaan, tihei
den asutuskeskuksien äärellä, niiden kasvillisuudessa ei voi sanotta
vasti havaita mitään muutoksia, jollei suota (toistaiseksi harvoissa 
tapauksissa) ole ruvettu ojittamalla kuivaamaan. Toiseltapuolen -
johtuen kohosoiden ekologisista ominaisuuksista - pienetkin poik
keavaisuudet kasvillisuudessa ovat sangen silmiinpistäviä, usein 
myös helposti selitettävissä. Esitän seuraavassa sellaisista kolme 
esimerkkiä, kaikki vuodelta 1932. 

1. Huittisten pitäjässä olevan laajan kohosuon, 1 s osu on~ 
tasanteella, ainakin 1 km päässä lähimmästä mineraalimaisesta 
kankaasta, kalalokkien pesimäalueella (vrt. Luonn. Yst. 1932~ 

s. 202), oli korkeahkolla, 50 m2 suuruisella, puuttomalla Calluna
Cladina-rämemättäällä alunperin vallitseva kasvillisuus tyyten 
kuollutta, sen sijaan Polytrichum strictum oli vallannut suon pinnan 
(4 m2 alalla tämä laji kasvoi vallan yhtämittaisena). Keskellä mä
tästä oli Cladinalla ja Polytrichumilla sisustettu painanne, kalalakin 
pesä, ja sen ympärillä säännöllisessä kehässä komea, vihreän vä
rinsä puolesta kauas silmiinpistävä ryhmä horsmia (Chamaenerium 
angustifolium). Näitä oli 43 vartta (korkeus 20 - 40 cm), useimmat 
fertiiiejä (nupulla 29. VI.). - Muuallakin läheisillä mättäillä oli 
Polytrichum ·tavallista runsaampaa. 

2. Tammelan pitäjän K ä r j e n s u o 1 ta totesin 14. V 1 1. 
suuresti edellistä muistuttavan tapauksen. Suon tasanteen Calluna
rämejänteellä, 1 Y2 m korkuisen vaivaismännyn juttrella, oli haukan 
(luultavasti Falco p. peregrinus; vrt. L. Y. 1932, s. 203) pesä (va
riksen luita runsaasti). Lukuunottamatta pesän kohtaa e/4 m2), joka 
tietysti oli täysin tallattua, oli kasvipeite jänteellä muutenkin muut
tunut. Sphagnum-peite oli melkein kuollutta, paikoin vihreän 
maksasammalen (Lepidozia setacea) peitossa (maksasammalet on 
ystävällisesti määrännyt tohtori H. Buch). Muitakin sammalia 
esiintyi paikalla: Leptobryum pyriforme, Splac/mum ampullaceum ~ 
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Pohtia nutans, Cephalozia media, Mylia anomala. Fanerogaamienkin 
.esiintymisessä oli merkittäviä poikkeavaisuuksia. Suon lajeista 
näyttivät paikalla hyvin menestyvän Calluna vulgaris (tiheämpänä, 
r~hevämp~nä ja fertiilimpänä kuin ympäristössä), Oxycoccus quadri
petalus (paikoin hyvin tiheänä), Belula nana, Rubus chamaemorus, 
Erioplzorum vaginatum, Empetrum nigrum. Mutta erikoisesti mai
nittakoon, että suolle vieraitakin lajeja esiintyi: Chamaenerium 
angustifolium (14 vartta, ~ m korkuisia), Ranunculus auricomus 
(1 fertiili yksilö), Carex canescens. 

3. Köyliön pitäjässä H o m o s u o n rahkalla, monissa veden 
peittämissä, Carex limasaa ja Scheuchzeria palustrista kasvavissa 
·silmäkenevoissa oli pieniä Sphagnum-saarekkeita CY2 - 1 m2

), joiden 
pinta oli kokonaan peittynyt kirkkaanvihreän, steriilin Splaclznumin 
.alle. Märkiä laitoja reunusti osittain veden alainen Drepanocladus 
jluitans. Sammalen pinta oli yleisesti vesilintujen ulostusten pei
tossa, ja vetisissä Sclzeuchzeria - Sphagna Cuspidata-nevoissa näkyi 
paikoin selviä vakoja, joita vesilinnut kulkiessaan olivat tehneet. 
Läheisellä rämeellä oli 3 kalaJokin pesää, ja niiden ympäristö täyn
nään kalojen ruotoja y'ms. Siellä oli, kuten edellisissäkin tapauk
·sissa, Polytriclzum strictum runsain sammal. Paikoin oli myös tiiviitä 
Dicranum Bergeri-mättäitä, edelleen runsaasti Pohlia nutansia ja 
Aulacomnium palustrea. 

Näistä esimerkeistä voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: 
1. Lintujen (kalalokki, haukka, vesilinnut) oleskelupaikan 

lähimmässä ympäristössä Sphagnum-peite kuolee lähinnä siitä 
·syystä, että Sphagnumit, ollen luonteeltaan sangen asidofiilejä, 
eivät siedä runsaiden ulostusten aiheuttamaa ?tton pintaveden 
typpipitoisuuden lisääntymistä. 

2. Samanaikaisesti leviävät kuolleiden Sphagnumien pinnalle 
ympärillä vähemmän runsaina kasvavat lehtisammalet (Polytrichum 
strictum, Dicranum Bergeri, Pohlia nutans) ja eräät maksasati1malet 
(Lepidozia setacea, Mylia anomala). Vesilintujen ulostusten peittä
mät nevojen pienet Sphagnum-saarekkeet peittyvät Splaclmumilla. 
Mainitut sammalet (varsinkin Dicranum ja Polytrichum) ovat kyllä 
luonteeltaan myös asidofiilejä, mutta ilmeisesti kuitenkin eurytrofi
sempia kuin Sphagnumit (S. fuscum). 

3. Sphagnumien kuolemisesta johtuvan suon pinnan kuivumi
sen johdosta tulevat ympärillä kasvavat varpulajit paikalla taval
lista tiheämmiksi: Calluna vulgaris, Belula nana, Empetrum nigrum, 
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Oxycoccus quadripetalus. Runsaita ovat myös Rubus c/zamaemorus· 
ja Eriophorum vaginatum. 

4. Eräitä kohosoille täysin vieraita lajeja voi tilapäisesti esiin
tyä lintujen pesien välittömässä läheisyydessä: Chamaenerium 
angustifolium, Ranunculus auricomus, Carex canescens 1 (ensinmai
nittu säilyy ilmeisesti vuosikausia). On todennäköistä, että nämä 
kasvit ovat lintujen paikalle tuomista siemenistä kehittyneet. 

1 Carex canescens kasvaa kyllä joskus kohosoiden lampien reunoilla Carex 
Jimosan ja Scheuchzerian joukossa. 

Pieniä tietoja. 

Sitkeitä eläimiä. 1. Ojamyyrä. Viime syksynä piisameja elävinä pyydys-· 
täessäni tekivät ojamyyrät suurta kiusaa siten, että ne kesympinä ja runsaasti 
esiintyessään ehtivät ennen piisameja loukkuihini ja saalis oli aika-ajoittain 
vain pelkkiä ojamyyriä. Yhd~n ojamyyrän (isompi) vein Iaboratoriorakennuk
seemme kokeillakseni sen ruokkimise lla erilaisilla rehuilla. Porkkana tuntui ole
van sille samanlaista herkku a kuin piisameillekin ja hapahkot omenat eivät sille 
lainkaan kelvanneet. Perunakin oli sille parempaa rehua kuin lanttu ja nauris, 
joita ~e vain muun puutteessa söi. Vuorokauden ku luessa syömänsä juurikasvi-· 
mää rät olivat huomattavat, usein oman ruumiinsa painon määrä. 

Kerran olin nähnyt järvellä vedenpinnalle nyhdetyn puoleks i syödyn 
Cicuta virosan juurakon. Tästä juoJahti mieleeni tarjota laboratorioasukkaalle
kin samaa, lehmille perin myrkyllistä kasvia. Erittäin halukkaasti myyrä ei 
aluksi syönyt keisoa, mutta kun muuta rehua emme sille antaneet, niin joka yö 
hävis i suuri juurakko ahmatin vatsaan. Eikä myyrä ollut tästä millänsäkään_ 
Noin kolmen, nelj än vuorokauden ajan söi eläin pelkkää keisoa, ja annokset 
olisivat eläinlääkärin lausunnon mukaan tappaneet pari kolme hiehoa. Kun 
en halunnut myyrää sen enempää kiusata, otin 250 mg strykniniä, siis % ketun 
annoksesta ja asetin sen pienen perunan kuoppaan, jota se nyt ahneesti nakerti 
pitkän keisoruokinnan jälkeen. Aluksi pyristeli myyrä oudonmakuista ruokaa 
saadessaan, meni laatikon nurkkaan ja luulin sen jo hylän neen· perunansa. 
Mutta pian palasi se nälkäänsä tyydyttämään, maistoi st rykniiniä, raviste li 
päätään, pyyhki viiksiään, ja luulin sen pi an saavan myrkkykouristukset, mutta 
sellaista ei tapahtunut. Puo lessa tunnissa oli myyrä syönyt koko perunan 
strykninineen päivineen ja seuraavana aamuna oli eläin kovin nälkäinen ja 
ent istä elämänhaluisempi. 

Kun kasvismyrkyillä emme saaneet ojamyyrää hengiltä, päätin sille nyt 
antaa annoksen arsenikkitrioksidia perunassa. Ennen sitä puhdistett iin ~en 

pesäkoppi, mutta nyt livisti se karkuun ja eräs oppilaani vahing ssa kolahutti 
sitä laat ikolla. päähän, josta se sai ankaran verenvuodon korvasta, ja tämä 
vasta lopett i myrkynnielijän eUimän. 
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2. Sammakko. Nuorimmalla tytölläni llmillä on tapana hoivata kaiken
laisia eläimiä. Syksyllä viimeisillä lämpöisillä ilmoilla keksi hän harhautun een 
sammakon, kaivoi sille matalan kuopan jo routiintuneeseen maa han sireil i
pensaan alle, pani 3 cm paksulti sammalta ja poronj äkälää pää lle ja näiden 
päälle pienen laudan, ettei tuuli peitettä ve isi. Pian lumet peittivät sammakon 
suojaavaan vaippaansa talveksi. 

Keväällä lumien osaksi sulattua ja suojasään vallitessa muist i Ilmi suojat
tinsa ja halusi katsoa sen talvehtimista. Mikä riemu, kun sammakko oli ilmi 
elävänä ja )> laittanut jäästä pesäm· itse lleen. Kävin varta vasten sammakkoa 
katso massa ja huomasin, että suojan aikana oli sammakko saanut kuoppaansa 
vettä, joka ympäriltä oli jäätynyt. Keskipaikka ruumista oli näköisillä, kuten 
munasta esiin pyrkiväliä kananpoj alla ja pienestäkin kosketuksesta veUiytyr 
sammakko aina alemmaksi. 

Kerran huhtikuun alkupäivinä oli aamulla pakkasta 5 astetta; aukasin 
sammakon jääpesän, jossa ympäröivä jää ei ollut lainkaan pinnalta sulanutta, 
päinvastoin oli siinä uutta kiteytynyttä jäätä. Sammakko oli yhtä niljakka ja 
herkkätuntoinen. jalkoja en voinut nähdä komeroonsa, mutta luulen niidenkin 
säi lyneen paleltumatta läpi talven. Monet ovat käynee t katso massa l>Topeliuk
sem sammakkoa ja tulleet vakuutetuksi eläimen sitkeähenkisyydestä jääty-
mistä vastaan. Kurkijoen maamiesopistolla. Veli Räsi.jnen. 

Kokousselostusia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokous 27. 1. 1988 .. 
Yliopp. Sulo T o i v o ne n esite lmöi imettäväisten munuaisten embryonaali
sesta kehitykses tä. Esitelmöitsijä se losti aluksi kolmen munuaistyypin, pro-,. 
meso- ja metanephroksen esiintymistä eri selkärankaisryhmissä ja osoitti tämän 
jälkeen, nojautuen kaniinin embryoill c;t suorittamiinsa tutkimuksiin, että nämä 
kaikki kolme tyyppiä esiintyvät perättäisinä myöskin imettäväisa lkion kehi
tyksessä . - Esite lmästä ilmeni, että kaikki erityse lintyypit ovat peräisin 
mesodermissä olevasta, lihassegmenttejä ja ruumiinonteloa verhoavia pleuraali
Jehtiä yhdistävästä ns. urogenitaalilevystä. Noin 9 vrk:n ikäisenä kehittyy 
kaniinin embryolla tästä segmentaalisina aiheina pronephros. Sen päätiehyeen , 
pronephros- i. primäärisen virtsatiehyeen loppuosa kehittyy mesonephr ksen 
eritteitä kuljettavaksi osaksi ns. Wolfiin tiehyeeksi, varsinaisen pronephroksen 
samalla jo 10 vrk:n ikäise llä embryolla surkas tuessa. Mesonephroksen erittävä 
osa syntyy urogenitaalilevystä muodostuvasta ns. nephrogeenisestä poimusta 
siten, että tämä katke ilee pää tiehyeen alla kulkevaksi riviksi solupalloja, joista 
kustakin päätiehyeeseen liittyen kehittyy erittävä tiehyt. - Metanephroksen 
erittävä osa syntyy saman nephrogeenisen poimun loppuosasta suunnill en sa
moin kuin mesonephroksessakin. Eritteitä kuljettava osa taas on peräisin 
Wolffin tiehyeen aboraalipään dorsaalisesta pullistumasta ns. uroter-silmusta. 
Siitä syntyvät puumaisesti haarautuen kokoavat putket~ jotka yhtyvät mun uais
altaassa. Silmun tyviosasta kehittyy ureter. - Esitystä havainnollistutettiin 
piirroksin ja mikrovalokuvin. 
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Prof. U. Saa 1 a s esite lmöi tuhohyönteisten torjuntatyöstä Kalifornian 
appelsi inifarmeilla. 

Maist. Niilo A. Vappu 1 a es itti kaksi maalle uutta eläinlajia, jotka kum
pikin samalla ovat tuholaisia, nim. omenankukkakärsäkkään (Antlwnomus 
pomorum L.), joka oli viime kesänä esi intynyt vahingollisena Terijoella, sekä 
äkämäankeroisen (Heterodera radicicola Greef.), jonka vioitusta oli havaittu 
tomaatin juurissa Lepaan puutarhaopiston ansarissa Tyrvännössä. 

Maist. Paavo Suoma 1 a in e n esitt i tiedonannon keripukin vaikutuk
sesta marsun lipaasi- ja katalaasipitoisuuteen. Koesarja osoitti, ette i keripukki 
aikaansaa huomattavia muutoksia maksan ja haiman lipaasipitoisuudessa eikä 
maksan ja veren katalaasipitoisuudessa. 

Maist. Ilmari H i i t on en näytti faskioituneen harmaanlepän (Alnus 
incåna) haaran, jonka herra J. A. S u m e 1 i u s oli tuonut Espoosta, eräästä 
Långträskin rannalla maantien laidassa kasvavasta haa ravasta pensaasta. 
Monet oksat olivat pensaassa faskioituneet, tosin vaihtelevassa määrässä. 
Nähtävänä olevan haaran eräs oksa oli muodostunut 2 cm leveäksi, vain 3 mm 
paksuksi, litteäksi, nauhamaiseksi. - Tällainen ns. n a u h a m u o d o s t u s 
(faskiaatio) aiheutuu kasvupisteen leventymisestä. 0. P en z i g' in mukaan 
(Pflanzen-Teratologie 11 I, 1922) esiintyy tällainen ilmiö A. glutinosall a joks. 
usein, A .. incanalla vieläkin useammin. T. J. H i n t i k k a mainitsee (Kasvi
teratologiset tiedonannot Suomen kasvitieteellisessa kirjallisuudessa vuoteen 
1922 asti) monta Suomesta tunnettua tapausta, useimmat kuitenkin A. glu
tinosalla. 

Tämän yhteydessä kertoi yliopp. 0. Hytönen nähneensä erää ll ä talvi
sell a hiihtoretkellä Malmin asutuskeskuksen ete läpuo lella kokonaisen leppäpen
saston, joka oli täynnä faskiatiomuodostumia. 

Esitettiin kaksi ede lli sen vuoden kuluessa valmistunutta seuran julkaisua: 
1) Anna les Societatis Zoolog.-Botanicae Fennicae Vanamo 12, joka on 283 sivun 
laajuinen ja sisältää 7 eläintieteellistä tutkielmaa, kirjoittajina 1. Vainio, K. J. 
Valle, J. 1. Liro, P. Kontkanen (2 kirjoitusta), P. Kuusisto ja H. J ärnefe lt sekä 
2) Annales Botanici Societatis Zoologicae-Botanicae Fennicae Vanamo 2, joka 
on ilmestynyt 452 sivun laajuisena juhlajulkaisuna prof. J. I. Liron 60-vuotis
päivänä 19. X. 1932, sisä ltäen 5 kasvitieteellistä tutkielmaa, kirjoittajina V . 

. Räsänen, R. Kalliola, A. J. Rainio, T. Kontuniemi ja A. A. Parvela, sekä 8 
kasvitieteellistä >>tiedonantoa ja kirjoitelmaa >> . 

Seuran jäseniksi valittiin ylioppilaat Lauri K. S i i v on en ja Pauli P a 1 v a. 

Luonnon Ystävä ilmestyy kuutena vilzkona, joista neljä jaetaan kevätlukukaudella, 
kaksi syyslukukaudella. Tilaukset ovat osateltavat Oy. V alistukselle, Helsinki, 
Annankatu 29. Vuosikerran tilaushinta on 30 mk. 

Lehteen aiotut eläintieteelliset kirjoitukset ovat lähetettävät osoittee[{a: proj. V. Saa
la s, Helsinki, Annankatu 29, puh. 31392, kasvitieteelliset osoitteella: proj. 
K. Linko 1 a, Helsinki, Kasvitieteellinen puutar/za, puh. 24 375. Lehden toi
mitussihteeri on metsät. tri Martti He r t z, osoite: Helsinki, Metsätiet. tutki
muslaitos, Rauhankatu 4, puh. 22 330. 

Luonnon Ystävän vanhojen vuosikertojen hinta on: kahden ilmestymisvuotta lä
hinnä edellisen vuosikerran d 20:- ja sitä lähinnä edellisen kahden d 15:-, 
varhempien d 8: - . Nämä tilaukset on osoitettava proj. ]. 1. Lirolle, 
Fabianinkatu 22. 

Helsinlli 1933, Raittiuskansan KirJapaino Oy. 
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J u 1 kaisija: Suomalainen Eläin- ja l(asvitieteellinen Seura Vanamo 
T o i m i t u s : Uunio Sa.alas (vastaava), 1(. Linkola ja ·Martti Hertz (toimitussihteeri) 

Korvameduusasta (Aurelia aurita L.). 

D. A. Wikström. 

Itämeren ja sen lahtien, siis, Petsamoa lukuun ottamatta, mei
dän meriemme ulapoita, salmia ja lahdelmia vaivaa melkoinen köy
hyyden ja yksitoikkoisuuden leima paljaa11a silmä11ä huomattavaan 
·alhaisempaan merieläimistöön nähden. Puhumattakaan kirjavista 
kora11eista· ja monivärisistä mer.ivuokoista, jotka kukkaiskenHien 
kaltaiseksi koristelevat eteläisten merien pohjan, puuttuu meiltä 
nekin varsinaise11e mere11e ominaiset muodot, kuten meritähdet, 
merisiilit, taskukravut, suurten simpukkain ja kotiJoiden kuoret 
ym., jotka jo Pohjanme,ren ja jäämerenkin rannoi11a ja ranta
vesissä herättävät retkeilijän kummastusta ja ihailua. 

Mutta ei mitään sääntöä ilman poikkeusta. On meillä kuiten
kin yksi alhaisen eläinmaailman edustaja, joka kauneudessa jonkun
verran voi vetää vertoja noille valtamerien· korumuodoille. Tuskin 
kukaan, joka helteisinä, tyveninä loppukesän päivinä purjehtien, 
soudellen tahi lapsena vedessä kahlaten, on .liikkunut Etelä- ja var
sinkin Lounais-Suomen rannikkovesillä, lienee välttynyt siihen tutus
tumasta. Varmasti on hän silloin ensikerran ihmetellen katsellut 
tuota pyöreätä, litteätä, vaaleanpunertavaa limamöhkälettä, j ka 
säännöllisesti laajeten ja supistuen hilja11een liikkui eteenpäin, 
ilmaisten siten olevansa elävä olento, eläin. Silloin hän ensi kerran 
tutustui o n t e 1 o e 1 ä i m i i n kuuluvaan k o r v a m e d u u saa n 
(Aurelia aurita). Saaristolaiset nimittävät sitä tavallisesti >>meri
vasikaksi>> (ruotsiksi >>Sjökalv>>) taikka joskus >>meritähdeksikin>>, joka 
ilmeisesti on tietämättömyydestä johtunut . sekoitus. 

jos korvameduusan löytäjä sattuu olemaan huvitettu havain
tojen tekemisestä luonnossa, tahtoo hän arvatenkin tarkastaa tuota 
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.löytöänsä. Hän pyydystää sen auskariin, ämpäriin tahi muuhun 
sellaiseen ja antaa sen uiskennella pyydystysastiassa. Silloin hän 
huomaa, että eläimen pyöreän, levymäisen ruumiin, ns. uimakellon, 
toinen puoli, jonka se uidessaan kääntää ylöspäin, on kupera, toi
nen, alaspäin kääntynyt puoli, on heikosti kovertunut, melkein 
litteä. Tällä alapuolella nähdään neljä ristissä olevaa, hammas
taitaisen lehden muotoista, alaspäin riippuvaa levyä. Ne ovat eläi
men polttiaiselimillä varustetut suu- eli pyyntilonkerot (kuva 1, pl). 
Niiden välissä on suuaukko, joka johtaa ruumiin keskellä olevaan 
ontelovatsaan. Nämä ovat kuitenkin näin ulkoapäin katsoen vai
keat eroittaa. Erittäin selvästi voi sen sijaan huomata ne lukuisat 
ns. sädeputket (kuva 1, sp), jotka monihaaraisten suonien kaltai
sina säteilevät ruumiin keskustassa olevasta ontelovatsasta läpi 
uimakellon, sen reunaan saakka. Ontelovatsan neljä suurta rak
kulaa ynnä niihin liittyvät sukupuolirakkulat, joiden ulkoreunoja 
koristavat nuo kauniit sinipunaiset (koiraalla maidonväriset) kie
muran kaltaiset sukupuolielimet (kuva 1, se) muodostavat tuon 
meduusoille ominaisen ristin uimakellon keskellä. Tarkemmin kat
soen voi vielä huomata, että uimakellon koko ulkoreuna on täynnä 
hienoja karvamaisia lisäkkeitä, ns. reunalonkeroita sekä näiden 
välissä, määrätyn matkan päässä toisistansa, kaikkiaan 8 pientä 
ns. reunanystyrää (kuva 1, rn). Molemmatkin lajit ovat eläimen 
aistimia. 

Nämä pääpiirteet korvameduusan rakenteessa voi ken tahansa 
katsellessaan eläintä luonnossa todeta ilman muita apuneuvoja. 

Korvameduusan kehitys, niin mielenkiintoinen kuin se onkin 
sukupolvenvuorotteluineen ja muodonvaihdoksineen, lienee kum
minkin lukijakunnalle~me siksi tuttu jo tavallisista koulukirjojen 
selostuksista ja kuvista, ettei se kaivanne laveampaa selostusta. 
Mainitsemme siitä sentähden vain pääkohdat. 

Irtaånnuttuaan sukupuolielimistä joutuvat korvameduusan 
munat ontelovatsaan ja sieltä suuaukon kautta, hedelmöittyneinä, 
suulonkeroiden kurttuisiin reunaliuskoihin, missä ne saavuttavat 
ensimmäisen eli ns. gastrula-asteen. Tämä kehittyy sitten·. ns. 
planula-toukaksi, joka kiinnittyy veden pohjaan, muuttuen siellä 
lonkeroilla varustetuksi, jonkunverran lampipolyyppia tahi korall.i
eläintä muistuitavaksi eläimeksi, ns. scyphopolyypiksi (kuva 2) ja 
saavuttaa siten kehityksessään kolmannen eli ns. scyphistoma-
asteen. · . ~ ! 
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Scyphopolyypin ulkora
kenteen kehityksessä on var
sinkin . huomattava se sään
nöllinen, ruumiin päätasojen 
mukainen järjestys, missä 
pyyntilonkerot ilmestyvät 
suuaukon ympärille. Ensin 
muodostuu nim. 4 lonkeroa 
(perradia-tasossa), sitten tu
lee näiden väliin taas 4 (in
terradia-t.) ja sitten näin 
muodostuneiden 8 välikoh
dille uudet 8 (adradia-t.). 
Siten tulee lonk,eroiden lu
vuksi 16, mutta voi niiden
kin lisäksi vielä kehittyä 8 
uutta (subradia-t), joten lon
keroiden luku nousee kaik-

Kuva 1. Korpo, Bonäs, 10. VIII. 1923. 
Aurelia aurita L. Salmessa Långholmenin 
ja Gyltön välillä liikehtivästä parvesta. Pie
nimpiä löydetyistä yksilöistä. Luonnollista 
kokoa läpimitassa noin 42 millim. Kuvattu 
kuten kuvat 4 ja 5 ilman konetta, suoras
taan valolwvalevylle. pl = suu- eli pyynti
lonkeroita, sp = sädeputkia, se = sukupuoli-

elimiä, rn = reunanystyröitä. 

kiaan 24:n. Tietysti voi tavata yksilöitä, jotka lonkeroihin nähden 
ovat väliasteilla, esim. 12- tahi 20-lonkeroisia, mutta joka tapauk
sessa ilmaisee lonkeroiden luku, miten pitkälle polyyppi on ehtinyt 
kasvussaan. 

Lyhyemmän tahi pitemmän ajan 
oltuaan scyphistoma-asteella saavut- A 

taa eläin tavallisesti ns. strobila-as
teen: Tämä tapahtuu siten, että po
lyyppi kasvaa suuremmaksi, kurou-
tuu poikittaisiin renkaanmuotoisiin 
niveliin, jotka liuskottuvat ja ku
routuvat yhä syvemmälle, kunnes ne 
vihdoin lohkeavat toisistaan, irtaan
tuvat ja lähtevät uimaan pieninä, 
8-liuskaisen tähden muotoisina me
duusamaisina yksilöinä (kuva 3). Tä
mä on sukupolvenvuorottelun viimei
nen eli ephyra-aste. Pienet ephyrat 
muuttuvat sitten muodonvaihdoksen 
kautta varsinaisiksi korvameduu-
soiksi. 

0 

Kuva 2. Aurelia aurita L. Scy
plzi~toma-asteella (5 scyphopolyy
pia). Houtskari, Träskby, Öster
sundct, 29. V. 193 1. A ja B. si
vultapäin, C, D ja E ylhää ltäpäin 
(suupuolelta) nähtynä. Todellinen 
koko, läp imitaten: Anoin O,o mm, 
B n. 0,7 mm, C n. 0,6 mm, D n. 0,6 
mm. E n. 0,6 mm. Formaliinipre-

paraatticn mukaan. Mikrosk., 
obj. 0, ocul. 1. 
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Strobila-asteen välityksellä voi siis yhdestä 
polyypista syntyä suuri joukko, usein kymmenit
täin, meduusoja. Kuitenkin voi strobila-aste väliin 
jäädä pois ja silloin tulee polyypista vain yksi ai
noa meduusa.· Tämä näyttää tapahtuvan etenkin 

Kuva 3. Aurelia epäedullisissa olosuhteissa, kuten esim. joskus ak
aurita L. Epflyra-
asteella. Houts- varioissa. Mutta polyyppi voi myös ennen strobi-
kari,Träskby,ös- taksi muodostumistaan tuottaa uusia polyyppeja 
tersundet, 9. VI. 
t92t. Todellinen jokp siten, että polyypin tyvestä kasvaa rönsymäi-
koko, läpirnita- nen haarake, jonka päähän syntyy toinen polyyppi 
ten: n. 2 rnrn. Pii- . 
rustettu elävän - siis melkein korallfeläinten tapaisesti - tahi si-
eläimen mukaan ten, että suorastaan polyypin tyvestä lähtee silmu, 
tavallisen suu-

rennuslasin joka muuttuu toiseksi polyypiksi. Vielä strobila-
avuJia. kin voi alimmista nivelistään muodostaa ephyrain 

sijasta polyyppeja tahi voi se kehityksen keskeytymisen kautta pa
lata jälleen polyyppiasteelle. Scyphopolyyppi voi siis kaikkiaan muo
dostua viidellä eri tavalla. Kun kaikki nämä muodot sitten sopi
vissa olosuhteissa kehittyvät strobiloiksi lukuisine meduusa-jälke
läisineen, ei ole ihme, että meduusain paljous suotuisissa oloissa jos
kus kasvaa niin suureksi, että melkoiset alat meressä ovat niitä 
täyteen sullottuina. Samalla turvaavat nuo suvuttoman lisääntymi
sen monet eri tavat lajin olemassaolon, suvullisen lisääntymisen epä
onnistuessa. Turvallisuutta lisää vielä sekin seikka, että polyypin
muotoiseksi jäänyt strobilan tyviosa voi elää monta vuotta ja vuo
sittain jälleen valmistaa uusia meduusoja. 

K o r v a me d u u s a (Aurelia aurita) on suurimmassa osassa 
Itämerta, varsinkin sen itä- ja pohjoisosissa, Suomen- ja Pohjan
lahti niihin luettuina, liuskameduusain (Scyphozoa eli Schypho
medusae) luokan Semaeostomae-Iahkon ainoa edustaja. Itämeren 
eteläosiin tunkeutuu väliin salmien kautta muutamia muitakin 
tähän lahkoon kuuluvia komeita meduusoja, Jotka Länsi-Europan 
rannoilla Pohjanmeressä ja Pohjois-Atlantissa ovat osittain hyvin
kin yleisiä. Sellainen on esim. tuo kaunis Chrysaora hysoscella, >>kom
passimeduusa>>, jonka uimakello on kellertävä, ruskeiden tahi pu
nertavien tähtikuvioiden kirjaama, sekä suuliuskat vaaleanpuner
tavat ja gonadit (sukupuolielimet) vaaleat, kellertävät tahi pune'r
tavat. Uimakellon läpimitta on 20 - 30 cm ja suuliuskojen pituus 
1,5 - 2 metriin. Sellainen on myös keltaisen värinen >>hiusmeduusa>>, 
Cyanea c~pillata, joka voi tulla 1- 1,3 metrin levyiseksi, vaikka se 
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tavallisesti pysyy ~ metrin levyisenä. Sitä tavataan ain~ Itä
Preussin rannikoille asti, vaan ei Suomenlahdessa. Eräs saman su
vun toinen laji (tahi ehkä muunnos) Cyanea arctica, joka on levin
nyt Pohj.Amerikan atlantinpuolisia rantoja pitkin ja sieltä Grönlan
nin ja Islannin kautta, Pohjois-Norjan ja Huippuvuorten vesille (ehkä 
Petsamoonkin?) on suurin kaikista Semaeostomae-meduusoista. Se 
voi näet tulla aina 2 metrin levyiseksi ja sen lonkerot aina 20 - 30 
metrin pituisiksi. Länsi-Europan rannikkovesissä tavattavista kau-

. neudestaan tunnetuista Semaeostomae-meduusoista mainittakoon 
vielä kaunokinsininen Cyanea lamarcki, joka esim. Pohjanmeressä 
joskus esiintyy suunnattornin parvin, sekä >>loistomeduusat>>, Pelagia, 
joiden värityksessä kaikki spektrin värit paitsi vihreää ovat edus
tettuina. Pimeässä ne sitäpaitsi loistavat kauniilla fosforivalolla. 
- Näistä esimerkeistä jo käynee selville, että vaikka meidän Aurelia 
aurita on alhaisemman merieläimistömme komein edustaja, sillä 
kumminkin on sekä suuruuteen että kauneuteen nähden vaarallisia 
kilpailijoita ulkona valtamerissä. 

Korvameduusa on suuressa määrin >>kosmopoliittinen>> vesi
eläin, sen leviäruisalue käsittää nimittäin kaikkien valtamerien pinta
kerrokset 40:stä asteesta eteläistä 70:een asteeseen pohjoista le
veyttä. Pohjoinen levenemisraja ei kuitenkaan liene tarkoin var
mistettu. Helppoa on ymmärtää, että näin laajalle Ievinneestä ja 
niin erilaisissa olosuhteissa elävästä eläimestä on syntynyt suuri 
joukko erilaisia muotoja, joita toiset tutkijat pitävät itsenäisinä 
lajeina, esim. pohjois-amerikalaista Aurelia flavidulaa, toiset taas 
väittävät niiden olevan vain yhden ja saman lajin Aurelia auritan 
muunnoksia tahi rotuja. Sanotaanpa, että näissä rotumuodoissa 
voidaan huomata jonkunlainen säännöllinen erilaistuminen, jos 
siirrytään maapallolla idästä Iänteen päin, esim. Mustastamerestä 
ja Itämerestä Amerikan itärannikoille. Tämä näyttäytyisi ontelo
vatsasta lähtevien sädeputkien haaroituksissa. Itämerenrodulla ovat 
näet sädeputket 3-haaraiset (kuva 1, sp), Länsi-Europan ja Adrian
meren muodoilla 5-haaraiset, Amerikan itärannan muodoilla 7-
haaraiset sekä Kiinan ja Japanin vesien muodoilla 9-haaraiset. 
Europan rannikoiden makealla vedellä sekoitetuissa met issä eläisi 
siis alkuperäisimmäf ja Itä-Aasian vesissä pisimmälle erilaistuneet 
muodot. Joka tapåuksessa ovat jo Itämeren itä- ja länsiosan 
korvameduusat toisistaan · melkoisesti eroavia etenkin ruumiin ko:
koon ja sädeputkien haaroittumiseen nähden. Itämeren itäosissa 
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ja Suomenlahdessa tulee nimittäin täysikasvuinen korvameduusa 
korkeintaan 100 - 120 mm levyiseksi ja sen sädeputket ovat kuten 
sanottu 3-haaraiset kun taas Itämeren länsiosan meduusat tulevat 
300 - 400 mm levyisiksi ja niiden sädeputket ovat haaroitukseen 
nähden samaa tyyppiä kuin Länsi-Europan ja Pohjois-Amerikan 
muodoilla. 

Eräs huomiota herättävä piirre meduusain elintavoissa on nii
den vaetlukset. Niiden ajoittainen esiintyminen usein miljoonia 
yksilöitä käsittävissä parvissa on yleisesti tunnettu ilmiö. Siten 
mainitaan, että korvameduusakin joskus kesäkuukausina ilmestyy 
Englannin vesissä joukoissa, joiden läpi voi matkustaa kilometrit
täin ja Kielin lahdessa sanotaan parvien olleen niin tiheitä, että 
niiden läpi on ollut vaikea päästä veneellä ja että eläinten sekaan 
työnnetty airo on jäänyt pystyssä seisomaan. Samanlaisia ilmiöitä, 
vaikka pienemmässä mittakaavassa, huomataan meidänkin vesissä. 
Täälläkin esiintyy korvameduusa usein ulkosaaristossa syyspuolella 
paikoitellen niin suurissa määrin, että verkoilla kalastaminen käy 
mahdottomaksi, kun pyydyk~et ihan täyttyvät eläinten ruumiiden 
muodostamista Iimamöhkäleistä. Sisäsaaristossakin ja mannermaan 
rantavesissä, missä se loppukesällä on jokavuotinen vieras, se toi
sinaan ilmestyy sangen runsaslukuisena, toisinaan taas harvalukui
sena, melkein kuin vuosittaisissa jaksoissa. Siten oli niitä Turun 
saaristossa Rymättylän Hangan vesillä, Airistan ja Ominaisten 
aukon välillä, elokuussa 1930 niin runsaasti, että niiden limamassat 
sulloutuen rantanuottaan vaikeuttivat kalastusta jota vastoin 
niitä vuosina 1931 ja 1932 nähtiin hyvin vähän. Muistan myöskin 
monta vuotta sitten eräänä syksynä nähneeni Turussa, Ruissalon 
uuden sillan vieressä, matalalla liejuisella rannalla, suuret määrät 
kuolleita, aaltojen rannalle heittelemiä meduusoja. Samoin muistan 
nähneeni niiden joskus syksyllä uiskentelevan Helsingin Pitkän
sillan alla, siis Töölönlahden suulla .. 

Paitsi näitä vaelluksia, siis liikehtimistä ns. · vaakasuorassa 
tasossa, on paikkakunnalla asustavissa meduusoissa huomattavissa 
myös liikehtiminen pystysuorassa tasossa, siis syvyydestä pinnalle 
ja päinvastoin. Varsin tunnettua on, että meduusat lämpimällä 
tyvenellä säällä nousevat meren pintakerroksiin >>joutilaina leikki
mään auringon säteissä>> kuten vanhemmat luonnontutkijat runol
lisesti lausuivat, mutta pilvisellä säällä pysyttelevät syvyydessä, 
jossa niiden väitetään viettävän suurimman osan ajastaan. Tämän 
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ilmiön huomasin pitävän paikkansa nuoriinkin meduusoihin nähden. 
Tutkiessani niiden kasvua ja elämäntapoja Houtskarissa kävi oikein 
säännöksi, että pilvisinä päivinä oli _turhaa mennä niitä hakemaan. 
Aurinkoisina päivinä taas, varsinkin iltapuolella, vilisi vedenpinta 
vilkkaasti uivista pikkumeduusoista. Vähite11en ne sitten aina 
laskeutuivat syvemmälle, johon ne lopuksi katosivat. Eräs merkil
linen ilmiö on näiltä ajoilta myös jäänyt mieleeni. Se muistutti näet 
tuota tunnettua värillistä kuvaa meduusalaumasta, jqssa muutamat 
yksilöt ovat kohonneet osittain vedenpinnan yläpuolelle. Eräänä 
hyvin tyvenenä, lämpimänä iltana auringonlaskun aikaan näin 
nimittäin pienten meduusain pyrkivän niin lähelle merenpintaa, 
että niiden uimakellot tulpahtelivat hiukan vedenpinnasta ylös. 
Kun koko ympäristö vilisi näin tulpahtelevista eläimistä, muistutti 
ilmiö, veneestä katsottuna, suurten sadepisarain harvalleen putoi
lemista tyvenelle vedenpinnalle. Olisiko tuo pinnalle ja sen ylä
puolellekin pyrkiminen tarkoittanut jonkunlaista runsaamman 
happimäärän saamista? 

Syyt näihin meduusaeläinten liikehtimisiin ja parveiluihin voi
vat tietysti olla monenlaiset ja monta otaksumaa on esitetty niiden 
se littämiseksi. Ravinnon etsiminen, kuteminen, veden lämpö- ja 
suolapitoisuuden-vaihteluihin mukautuminen ovat mahdollisesti näi
hin vaikuttavia tekijöitä. Uudempi tutkimus painostaa kumminkin 
vielä, että vaellus ei olisi aktiivinen, vaan että virtaukset merissä 
veisivät eläimiä mukanansa, että si is kysymyksessä ei olisi vaellus
vaan kuljetus-ilmiö. Meduusat olisivat siis ensi sijassa kuten sano
taan >>Virtailujenilmoittajia>>. Puheena olevat kysymykset eivät 
kumminkaan vielä lähimainkaan ole ratkaistut ja >>paljon vaivaa on 
- kuten eräs tutkija sanoo - vielä nähtävä, ennenkuin ne herkät 
suhteet, jotka ovat olemassa meren tuhatkertaisten ominaisuuksien 
ja meduusain tuhatkertaisten elonilmiöiden välillä, on saatu selvi
tetykSi>>. 

Paljon on tutkittu myös meduusaeläinten ravintosuhteita, 
mutta paljon on näissäkin vielä selvittämättä. Sen verran lienee 
kumminkin tullut todetuksi, että meduusaeläimet ainakin suurim
maksi osaksi ovat liharuokaisia, siis petoeläimiä. Kaikenlaiset pie
net vesieläimet, varsinkin äyriäiset, ovat niiden tärkeimpänä ravin
tona, mutta kelp.aa niille omat sukulaisensakin, pienet meduusat, 
sekä kalojen mäti ja pienet kalatkin. Muutamat tutkijat ovat löy
täneet. korvameduusan ontelovatsasta pienen, puoleksi sulatetun 
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kalanpoikasen. Oman kokemukseni perusteella voin minäkin va
kuuttaa tämän todeksi, sillä kaksi kertaa olen tehnyt samanlaisen 
havainnon. Esiintyessään suunnattornissa määrin voivat meduusat 
siis luultavasti hävittää kalojen sekä mätiä että poikasia ja varsin
kin näiden tärkeimpiä ravintoaineita. 

Vaikka korvameduusan vuosittainen esiintyminen meidän ran
nikkovesissämme onkin niin yleinen ilmiö, on sen kuuluvaisuus 
eläimistöömme viimeaikoihin saakka ollut hämärässä. Pääsyynä 
tähän lienee ensi sijassa ollut pienempien yksilöiden, poikaseläinten, 
puuttuminen niistä suurista täyskehittyneiden meduusain joukoista, 
jotka heinäkuusta syksyyn saakka uiskentelevat mantereen ja sisä
saariston, luonnontutkijainkin havaintojen alaisina olevissa, ranta
vesissä. Näiri ollen näytti siis siltä, että korvameduusat eivät olleet
kaan kehittyneet niillä paikoin, missä ne esiintyivät, vaan että ne 
olivat muualta, ehkä kauempaa Itämerestä, luonnontieteellisen 
alueemme ulkopuolelta, tänne vaeltaneita eläinmuotoja. Olihan täl
lainen otaksuma sopusoinnussa sekä niiden runsaan esiintymisen 
Itämeren eteläosissa että niiden tunnettujen vaellustapojen kanssa. 
Mutta tämähän oli vain otaksuma, joka odotti ratkaisua suuntaan 
tai toiseen, ja ensimmäinen askel' kysymyksen selvittämiseen oli 
siis poikasmuotojen löytäminen. 

Vihdoin sellaisia löydettiinkin. Tämä tapahtui, ainakin mikäli 
kirjallisuuteen on tullut merkityksi, ensi kerran 18. VI 11. 1919. 
Silloin huomasi allekirjoittanut Turun ulkosaaristossa, Houtskarin 
pitäjässä, Näsbyn kylässä, eräässä pitkässä ja kapeassa lahdessa 
pieniä meduusoja, jotka läpimitaten olivat vain noin 17 - 33,5 milli
metrin levyisiä. Seassa oli kyliä suurempiakin yksilöitä, mutta otin 
talteen vain pienimmät. Niin hauska kuin tämä löytö muutoin 
olikin, ei se tietysti kumminkaan vielä todistanut mitään, sillä voi
han aina otaksua, että nämäkin olivat vaellusmatkalla sisäsaaris
toon päin. 

Mutta seuraavana kesänä oli onni jo parempi. Asuin silloin 
Houtskarin Träskbyn kylässä erään pitkän ja kapean, kiinnikasva
neesta saimesta muodostuneen lahden, Östersundet'in rannalla. 
Tässä lahdessa huomasi poikani, silloinen lyseolainen Don Wik
ström, 1. V 11. 1920, pieniä korvameduusoja oikein laumoittain, 
josta hän ilmoitti minulle. Seuraavana päivänä tein retken löytö
paikalle, jossa aurin gonpaisteesta lämminnyt vesi lähempänä rantaa 
ihan vilisi pienistä vikkelästi uiskentelevista meduusoista. Pyydys-
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telin näistä pienimpiä, keskikokoisia ja suurimpia yksilöitä. Meduu
soista oli vain yksi 5 mm läpimitaten, muut n. 8- 17 mm. Erikoi
sesti suurempia kuin viimeksi mainitut ei ollut näihin aikoihin 
tavattavissa. 

Seuraavina viikkoina tein sitten päivittäin retkiä löytöpaikalle. 
Tyvenellä säällä voin silloin todeta, että pieniä meduusoja vilisi yli 
koko lahden. Saadakseni käsityksen niiden lukuisuudesta käytin 
samaa menetelmää, joka yleisesti tällaisissa tapauksissa näkyy ole
van käytännössä, nim. arvioin niiden lukumäärää neliometrillä pinta
alasta, alaspäin. Neliö-pintametriä kohti sain silloin useita kym
meniä yksilöitä. Tein samalla myös havaintoja niiden esiintymi
sestä vuorokauden eri aikoina sekä niiden liikkeistä, kuten ennen 
on kerrottu. Heinäkuun lopulla olivat eläimet jo melkoisesti kas
vaneet. Eräässä 27. V 11. 1920 otetussa näytteessä olivat suurim
mat n. 30 - 37 mm, vaikka pienempiäkin, 13 - 17 mm, vielä löytyi 
runsaasti. Elokuussa kasvoivat meduusat . vähitellen suuremmiksi 
ja yksilöiden k~skenäinen erikokoisuus, joka heinäkuussa oli varsin 
silmiin pistävä, alkoi nyt tasoittua. Laumat kävivät myös harv:em
miksi, sillä isommat ja voimakkaammat eläimet pyrkivät jo pois 
tovereistaan ja tunkeutuivat ulommas ja syvemmille vesille. Kuiten
kin olivat meduusat vieiä 8. V 1 11. 1920 otetussa näytteessä kolmea
toista eri suuruutta 24:stä yksilöstä, vaihdellen 13 - 60 mm. Merkil
listä kyllä löytyi siis vielä elokuussakin 13 - 17 mm:in kokoisia, 
vaikka useimmat olivat 20 mm:stä ylöspäin ja siis jotakuinkin 
samankokoisia kuin näytteessä 18. V 111. 1919. 

Kun löytöpaikka nyt oli varma ja kesäasuntonikin vielä Houts
karissa, voin jatkaa havaintojani seuraavanakin vuonna, 1921, ja 
tällä kertaa ryhtyä niihin heti kesäkuun alussa, siis kokonaisen 
kuukauden aikaisemmin kuin edellisenä kesänä. Heti ensi retkel
läni Träskbyn östersundet'ille (9. V 1. 1921) näin matalan veden 
lahden pohjoisrannikolla vilisevän pienistä meduusoista. Nämä 
olivat kuitenkin, kuten odotettavissa olikin, paljon pienempiä, kuin 
edellisenä kesänä (2. V 11. 1920). Pienimmät nyt saaduista olivat 
vain 1,5 - 2 mm läpimitaten. Kuten kuva 3, joka esittää yhden sel
laisen eläimen, osoittaa, olivat ne selvästi meduusan kehityksen 
Ephyra-asteella. Osa samasta 9. V 1. 1921 pyydystetystä meduusa
laumasta nähdään luonnollisessa koossa valokuvattuna kuvassa 4. 
Siihen ei ole otettu kaikkein pienimpiä eikä kaikkein suurimpia. 
Viimeksi mainitut olivat n. 9 mm. Kuva näyttää vain tavallisim-
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man suuruuden silloin löydetyistä, eli n. 3 - 6,5 mm:in kokoiset. 
Suurempia kuin n. 9 mm en tavannut vaikka risteilin lahden poikki 
eri suuntiin. 

Tämä Ephyra-asteen ja sitä koossa lähinnä seuraavien pienten 
meduusain yhtaikainen esiintyminen samalla paikalla viittasi näin 
ollen jokseenkin varmasti siihen, että nämä meduusat eivät voineet 
olla tänne vaeltaneita, vaan että ne mahtoivat olla täällä syntyneitä. 

Mutta toisillakin rannikoilla Houtskarissa näkyi niitä synty
neen. Löysin näet saman vuoden kesäkuussa pieniä meduusoja sekä 
Roslaksin kylän länsirannikolta, joka on lähempänä Kihtiä, että 
saman kylän itärannalla olevasta ns. Roslaksin-lahdesta. Ensin· 
mainitulla puolella, Marsin tilan edustalla, oli rannikkovesi 12. VI. 
1921 täynnä pieniä, hyvin erikokoisia meduusoja. Mainittuna päi
vänä otetussa näytteessä ovat pienimmät n. 4 mm, suurimmat n. 
10 mm. Tavallisin mitta oli n. 6- 7 mm. Keskikoko on siis hiukan 
suurempi kuin östersundetista saaduilla, joka mahdollisesti voisi 
johtua siitä, että olosuhteet täällä ovat edullisemma.t kuin ahtaassa 
Östersundetin lahdessa. 

Kesän kuluessa seurasin sitten meduusain kasvua sekä viimeksi 
mainitulla paikalla että Marsin tilan edustalla ja näytti tämä heinä
ja elokuussa tapahtuvan pääpiirteissään samalla tavalla kuin edel
lisenä kesänä. 

Vuonna 1922, jolloin vielä asuin Houtskarissa, tuli kesä myö
hempään kuin v. 1921. Kesäkuussakin oli .ilma melkein joka päivä 
tuulinen ja sateinen, joten pienten meduusain etsiskely kävi mah· 
dottomaksi. Koetin usein haeskella molemmilta entisiltä löytö· 
paikoilta, mutta turhaan. Vasta 1. V 11. 1922 sain ensi kerran pieniä 
meduusoja östersundetista ja 12. V 11. 1922 Roslaksin vesiltä. Edel· 
lisellä löytöpaikft lla ne nyt olivat 4 - 10 mm (7. VII. 1921 ne olivat 
9- 37 mm) jälkimäisellä ne nyt olivat 7- 25 mm (8. VI 1. 1921 ne 
olivat siellä 13- 40 mm). Molemmilla löytöpaikoilla ne siis nyt olivat 
melkein puolta pienemmät kuin heinäkuun alussa 1921. Nähtävästi 
johtui tämä hidas kasvaminen kevään myöhästymisestä sekä alku
kesän huonoista sääsuhteista. Arvatenkin olivat pienet meduusat 
oleskelleet koko ajan syvemmällä vedessä, koska niitä ei milloin· 
kaan ollut löydettävissä. Äsken mainitusta Roslaksin löydöstä 
(12. V 11. 1922) olen kirjoittanut muistiin, että meduusat esiintyivät 
suurissa parvissa, kymmenkunta joka pintaneliömetriä kohti. Ne 
uiskentelivat syvässä vedessä keskellä salmea Roslaksin ja Hyppis-
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Kuva 4. Aurelia aurita. L. Nuoria meduusoja kesäkuun alussa. 
Houtskari, Träskby, Östersundet , 9. VI. 192 1. Näyte, jossa 
on pienimpiä, keskiko koisia ja suurimpia yksilöitä. Läpi
mitat millimetre issä: noin 2,5 (1 kpl.), 3 (3 kpl.), 3,5 (4 kpl.), 
4 (4 kpl.), 5,5 (1 kpl.), 6,5 (1 kpl.). Formalinissa säilytetty
jen meduusain mukaan kuvattu luonn olli sessa koossa ilman 

kameraa, suorast aan valokuvalevylle. 

Kuva 5. Aurelia aurita L. Nuoria meduusoja heinäkuun 
alussa. Houtskari, Träskby, Östersundet 7. VI 1. 1921. Ote 
näytteestä, jossa on pienimpiä, keskikokoisia ja suurimp ia 
yksilöitä. Läpimitat: noin 9, 12, 15, 20, 25, 35 mm. Kuvattu 

samalla tavoin kuin kuva 4. 
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ten kylien välillä, näyttivät tulevan syvyydestä, seurasivat aaltojen 
liikkeitä ja ajelehtivat veden virtailun mukana. 

Tähän loppuivat silloin havaintoni Houtskarista. Paitsi nuo
rimpien meduusamuotojen löytöä oli niiden kautta jonkunverran 
selvinnyt myös meduusain kasvaminen eri kesäkuukausina. Ephy
rat ilmestyvät siis kesäkuun alussa ja muuttuvat .meduusoiksi, jotka 
sitten kesäkuun lopussa ovat tulleet keskimäärin n. 10 mm kokoi
siksi. Heinäkuussa vaihtelee eläinten koko suuresti, mutta lienee 
se kuun loppupuofella keskimäärin n. 20 - 30 mm. Elokuussa saa
vuttavat meduusat vähitellen 60 - 70 mm:in läpimitan, mutta voivat 
muutamat tulla vieläkiq suuremmaksi, aina 100 - 120 mm. kokoi
siksikin. Kuitenkin ovat nämä esiintymis- ja kasvusuhteet monien 
vaihtelujen alaisia. Siten esiintyvät pienemmät meduusat, kuten 
yllä on nähty, toisina vuosina varhaisemmin, toisina myöhemmin, 
riippuen nähtävästi kevään tulosta (jäiden lähdöstä) sekä sääsuh
teista. Kasvaminen kesän kuluessa voi myöskin olla erilainen eri 
olosuhteissa, ahtaammissa vesissä (esim. Östersundetissä) hitaampi, 
avarammissa vesissä (esim. Roslaksissa) hiukan nopeampi. Omi
tuista on myös, että meduusalaumoissa pitkin kesää tapaC;l pieniäkin 
eläimiä, esim. 13 mm:in kokoisia kesäkuusta aina elokuuhun. Tämä 
viittaa siihen, että Ephyra-muotoja syntyy pitemmän ajan kuluessa, 
nähtävästi eri ikäisistä polyypeista, ehkä mm. sekä emäpolyypeista 
että niiden silmuista (vertaa kuvaa 2). 

Asuessani sittemmin Korppoon pitäjän länsiosassa, lähellä 
Kihtiä, löysin sielläkin, kesällä 1925, Bonäsin lahdesta, Södergårdin 
tilan vesiltä, runsaasti pieniä meduusoja. Keräilin niistä erikokoisia 
ja näytteessä 25 - 27. V 1. 1925 vaihtelee niiden läpimitta 6.5 - 21 
mm:in välillä. Ne ovat siis kooltaan melkein samanlaisia kuin 
Houtskarissa löydetyt, ehkä~ hiukan varttuneempia. Sama huo
mataan myös 14. VI 1. 1925 Bonäsin lahden ulkopuolelta olevasta 
saimesta otetusta näytteestä, missä suuruus vaihtelee 15 aina 63 
mm:iin (kuva 1). Nämä meduusat ajelehtivat suurissa laumoissa, 
keskellä salmea, kovassa tuulessa, ulos merelle päin. Ilmiö muis
tutti ennen Houtskarista (12. V 1 I. 1922) selitettyä. 

Yllä selostettujen havaintojen perusteella voi siis jokseenkin 
suurella varmuudella päättää, että kaikilla mainituilla löytöpai
koilla tavatut pienet meduusat olivat paikkakunnalla syntyneet, 
eivätkä tänne muualta vaeltaneet. Tärkeätä olisi tietysti kummin
kin ollut myös pohjaan kiinnittyneen scyphistoma-muodon löy-
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täminen, jotta asi~ olisi ollut ihan varma. Näitä polyyppi-asteita 
hain kyllä ahkeraan löytöpaikoiltani, mutta turhaan. · Arvatenkin 
oli kesä jo liian pitkälle kulunut, jotta näin varhaisia kehitysmuotoja 
olisi voinut tavata . 

. sattui sitten, että vuonna 1931 tulin virkatöistäni vapaaksi jo 
toukokuun lopulla ja voin tehdä kolmen päivän retken Houtskariin, 
hakemaan polyyppi-muotoja meduusain vanhalta >>pesäpaikalta>> 
Träskbyn Östersundet'ista. Keräilyvälineenä käytin melkein lyijy
kynän paksuisesta rautalangasta valmistamaani monihaaraista 
naara-ankkuria siihen kuuluvine, noin 15 metrin pituisine nuorineen . 

. Soudettuani keräilypäivän aamuna (29. V. 1931) niille paikoille 
lahdessa, mistä aina olin löytänyt pieniä . meduusoja, aloin naarata 
ankkurillani merenpohjasta ruskolevän (Fucus vesiculosus) kappa
leita, jotka aina asetin veden alle mukana otettuun pesuvatiin ja 
tutkin siinä tarkoin levien lehtiä sekä paljain silmin että suurennus
lasilla. Otin aluksi näytteitä läheltä rantaa, ruovoston ulkoreu
nasta, noin metrin syvyydestä, mutta huomasin pian, että !evät 
olivat täällä, näin keväällä, niin mutaisia, että polyypit olisivat var
maankin tukehtuneet liejupeitteen alle. Siirryin sentähden enemmän 
keskelle lahtea, mutta täällä, syvempien vesien pohjassa, oli taas 
leväkasvullisuus aivan hajaantumistilassa, mustaa ja limaista. Tus
kin olisi polyypit täälläkään voineet viihtyä. Aloin sentähden jäl
leen siirtyä rannalle päin ja etsin paikkoja, missä levänlehdet näyt
tivät puhtailta ja tuoreilta. Saavuttuani silloin noin 30 - 40 metrin 
päähän rannasta ja noin 4- 5 metrin syvyydelle huömasin yhdellä 
levänlehdellä ryhmän omituisia, tuskin neulannupin kokoisia lima
möhkäleitä, jotka veteen jouduttuaan, suurennuslasil1a katsottuna, 
aikoivat pitkiä, hienon hienojen lankojen muotoisia lonkeroitaan. 
Huomasin erehtymättä, että ne olivat scyphopolyyppeja, kirjoissa 
kuvattua mallia. jatkoin innokkaasti hakemista löytääkseni enem
män, mutta pian peittyi aurinko pilviin, alkoi tuulia ja sataa, jota 
kesti koko päivän. Illalla täytyi sitten lähteä kotimatkalle. Tästä 
kolmen päivän retkeilystä olin siis saanut käyttää vain pari kolme 
tuntia varsinaiseen hakemiseen, mutta pidin sittenkin retkeä hyvin 
onnistuneena. Olinhan saavuttanut päämaalin, johon monena ke
sänä olin pyrkinyt, ja saanut todetuksi, että noiden pienten meduu
sain emäpolyypit sittenkin asustivat näillä samoilla paikoilla. 

Polyypit täytyi minun asettaa 3 prosentin formaliiniliuokseen. 
En uskaltanut ryhtyä näin hentojen ja harvinaisten olentojen 
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elävänä kuljettamiseen. Formaliinissa eläimet tosin vetäytyivät 
melkolailla kokoon ja niiden pitkät, sirot lonkerot käpristyivät 
lyhyinä ja paksuina suuaukon ympärille, mutta eläinten pääpiirteet 
ovat kumminkin selvät, kuten kuva 2 osoittaa. 

Löydetty polyyppiryhmä, jossa on kaikkiaan 24 yksilöä, oli 
valinnut asuinpaikakseen yhden niistä matalista kuopista, jotka 
ovat ruskolevän lehdille ominaiset. Ryhmän yksilöt ovat hyvin 
erilaista kokoa, muutamat jokseenkin pieniä. Suurimmat ovat lon
kerokehän tyvestä otetussa poikkimitassa tuskin 1 millimetrin le
vyisiä. Lonkeroiden luku on näillä suurimmilla 12 - 16. Nuo suu
rimmat polyypit ovat siis, ennen annetun selostuksen mukaisesti, 
jo verraten pitkälle kehittyneitä. Muutamat yksilöistä ovat niin 
lähellä toisiansa, että näyttää melkein siltä, kuin olisivat ne silmi
koimalla syntyneet. Kuvassa 2, johon on otettu vain 5 polyyppia, 
nähdään 3 sellaista, jonossa olevaa yksilöä. 

Yllämainittujen pohjaan kiinnittyneiden kehitysmuotojen löy
dön kautta tuli siis eittämättömästi todistetuksi, että korvameduusa 
(Aurelia aurita) on Suomen vesissä syntyvä, siis Suomen eläimistöön 
kuuluva eläinlaji. 

Yhdenmukaisuuden perusteella täytynee samalla· otaksua, että 
muillakin paikoilla, missä korvameduusan pieniä (n. 10-~0 mm:in 
kokoisia) yksilöitä on löydetty tahi löydetään, niiden polyyppimuo
dotkin ovat tavattavissa, eli toisin sanoen, että pienet meduusat 
ovat olleet niiltä samoilta paikoilta kotoisin. Sellaisia pienten me
duusain löytöpaikkoja tunnetaan ennen mainittujen lisäksi jo muu
tamia muitakin, vaikka valitettavasti vielä varsin harvoja, Lounais
Suomen Saaristomerestä. Kehoituksieni Johdosta ovat nimittäin ~ muu
tamat luonnontutkijoistamme panneet niitä merkille ja minulla on 
siis tilaisuus täten luetella nuo löytöpaikat ynnä havaintojen tekijät. 
Ne ovat: Köökarin saaristo (maisterit P. Grenqvist ja Don Wikström), 
Hiittisten saaristo (herra R. Schönberg), Bromarv, Lindön lahti (reh
tori j. Roos) sekä Parainen, Lofsdal (professori E. Reuter). 

Kaikki nämä löytöpaikat sijaitsevat, kuten kartasta voi nähdä, 
joko ulkosaaristossa (Houtskari, Korppoo, Köökari ja Hiittinen) 
taikka sellaisilla seuduilla (Bromarv, Parainen), missä Saaristo
meren suuret ulapat ulottuvat sisäsaat iston ulkoreunaan. Näyttää 
siis ainakin toistaiseksi siltä, että ainoastaan ne seudut meillä, missä 
varsinaisen Itämeren puhtaat Ja kirkkaat aallot suoranaisesti huuh
televat rantoja, ovat korvameduusan kehityspaikkoja. 
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Suomenlahdesta, joka kuitenkin merieläimistöön nähden lienee 
meidän tarkimmin tutkittu meremme, ei ole mitään tietoja pienistä 
meduusamuodoista. Viron rannikolta mainitaan kirjallisuudessa 
(M. Braun, 17. VI 1 I. 1883), että siellä, Gräsgrundet'in seuduilla, 
0- 1 sylen vedessä, tavattiin uiskentelevina 10 mm:in levyisiä korva
meduusoja. Gräsgrundet ei kumminkaan sijaitse Suomenlahdessa, 
vaikka tosin aivan sen suulla, Baltischportista länteen, melkein 
vastapäätä Hankoniemeä. Näyttää siis melkein siltä, kuin olisi Suo
menlahti korvameduusan suhteen pääpiirteissään sisäsaariston kal
tainen. 

Mutta mistä qvat sitten sisäsaaristomme ja mannermaan si
sempien lahdelmien meduusat kotoisin? Ovatko ne ulkosaariston 
ja Itämeren ulappain niin sanoaksemme >>kehittymisvyöhykkeestä>> 
sisäsaariston salmiin ja lahdelmiin, siis rannikolle päin, loppukesällä 
vaeltavia muotoja, mikä muuten olisi kylläkin sopusoinnussa me
duu~aeläinten elintapojen kanssa, taikka ovatko ne sisäsaariston 
salmien ja lahdelmie.n syvyydessä syntyneitä ja sieltä rantavesiin 
siirtyneitä? Toisin sanoen: onko puheena oleva ilmiö vaaka- vai 
kohtisuorassa tasossa tapahtuva liikehtiminen? Edellinen otaksuma 
näyttää luultavammalta, sillä voisihan odottaa, että merivirrat ja 
myrskyt edes joskus nostaisivat pieniäkin eläimiä rantavesiin, jos 
niitä kesän kuluessa läheisissä syvyyksissä löytyisi. Mutta sellaisia
han sisäsaaristossa ei ole tavattu. 

Nämä kysymykset odottavat kumminkin vielä tarkempia tut
kimuksia. Ennen kaikkea olisi pienten meduusain löytäminen tär
keätä, varsinkin sisäsaaristosta sekä Suomen- ja Pohjanlahdesta. 
Mutta olisivathan lukuisammat löytöpaikat ulkosaaristostakin 
tervetulleita. Tärkeää olisi myös tietää, kuinka pitkälle Suomen
ja Pohjarylahtien perukoille päin meduusoja voi tavata. Samoin 
olisi meduusain runsauskin eri vuosina merkille pantava. Ehkä 
löytyy erityisen runsaita >>meduusavuosiakin>>l 

Mutta tässä lienee jo kylliksi ratkaisua odottavia kysymyk
siä. Useat niistä ovat sellaisia, että jokainen merivesillämme ke
säisin purjehtijana, kalastajana tahi retkeilijänä liikuskeleva luon
nonharrastaja voi havaintoja tekemällä ja niistä asianomaisiin paik
koihin ilmoittamalla edistää puheena olevien tehtävien selvittelyä. 
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Erik Nordenskiöld 
1872 - 1933. 

Gunnar Ekman. 

Nils Erik Nordenskiöld, Hel
singin yliopiston entinen eläintie
teen dosentti, kuoli Tukholmassa 
29. pnä huhtikuuta 1933 60 vuo
den ikäisenä. Viimeiset 15 elinvuot
taan hän asui Ruotsissa ja oli myös 
siirtynyt tämän maan alamalseksi. 

Kuuluisan luonnontutkijasu
vun jäsenenä Erik Nordenskiöld 
syntyi Mäntsälän Alikartanossa 
(Frugård) 23, pnä marraskuuta 
1872. Tultuaan ylioppilaaksi 1890 

hän opiskeli Helsingissä luonnontieteitä, pääaineenaan eläintiede. 
Hän menestyi niin hyvin opinnoissaan, että pääsi jo 9 vuotta 
myöhemmin eläintieteen dosentiksi Helsingin yliopistoon. Tästä 
toimesta hän erosi 1917 siirtyäkseen Tukholmaan, missä sittem
min toimi sikäläisen korkeakoulun biologian historian dosent
tina kuolemaansa saakka. Varakkaana miehenä Nordenskiöldin 
ei koskaan tarvinnut hoitaa varsinaisia ansiotoimia, vaan hän 
saattoi vapaasti antautua mieliharrastuksilleen. Tämä seikka se
littää · monessa suhteessa hänen elämänvaiheitaan. Hän harjoitti 
paljon opiskeluja ja tutkimuksia ulkomailla Saksassa, Ranskassa, 
Englannissa, Italiassa ja Ruotsissa. Vuosina 1909 - 12 hän nautti 
siihen aikaan huomattavaa Rosenbergin matka-apurahaa. 

Nordenskiöldin- omat tieteelliset tutkimukset liikkuivat verra
ten ahtaalla alalla, käsittäen pääasiassa punkkien systematiikkaa ja 
mikroskooppista anatomiaa. Myös perhosista ja sammakkoeläimistä 
hän julkaisi histologisia tutkimuksia, ja hän oli hyvin perehtynyt 
histologiseen tekniikkaan. Hänen huomattavimmat teoksensa ovat 
väitöskirjana 1898 julkaistu Beiträge zur Kennt.nis der Morphologie 
und Systematik der Hydrachniden sekä 1905 - 1911 ilmestynyt moni
osainen tutkimus Zur Anatomie und Histologie von Ixodes reduvius. 
El~intieteen professuurin ollessa 1910 avoinna Nordenskiöld haki 
tätä tointa, mihin hänet myös selitettiin päteväksi, joskaan hän ei 
kilpailussa voittanut kanssahakijoitaan. 
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Vähitellen Nordenskiöld luopui omista tutkimuksistaan luon
nossa ja antautui harrastamaan historiaa, mihin aineeseen hän jo 
aikaiseen osoitti suurta mielenkiintoa. Alikartanon suuri kirjasto 
houkutteli häntä lukemaan paljon sellaista, mihin biologit yleensä 
eivät ehdi tutustua. Kun hän lisäksi oli harvinaisen kielitaitoinen 
- paitsi kotimaisia kieliä sekä saksaa, ranskaa, englantia ja italiaa, 
hän vielä taisi latinaa ja kreikkaa - oli hänellä mitä parhaat edel
lytykset biologian historian kit joittamiseen. Lukuvuonna 1916 - 17 
hän luennoi Helsingissä tästä aiheesta ja näiden luentojen pohjalle 
syntyi sitten 1917- 24 hänen maailmankuuluisa teoksensa Biologins 
historia 1- 1 11, yh~eensä lähes 900 bivua. Alkuperäisen ruotsinkieli
sen painoksen kustansi Holger Schildts Förlagsaktiebolag. Tästä 
teoksesta on sittemmin ilmestynyt suomen, saksan ja englannin kie
linen painos. Suomeksi se on julkaistu Werner Söderström Osake
yhtiön Sivistys ja Tiede-sarjassa T. j. Hintikan kääntämänä. Arvos
telijat ovat kaikkialla suhtautuneet tähän teokseen erittäin suo
peasti, ja sitä on pidetty parhaimpana tähän asti ilmestyneenä bio
logian historiana. Tekijä onkin suorittanut tehtävänsä erittäin huo
lellisesti. Hän on vaivautunut lukemaan suuren joukon alkuperäisiä 
teoksia aina Aristoteleesta lähtien, joukossa paljon sellaisia, joita 
nykyään harvoin avataan. Myös uusimpaan kirjallisuuteen hän oli 
laajalti tutustunut, joskin teosten suunnaton määrä ja tutkittujen 
asioiden monipuolisuus ovat vaikeuttaneet objektiivisen ja täydel
lisen kuvan saamista viimeaikaisista tapahtumista biologian alalla. 
Varsinaisten biologisten ongelmien ohella tekijä ottaa huomioon 
yleiset kulttuurivirtaukset kunakin ajankohtana. Näin ol1en hän 
kykenee asettamaan biologisten kysymysten kehityksen elimelliseen 
yhteyteen muiden historiallisten tapahtumain kanssa. Tekijä suh
tautuu myös hyvin tasapuolisesti ja ymmärtäväisesti kuvaamiinsa 
henkilöihin ottaen huomioon sen pohjan, mi11ä kukin oppisuunta 
on päässyt kehittymään. Notdenskiöldin Biologian historia on kaut
taaltaan omaperäinen teos, jonka laatiminen on kysynyt tekijältään 
paljon työtä. Sitä lukiessa huomaa, että tekijä ammentaa tietonsa 
suoraan alkuperäisistä lähteistä ja voi niin ollen lausua oman mieli
piteensä asioista. Hän tarjoaa mielenkiintoista ja arvokasta luke
mista, ja tulee luultavasti kestämään kauan, ennenkuin parempi 
teos tältä alalta .ilmestyy. 

Nordenskiöld otti aikanaan innokkaasti osaa tieteellisten seuro
jemme toimintaan. Vaikkakin ruotsalaisiin piireihin kuuluvana, hän 
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silti osoitti paljon ymmärtämystä suomenkielistenkin harrastuksille. 
Suomen kieltä hän taisi varsin hyvin ja liittyi aikaiseen Vanamon 
jäseneksi. Tämän vuosisadan alkuaikoina hän uutterasti kävi Vana
mon kokouksissa ja piti sie1lä useita esitelmiä. Luonnon Ystävään
kin hän laati monta kirjoitusta. Todistuksena Nordenskiöldin naut
timasta arvonannosta suomalaisissa piireissä on mainittava, että 
hän kaksi vuotta peräkkäin, 1904- 1906, toimi Vanamon vara
puheenjohtajana. 

Erik Nordenskiöldin siirtyminen Ruotsiin oli maamme kannalta 
sikäli valitettavaa, että tämän johdosta Biologian historian tekijän 
kotimaa helposti voi jäädä mainitsematta ulkomailla, ja kaikki kun
nia tästä teoksesta menee läntisen naapurimaamme tilille. Syyt 
tähän muuttoon ovat sikäli ymmärrettävissä, että Nordenskiöld
suvun miltei kaikki muut jäsenet jo aikaisemmin olivat siirtyneet 
Ruotsiin, jossa muuton aikoihin kahdella läheisellä sukulaisella, Otto 
ja Erland Nordenskiöldillä, oli huomattava yhteiskunnallinen asema. 
Erik Nordenskiöldin puolisokin oli kotoisin tästä maasta ja omisti 
siellä suuren kiinteimistön. Varsinaisen sysäyksen muuttoon antoi
vat meillä maailmansodan aikana vallinneet epävarmat olot. Niin 
möi siis Nordenskiöld vanhan perintötilansa, Mäntsälän Alikartanon, 
ja muutti syksyllä 1917 Ruotsiin, jossa olot siihen aikaan olivat pal
joa miellyttävämmät kuin meillä. Hän oli Nordenskiöld-suvun vii
meinen Suomessa asunut miespuolinen jäsen. Kuten kuuluisan suku
laisensa, A. E. Nordenskiöldin, oli hänenkin poismuuttonsa maal
lemme suuri tappio. Ruotsista käsin hän usein kävi maassamme ja 
seurasi tarkasti tapahtumia täällä. JJmeisesti hän ei koskaan ehtinyt 
täydelleen kotiutua uusiin oloihin, vaan oli kuolemaansa saakka 
läheisesti kiintynyt syinnyinmaahansa. 

Painokvantitatiivisia määräyksiä Vetelin Haapa== 
järven vesikasvillisuudesta. 

Fanny Salmela. 

Haapajärvi sijaitsee Vetelin pitäjässä Keski-Pohjanmaalla. 
Se on 2.2 km pitkä ja 0.5 km leveä järvi, jonka suurin syvyys on 
0.9 m. Pohja on pehmeää, ollen mutaa tai liejua. Veden väri on 
jokseenkin ruskea. järvi on Perhonjoen Iäpijuoksujärvi, joten veden 
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korkeusvaihtelut ovat suuret; vesi voi nousta kesäsateidenkin joh
dosta parissa päivässä 30- 40 cm. Ympäristö on viljelysmaisemaa, 
josta suurin osa on suomaata. Avovettä on järvessä vain vähäinen 
alue. Rantavesissä on laajalti, 5- 100 m leveälti saraikkoa (Carex 
rostrata ja C. acuta). Yli puolet järven pinta-alasta käsittää 20 - 60 
cm syvyisessä vedessä kasvava kortteikko, jonka peittäväisyys on 
1- 20 %. Muista kasvustoja muodostavista lajeista ovat tärkeim
mät Potamogeton natans, ·P. perjoliatus, Sparganium simplex, Nym
phaea candida, Nuphar luteum, N. pumilum ja Scirpus lacustris 
(9 kasvustoa). Pieniä kasvustoja muodostavista lajeista mainitta
koon Lystmachia thyrsiflora, Menyanthes ja Alisma plantago, jota 
on paljolti 0.5 - 3 ·m2 kokoisina ryhmäkkeinä etenkin Potamogeton 
natans-kasvustoissa. Saraikot ja kortteikot niitetään joka kesä 
melko tarkoin. Ainakin v:sta 1928 on järvessä asustanut piisami
myyrä, jota pesii runsaasti varsinkin saarien reunoilla, missä 10 cm 
leveitä >>piisamipolkuja>> näkee saraikossa vieri vieressä. Äkillinen 
vedennousu kesäsateiden aikana on tuhonnut poikasia. 

Sen johdosta että järviemme kasvimassan tuotosta kaivataan 
t ietoja maamme eri puolilta, olen kesinä 1931 ja 1932 tutkinut 
Haapajärven tärkeimpien vesikasviyhdyskuntien tuottoisuutta pie
niltä koeruuduilta. Näytteet painomääräyksiä varten otettiin mo
lempina kesinä heinäkuun viimeisinä ja elokuun ensimmäisinä päi
vinä, joten eri kesien määräykset on sen nojalla voitu rinnastaa. 
Tutkimuksissa käytettiin 0.25 m2:n kokoista koeneliötä, mikä on 
osoittautunut olevan riittävä suuruus tasaisesti kasvaville lajeille 
kuten esim. koriteelle ja saroille. Lumpeelle ja upukalle olisi kui
tenkin vähintään 1 m2:n suuruinen neliö ollut paljon tarkoituksen
mukaisempi. Aikaisemmin on tehty ehdotus tälJaisten suurten kas
vien kasvutuotannon selvillesaamiseksi siten, ' että määrättäisiin 
vain useiden pohjasta kaivettujen yksilöiden paino, näille laskettai
siin keskiarvo ja sillä kerrottaisiin yksilöjen lukumäärä suurem
malla alalla, esim. 5 x 5 m2:1lä. Tätä menetelmää lienee kuitenkin 
vaikea sovelluttaa käytäntöön yksilöjen painon suuren vaihtelun 
ja veden syvyydestä aiheutuvien hankaluuksien takia. Omissa ha
vainnoissani käytin kaikille kasveille puukehystä, jonka sisäsivu oli 
50 cm pitkä ja joka painettiin pohjaan ja poljettiin pohjamutaan 
kiinni. Kehyksen sisäpuolelta lähtevät pohjanpäälliset kasvinosat 
irroitettiin käsin tai veitsellä, huuhdottiin heti puhtaiksi varsiin 
takertuneesta limasta ym. ja asetettiin vaatteelle valumaan. Maan-
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alaisia kasvinosia irroitettaessa poljettiin koeruutu teräväliä la
piolla kehyksen sisäreunaa myöten erilliseksi neliöksi, jonka jälkeen 
siinä olevien kasvinosien kaivaustyö tehtiin etupäässä käsin . Kai
vaustyö lopetettiin silloin, kun kasvinosia ei enää löydetty .tai niitä 
esiintyi mitättömän vähän. Huuhtomisen jälkeen annettiin kasvien 
vaatteelle levitettyinä kuivua 30 min. Tuorepunnitus suoritettiin 
tavallisella käsipuntarilla, jolla tuorepaino saatiin määrätyksi vali
tettavasti vain 25 g:n tarkkuudella. Tämän jälkeen saivat kasvit 
kuivua sanomalehtipaperille levitettyinä ullakolla 2- 3 viikon ajan : 
Kuivausta varten leikeltiin paksumpien kasvinosien kuten lumpeen 
ja ·upukan juurakot ja varret viipaleiksi ja paloiteltiin. Ilmakuivina 
kasvit punni_ttiin paperipusseissa postivaa'alla 1 g:n tarkkuudella. 
Viimeinen kuivaus suoritettiin leivinuunissa, jossa näytteet paperi
pusseissa ollen kuivuivat yli yön, minkä jälkeen ne jälleen punnit
t iin postivaa'alla. Tutkittuja koeruutuja oli yhteensä 37. Ne va
littiin aivan tai miltei puhtaista osista yhdyskuntaa, koettaen saada 
määrättäviksi tyypillisiä keskitiheitä ja -korkeita kasvustoja, joiden 

Uunikuivan kasvimassan paino 0.211 m2:tlä g. 

E 1 pohjanpääll. osat 1 pohjamaan osat 
::s ~ 
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Equisetum limosum .. 200- 300 10- 20 30- 60 5 122 81 83 3 293 82 ,84 
Sparganium simplex, 

koko kasvi . . ...... 25-70 5-20 60-65 4 (19) 90 92 
Potamogeton natans .. 14-20 25-35 70 3 33 84 85 3 23 89 91 

l) perfoliatus 10 1 65 1 9 87 88 1 2 82 85 
Alisma plantago ...... 7 5 70 1 13 89 91 1 34 79 83 
Carex sp. (acuta ja 

rostrata) .. ' ....... 70- 120 15-35 - 6 58 69 73 2 212 78 83 
Scirpus lacustris .... 53 5 70 1 127 77 85 1 94 75 87 
Nymphaea candida .. - 50-75 65 2 27 86 89 2 24 77 86 
Nuphar luteum ...... - 65-60 65 6 40 92 93 4 54 91 92 

l) pumllum ... . - · 5-15 55-65 5 9 90 91 4 12 85 87 
Lysimachia thyrsiflora . 22-39 10- 25 40 2 19 88 89 2 18 86 87 
Hippuris vulgaris .... 65 1 90 1 22 88 

901 1 
6 91 92 
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peittäväisyysprosentti on yhdyskunnalle ominainen. Tyypillisen 
alueen valitseminen koeruuduksi painomääräyksiä suorit'ettaessa 
on ajan säästämisen vuoksi tärkeää, sillä jo yhden koeneliön kaivaus 
ja siinä olevien kasvinosien puhdistus saattaa vaatia parin tunnin 
työ~. 

Koealojen kasvimassan painot ·uunikuivina ilmenevät tähän 
liittyvästä taulukosta. Vastaavat tuoreen ja ilmakuivan painon 
arvot voidaan laskea vesiprosenteista, kuitenkin huomioon ottaen, 
että vesiprosenttiarvoja ei voida pitää tarkkoina, koska tuoreen 
painon määräyksessä on voinut sattua jopa 10- 20 g:n suuruisia 
virheitä. 

Äkämäankeroinen (Heferodera radicicola Greeff). 
Maallemme uusi kasvihuonetuholainen. 

Niilo A. Vappula. 

Sukkulamatojen joukossa on useita a n k ero i s te n (An
guillulidae) ryhmään kuuluvia lajeja, jotka elävät loisina kasvien 
solukoissa ja siten häiritsevät niiden kasvua. Toiset niistä asustavat 
kasvien varsissa, toiset taas lehdissä tai juurissa aiheuttaen näiden 
kasvinosien epämuodostumista ja samalla useimmiten koko kasvin 
surkastumisen. Ne ovat kaikki" hyvin pieniä, monet paljain silmin 
tuskin näkyviä, rihmamaisia, hentoja matoja. Toistaiseksi tunne
taan Suomesta vain muutamia harvoja viljelyskasveille vahingollisia 
ankeroislajeja, mikä lähinnä johtunee· siitä, että näitä pieneliöitä 
ja niiden merkitystä tuholaisina ei ole meillä vielä lähemmin selvi
tetty. 

Syyskuussa 1932 saatiin Maatalouskoelaitoksen Tuhoeläinosas
tolle lehtori S. S. S a 1 me n 1 i n n a 1 t a Lepaan Puutarhaopis
tosta Tyrvännöstä näytteeksi äkämäisiä kasvihuonetomaatin juuria 
(kuva 1) ja lähempi tarkastus osoitti, että kysymyksessä oli ä k ä mä
a n k ero i se n (Heterodera radicicola Greeff) aiheuttama vioitus. 
Tuhoa oli esiintynyt melko rajoitetulla alalla, joten sillä ei ainakaan 
toistaiseksi ole ollut mitään suurempaa käytännöllistä merkitystä. 
Samana kesänä löysi yliopp. T o i n i V a 1 k a m a äkämiä kurkun 
juurista Lopelta Kormun kasvihuoneista {kuva 2). Kun tätä lajia 
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ei ole aikaisemmin tavattu 
maassamme, lienee syytä lä
hemmin selostaa sen el intapoja 
ja vahingollisuutta. 

Äkämäankeroinen on to
dennäköisesti kotoisin vanhan 
maailman troopillisista ja sub
troopillisista osista. Sieltä se 
on levinnyt melkein kaikkialle 
koko maapallolle, mutta par
haiten se viihtyy lämpimissä 
maissa ja kasvihuoneissa. Eu
roopassa sitä on tavattu Sak
sassa, Ranskassa, Italiassa, Itä
vallassa, Unkarissa, Hollan
nissa, Ruotsissa ja Venäjällä. 
Äkämäankeroinen on hyvin 
>>moniruokainem> laji; niinpä 
amerikkalainen Bessey (1911) 

Kuva 1. Äkämäankeroisen aiheuttamia 
äkämiä tomaatin juurissa. Valok. N. v. mainitsee sen isäntäkasveina 

480 eri kasvilajia tai alalajia. 
Kasvihuoneissa se usein esiintyy mm. kurkulla, tomaatilla, salaatilla, 
viiniköynnöksdlä, hajuhei neellä ja useilla mu.illa koristekasveilla. 
Eteläisemmissä maissa vioittaa se lisäksi useita avomaan kasveja, 
kuten perunaa, kaaleja, lanttua ym., harvemmin hedelmäpuita (pää
rynä- ja persikkapuita), Yhdysvalloissa lisäksi apilaa ja mailasta. -
Pohjoismaissa ei äkämäankeroisella toistaiseksi ole ollut mitään suu
rempaa taloudellista merkitystä eikä sitä esim. Skandinavian maissa 
ole tähän mennessä tavattu avomaalla missään tärkeämmässä vilje
lyskasvissa. Myöskin Saksassa on sen merkitys avomaatuholaisena 
hyvin vähäinen, mutta kasvihuoneissa, varsinkin varhaisvihannes
viljelyksillä, se sensijaan on muodostunut ensi luokan tuhotaiseksi 
aiheuttaen pahimmissa tapauksissa 50 - 70 % satotappioita. 

Äkämät syntyvät siten, että juuritylpyn solut ankeroisten vai
kutuksesta lisääntyvät sekä suurenevat ja osa niistä kehittyy plasma
rikkaiksi, monitumaisiksi jättiläissoluiksi. juuren keskuslieriön 
johtojänteet erkanevat toisistaan kadottaen säännöllisen järjestyk
sensä, josta on seurauksena, että johtojänteiden toiminta ja varsin
kin nestevirtaus häiriytyy. Ankeroiset tunkeutuvat juuren sisään 
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Kuva 2. Äkämiä kurkun juurissa. Valok. N. V. 

useimmiten pää- ja sivujuurien yhtymakohdasta. Äkämän koko ja 
muoto riippuu juureen tunkeutuneiden ankeroisten lukumäärästä 
ja kasvista. Ne ovat tavallisesti herneen kokoisia, mutta eräissä 

. tapauksissa saattavat kasvaa pähkinän kokoisiksi jopa suuremmik
siki.n. Edellämainitussa Lepaalta saadussa näytteessä olivat suu
rimmat äkämät 1 %- 2 sm läpimitaltaan. - Aluksi ei kasvi suures
tikaan · näytä kärsivän ankeroisten aiheuttamasta vioituksesta. 
Eräät ranskalaiset tutkijat väittävätkin, että äkämie.n muodostu
minen on kuivissa seuduissa kasvaville kasveille jopa hyödyllistäkin, 
kun äkämien jättiläissolut toimivat vesisäiliöinä ja siten suojelevat 
kasveja kuivumiselta. Seuraukset äkämien ilmaantumisesta ovat 
kuitenkin yleensä isäntäkasville turmiolliset, sillä äkämän alapuo
lella olevat juurenosat ja äkämä itse kuolevat ja lopuksi koko kasvi 
tuhoutuu ravinnon puutteessa. Toisinaan on ankeroisia tavattu 
(mm. tomaatilla) myöskin varren kuorisolukassa jopa 15 sm maan
pinnan yiäpuoieiia.-

Heterodera-suku eroaa muista ankeroisista ennen muuta aikui
silla eläimillä voimakkaasti esiintyvän sukupuolisen erilaisuutensa 
(dimorfismi) perusteella. Täysikasvuiset koiraat (kuva 3) ovat rih
mamaisia, 1.2 - 1.5 mm pituisia, ja ovat siis ulkomuodoltaan taval
lista ankeroistyyppiä. Liikkumatonta, endoparasiittista elämää 
viettävien .naaraiden munasarjat kehittyvät suunnattomasti, joten 
niiden ruumis paisuu päärynän- tai pullonmuotoiseksi 0.4 - 1.3 mm 
pituiseksi pussiksi (kuva 4). Munista, joita yhdessä naaraassa muo-
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Kuva 3. Aikuinen 
H. radicicola-koiras, 
n. 200 : 1 (S t o n e 

ja Smith}. 

Kuva 4. Suvullisesti 
kypsä H. radicicola
naara~n.60:I (Sto-

ne ja Smith). 

Kuva 5. 
H. radicicolan 
toukka myö
hemmällä as
teella, n. 60: 1 
(S t on e ja 

s fl1 i t h). 

dostuu n. 500 kpl., kehittyy hentoja toukkia, jotka usein vasta emo
eläimen kuoltua pääsevät vapauteen. Ne såattavat jäädä äkämän 
sisään ja suurentaa sitä tai muodostaa toiseen paikkaan uuden äkä
män. Suurin osa toukista tulee kuitenkin esille vasta silloin, kun 
juuret äkämineen mätänevät. Multaan jouduttuaan saattavat tou
kat ilman ravintoa elää siinä pitkän ajan, toisinaan kuu~ausikau
palla, kunnes löytävät sopivan juuren asuinpaikakseen ja tunkeu
tuvat sen kärkiosaan. Ne kasvavat nyt vain vähän pituutta, mutta 
sitä enemmän paksuutta muuttuen liereiksi, etupäähän vähitellen 
suipentuviksi pusseiksi (kuva 5). Naaraspuoliset yksilöt pullistuvat 
yhä enemmän menettäen samalla liikuntakykynsä, kun taas koiraat 
suorittavat toukkanahan sisässä muodonvaihdoksen (kuva 6) ja 
sen päätyttyä tunkeutuvat esille naaraita etsimään. Kun munat 

Kuva 6. H. radicicola-koiras 
lepoasteella vähäistä ennen 

kuoriutumistaan, n. 0 : 1 
(S t o n e ja S m i t h). 

ovat tulleet hedelmöitetyiksi, kuolee naa-
1'as ja sen iho muodostaa suojan munille. 
japanilaisen K w a i i c h i r o N a g a
k u r a n mukaan 1 tapahtuu äkämäan-

1 K w a i i c h i r o N a g a k u r a : ("Ober 
den Bau und die Lebensgeschichte der Hetero-
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keroisen kehityksessä neljä nahanvaihdosta, ensi kerran jo munan
kuoren sisällä, toisen kerran ankeroisten vaihtuessa toiseen suku
puolisesti vielä erikoistumattomaan asteeseen, kolmannen kerran 
niiden vaihtuessa koiras- tai naaraspuoliseksi toukaksi ja lopuksi 
neljännen kerran niiden· muuttuessa suvullisesti kypsiksi eläimiksi. 
Suotuisissa olosuhteissa kestää kehitys vain 38 päivää laskettuna tou
kan kuoriutumisesta seuraavan sukupolven samaan kehityskohtaan. 

Niin kauan kun maa ei ole liian kuiva, näyttävät ankeroiset 
kehittyvän sitä nopeammin· mitä korkeampi on lämpötila. jos sitä 
vastoin maan lämpötila laskee . 10° C alapuolelle, pysähtyy niiden 
kehitys jokseenkin ·täydellisesti. Ne kykenevät kuitenkin pysymään 
elossa hyvinkin alhaisessa lämmössä. Niinpä mainitaan, että äkämä
ankeroisen on todettu talvehtivan Yhdysvalloissa Nebraskassa, 
jossa lämpötila vuotuisesti laskee alle oo ja toisinaan - 35° C saakka, 
maahan peittämättä jätetyissä pioonin juurissa. Tämä osoittaa 
siis, että pakkanen yksinään ei kykene niitä hävittämään maasta. 
j o n e s i n1 mukaan 25 - 30° maan lämpötila ja 40 % kosteus 
ovat suotuisimpia äkämäankeroisten kehitykselle. Särkyneessä äkä
mässä saattavat madot elää kuukauden tai vielä kauemminkin maan 
kosteuden vaihdellessa 10 - 100 ~~' mutta kuolevat nopeammin 
aivan kuivassa maassa. Ankarimpana esiintyy ankeroistuho ke
vyissä maanlaaduissa. 

Kun .äkämäankeroinen Suomessakin saattanee muodostua ra
sittavaksi kasvihuonetuholaiseksi, on sen torjumiseen kiinnitettävä 
tarpeellista huomiota·. Saastuneelta alalta on multa joko kokonaan 
poistettava 80 sm syvyydeltä ja vaihdettava uuteen tai puhdistet
tava kuumentamalla, höyryttämällä2, vaielemaila siihen rikkihiiltä 
jne. Saksalaisten S c h af f n i t i n ja W e b e r i n3 kokeissa ei 
rikkihiili sellaisenaan osoittautunut tehokkaaksi aineeksi ilmeisesti 

dera radicicola (G r e e f f) M i11 1 e r). japanese journal of Zoology, 3, 1930, 
Nr. 3, 95~ 1 60. Ref. (G o f f a r t) Nachr. blattf.d. Deutsch. Pflanzensch. dienst, 
1 1, 193 1, 45. 

1 L. H. jo n e s : The effect of environment on the nematode of the 
tomato gall. journ. Agr. Res., 44, 1932, 275- 285. 

2 T. K a 1 e r v o : Mullan sterili so inti höyryllä. - Puutarha, 36, 1933, 
No. 1, 10- 12. 

3 E. S c h a f f n i t und H. W e b e r : Versuche zur Bekämpfung des 
Wurzelälchens (Heterodera radicicola). - Anzeiger f. Schädlingskunde, 5, 1929, 
17- 20. 
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liian nopean haihtuvaisuutensa takia. Sensijaan saivat he hyviä 
tuloksia käyttämällä veteen maidostuvaa seasta, jossa oli 1 til.osa 
Sapikat-nimistä maidostusainetta ja 4 til.osaa rikkihiiltä. 2 m2 

kohti tarvitaan ainakin 1 litra seasta, joka sitä ennen laimennetaan 
vedellä vähintään viisikertaiseksi. Äskettäin on myöskin G u b a 1 

Amerikassa päässyt hyviin tuloksiin äkämäankeroisen torjumiseksi 
kasvihuoneissa rikkihiilimaidoksella, joka valmistetaan sekoitta
malla 6 til.osaa suopaa (rosi~ fish oil soap ), 26 til.osaa lämmintä 
vettä ja senjälkeen lisäämällä siihen 68 til.osaa rikkihiiltä. Näin 
saatu neste Iaimennetaan vedellä suhteessa 1 :50 ja vaieliaan maa
han käyttämällä n. 40 litraa 1 m2 kohti. Ennenkuin käsittely suo
ritetaan, on vanhat kasvien juuret huolellisesti poistettava ja hävi
tettävä sekä multa pidettävä kosteana ja lämpimänä vähintään 
kaksi viikkoa, jotta maahan jääneet pienemmät juuret äkämineen 
ehtivät ruveta mätänemään. ~äsittelyn jälkeen pidetään multa 
edelleenkin kosteana ja noin viikon kuluttua voidaan ryhtyä uusien 
kasvien istuttamiseen. 

Äkämäankeroisella on useissa tapauksissa todettu olevan luon
taisia vihollisia, jotka m~lkoisesti rajoittavat tämän tuholaisen luku
määrää. Niistä on tärkein sukkulamatoihin kuuluva petolaji Mo
nonchus papillatus Bast., joka käy ankeroisen kimppuun ja imee 
sen tyhjiin. S te i n e r i n ja H e n i 1 y n havaintojen mukaan tap
poi yksi ainoa petonematodi yhdessä päivässä 83 radicicola-toukkaa 
ja 12 viikossa 1322 kpl. 

Kirjalliswitta (tekstissä mainitun li säks i). M a r c i n o w s k i, K a t i: · 
Parasitisch und semiparasitisch an Pflanzen lebende Nematoden (Arb. aus d. 
Kais. Bio!. Anst. f. Land- u. Forstw., VI 1, Heft 1. Berlin 1 909). - S te 11-
w a a g, F.: Die Weinbauinsekten der Kuituriänder. Berlin 1928. S. 273-275. 
- T u II g r en, A.: Kuiturväxterna och djurväriden. Stockholm 1929. -
W i I k e, S.: Nematodes (P. Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankheiten, 
4. Aufl., IV, s . . 4.6- 53. Berlin 1 925). . 

1 E. F. G u b a :· Carbon disuifide emulsion for the contra! of the root
knot nematode. - Massachusetts Agr. Exp. Station Bull. No. 292. Amherst. 
Mass., December 1932. 16 pp. 
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Pieniä tietoja. 
Kottaraiset saapuivat 19. päivänä maaliskuuta 1933 Kurkijoelle, Hiitolaan 

ja Käkisalmelle suurin joukoin. Kurkijoen Kauppakylässäkin oli yhdessä par
vessa yli 20 yksilöä. Huhtikuun 7 päivään mennessä ei ole vielä saapunut kiurua 
ei peipposia eikä muitakaan muuttolintuja paitsi kottaraisia. Hempponen ja 
keltasirkku ovat jo yleisiä . puistikoissa, mutta ne ovatkin täällä paikallisia 
asukkaita läpi talven. V. Räsänen. 

Varpuspöllön ruokavarasto? I(uhmoisten Peltolankylässä näin 7. IV." 33 
puita pilkkoessani erään haapapölkyn kyljessä 4 cm:n reiän. Tutkin sen tar
kemmin ja löysin sieltä 9 päästäistä, 6 peltomyyrää, 1 vaivaishiiren, 1 pyrstö.:. 
tiaisen, 1 metsätiaisen, valkeita munankuoria ja yhden ehjän metsätiaisen mu
nan sekä yhden käenpiia.n munan . .Kolon pohjalla oli sammalia n. 10 cm paksu 
kerros. - Mainittu haapa oli kasvanut n. 400 m:n päässä kotoani vuoren rinteellä. 

Olavi Paateri. 
SoldaneJia montana Willd. metsäkasvina Tuusulassa. I(äväistessäni kesäk. 

18. p:nä 1932 lyhyellä retkeilyllä Tuusulan Ruotsinkylässä Metsätieteelli sen 
tutkimuslaitoksen koeasemalla, löysin koeaseman metsäalueen etelärajalta kor
peen vivahtavalta lehtoalalta lukuisia yksilöitä Soidanella montanaa, tunnettua 
keski-eurooppalaista Primulaceae-kasvia. l(asvi oli hyvin · elinvoimaisen nä
köinen, yli 4 cm Ievein !ehdin ja 25 cm pitkin, 1-3-kotaisin hedelmävanoin. 
>>Syypääksi>> kasvin esiintymiseen Ruotsinkylässä epäilin jo löytöpaikalla ystä
vääni toht. Viljo Kujalaa, joka Metsätiet. tutkimuslaitoksen assistenttina on 
usein retkeillyt koeaseman metsissä. Myöhemmin olen häneltä itseltään kuullut, 
että hän syyskesä llä 1926 kylvi Soldanellan siemeniä, joita oli samana kesänä 
tallettanut Tshekkoslovakiasta, pienille sammalista peratuille ruuduille mainit
tuun lehtoon ja erääseen toiseenkin paikkaan koeaseman mailla. Ainakin toinen 
kylvöistä on siis onnistunut erinomaisesti. - Olen halunnut merkitä tämän 
kylvötuloksen painettuun sanaan, samalla huomauttaakseni siitä, että olisi var
maan syytä ilmoittaa tämänlaatuisista kylvöistä ja niiden tuloksista kasvistomrne 
tarkkailijain tietoon. · K. Linkola. 

Kokousselostuksia. 
Suomalaisen Eläin- ja KasvitieteeJUsen Seuran Vanamon vuosikokous 

25. II. 1933. Puheenjohtajan prof. j. 1. Liron Iausuttua muutamin sanoin seu
ran jäsenet tervetulleiksi vuosikokoukseen piti · maist. Leo P o h j a 1 a esi
telmän Äyräpäänjärven vesikasvillisuudesta, jota hän oli tutkiuut kes.inä 
1929-31. Tämän rikkaasta linnustostaan kuuluisan järvemme vesikasvilli
suus on monessakin suhteessa erikoislaatuista. V. 1857 toimitettu Vuok
sen lasku alensi tuntuvasti myöskin Äyräpäänjärven vedenpintaa. Nykyisin 
onkin Äyräpäänjärven vedensyvyys kauttaaltaan hyvin pieni (korkeintaan 
n. 70-80 cm). järven tasaisesta mataluudesta on ollut seurauksena, että 
vesikasvillisuu~ on erittäin runsasta, voituaan liiallisen syvyyden haittaamatta 
levitä laajoille aloille. Koska Äyräpäänjärvi myöskin ravintoekologisesti on 
vesikasvillisuudelle joka suhteessa hyvin edullinen (eutrofinen), on järven run-
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sas vesikasvillisuus samalla harvinaisen rehevää ja lajirikasta. Vesikasviyhdys
kunnat kasvavat enimmäkseen sekaisin toinen toisensa lomassa (vyöhykkeittäin 
sijoittuminen on aivan vähäistä) ja ovat valtavalta osalta lähes puhtaita yhden 
laji!) kasvustoja, mitkä edustavat kymmeniä eri assosiaatioita. Tämä johtuu 
kilpailun vähäisyydestä, mihin puolestaan on syynä kasvillisuuden nuoruus 
uudella, laskun (1857) jälkeen vapautuneella ja entisestään monin. kerroin laa
jentuneella kasvualustalla. Erikoisena piirteenä Äyräpäänjärven vesikasvilli
suudessa on edelleen monien lajien yhdyskuntien säännöllisesti samaan tapaan 
toistuva muoto. Merkillisimmät ovat renkaanmuotoiset kasvustot. Lopuksi 
esitelmöitsijä selosti järven tärkeimpien kasvilajien kasvimassan tuotosta suo
rittamiaan painomääräyksiä. Esitelmää valaisivat lukuisat kuvat ja kartta-
piirrokset. ' 

Esitettiin sihteerin, kirjastonhoitajan, rahastonhoitajan sekä kokoelmien
hoitajaio vuosikertomukset, jonka jälkeen tilintarkastajien ehdotuksesta myön
nettiin johtokunnalle ja rahastonhoitajalle vastuuvapaus. Toimitettiin sitten 
virkailijoiden vaali, jolloin valituiksi tulivat: puheenjphtajaksi prof. j. 1. Li r o, 
v.puh.-johtajaksi dos. 1. V ä 1 i k a n g a s, sihteeriksi -entisen sihteerin ilmoi
tettua, ette! hän enää monien muiden töittensä vuoksi voi ottaa tointa vastaan
dos. M. j. Koti 1 aine n, kirjastonhaitajaksi prof. G. Ekman, rahaston
hoitajaksi maist. 0. H. P o r k k a, johtokunnan muiksi jäseniksi professorit 
U. Saa 1 a s ja 1(. Li n k o 1 a, eläin tiet. kok. hoit. maist. P. Suoma 1 aine n, 
kasvitiet. kok. hoit. maist. V. Heikinhei m o, tilintarkast. kalastusneuvos 
E. He 1 1 eVaaraja maist. V. K 0 r V en k 0 n t i 0 sekä varatilintark. kalas
tusneuvos P. B r o f e l.d t ja toht. A. j. Rainio. 

Esitettiin yliopp. Toini V a 1 kaman jättäm.ä stipendiaattikertomus kas
vihuoneviljelysten kasvitauteja ja tuhoeläimiä koskevista tutkimuksistaan 
v. 1932. 

Seuran jäseniksi valittiin ylioppilaat Olavi Ernest S a a r 1 u n d, Sole 
S i i v on en ja Helmi H. Soini. 

Kokouksen jälkeen keräännyttiin yhteisille teeillallisille Elannon hallinto
neuvoston huoneistoon. Tilaisuudessa, johon otti osaa 25 vanamolaista, pidet
tiin useita puheita. Prof. 1(. Te r ä s v u o r i kohdisti sanansa seuran puheen
johtajalle prof. Lirolle esittäen leikillisessä muodossa useita hänelle ominaisia 
piirteitä. Puheeseen vastasi prof. Li r o kiittäen samalla myöskin eroavaa sih
teeriä prof. Saalasta hänen monivuotisesta työstään seuran hyväksi. Prof. 
S a a 1 a a n lausuttua vielä muutamia sanoj<;t kertoi leht. Viljo H o r n b o r g 
pielaveteläisistä >>haukkumanimistä>>, joita hänellä oli muistiinpanokirjassaan 
monia kymmeniä, ja maist. V. Heikinheimo kiinnitti huomiota siihen, 
miten tärkeätä olisi saada aikaan yhteisymmärrystä luonnontieteilijäin ja us
konnollisten piirien välillä. Iltaa jatkettiin vielä kauan laulellen ja pakinoiden. 

Luonnonhistorian ja maantiedon opettajien liiton 
kesäkokous Tampereella. 

Luonnonhistorian ja maantiedon opettajien liitto vietti kesäkuun 27.-29. 
päivinä Tampereen tyttölyseossa kesäkokoustaan, jonka keskeisimpänä kysy:-
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myksenä oli luonnonhistorian ja maantiedon asema oppikoulukomitean· suun
nittelemassa oppikoulun uudistuksessa. Osanottajia oli n. 80. 

Ensimmäisenä kokouspäivänä piti kouluneuvos Einar F i e a n d t 
avajaispuheen ja välittömästi sen jälkeen esitelmän, jossa kosketteli p o h j a
k o u 1 u k y s y m y s t ä e r i k o i s e s t i 1 u o n n o n h i s t o r i a n o p e
tu k sen kanna 1 ta. - F. selosti ensiksi lyhyesti, mitä muistutuksia eri 
oppiaineiden edustajien puolelta on tehty 6-vuotista lyseota vastaan, viittasi 
siihen, että uusimallinen koulu pakottaa menetelmällisesti noudattamaan laa
jenevien piirien periaatetta vastoin oikeaksi tunnustettua etenevää opetustapaa 
sekä huomautti, että kansakouluun kokonaisuudessaan pohjautuva oppikoulu 
todennäköisesti tulisi oppilaille muodostumaan siksi vaikeaksi, että se Iuokalle 
jäämisien kautta ei tulisi muodostamaan keskimäärin nopeammin suoritettavaa 
oppijaksoa kuin 8-luokkainen Jyseo, vaan päinvastoin. - Puhuja huomautti 
tämän jälkeen, että oppikoulun tarkoituksena on valmistaa oppilaat yliopisto
·lukuja varten tai antautumaan aloille, jotka edellyttävät ns. korkeampaa 
sivistystä. Oppikoululla on siis aivan erikoinen oma tehtävänsä kuten kansa
koulullakin, joka myös jakaa oppilailleen yleissivistystä, mutta sellaista, jota 
tarvitaan aivan toisella tasolla. Keskikoulurakennelma jo katkaisee opetuksen 
suoraviivaisen etenemisen. jos kansakoulu kokonaisuudessaan asetetaan pohja
kouluksi, muodostuu oppijakso yhä katkonaisemmaksi. Tällainen peräkkälsten 
päättyvien kurssien lukeminen pakottaa eri oppiaineiden esittämisen muodos
tumaan varsin vaikeaksi. Sitä ei voi välttää, jos todella kansakoululla on oleva 
oma tärkeä tehtävänsä: valmistaa oppilaansa elämää varten. Samaa on sanot
tava keskikoulusta, joka oman oppiennätyksensä avulla valmistaa oppilaansa 
erilaisia ammatteja varten. Luonnonhistorian opetukseen ei tällainen katkonai
suus voi olla haitallisesti vaikuttamatta. Sen yleissivisiävä vaikutus tehdään 
uudessa koulumuodossa miltei tehottomaksi. Eliöiden tieteellisten nimien oppi
minen, tieteellisen järjestelmän rakentaminen ja pedagogisesti arvokas kokoel
mien kerääminen tehdään vaikeaksi jopa mahdottomaksi. Loppujen lopuksi 
oppilas saa liian myöhään tutustua luonnonhistoriaan sellaisena kuin ·sen on 
oppikoulussa esiinnyttävä. Kasveja kerätään ikävuosina, jolloin niiden keräily 
ei enää ole luonnollista, ja jolloin ei perinpohjaisen koulutuksen kautta ole vielä 
voitu herättää tieteellistä keräilyintoa. -Erikoisesti luonnonhistoriaa varten 
on oppilas naivisti vastaanottavaisena saatava ammattiopettajan käsiteltäväksi. 
Luonnossa oleilun ilo, muotosuhteiden välitön ihaileminen, ongelmien ratkai
semisen tyydytys ja oikeiden havaintojen synnyttämä totuudenrakkaus, kaikki 
nuo ovat aikaisin istutettavat oppilaaseen. Tämä voi tapahtua vain aineeEeen 
tieteellisesti perehtyneen opettajan avulla, joka ei tyydy oppikirjan kaavoihin 
ja Iatteiden teleologisten lauseimien jaaritteluun. 

Toisen esitelmän, varjokuvin valaistun, piti prof. K a a r 1 o H i 1 d en 
ihinisroduista. 

Toinen kokouspäivä oli varattu alussamainitun keskeisen kysymyksen alus
tuksille ja keskusteluille. Luonnon h i s t o r i a n ase maa koskevan alus
tuksen esitti rehtori H a n n e s S a 1 o vaara. - Huomautettuaan, miten vai
kea tehtävä oppikoulun uudistaminen yleensä ja meidän oloissamme erityisesti 
on ja tähdennettyään sitä seikkaa, että esilläoleva kysymys on samalla kerralla 
sekä pedagoginen että myös erittäin laajakantoinen yhteiskunnallinen ja kansan-
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taloudellinen kysymys, ja että opettajien on sitä arvosteltava ensi sijassa maan 
sivistyselämän ja koululaitoksen kokonaisuuden kannalta eikä vain omia opetus
aineitaan si lmälläpitäen, alustaja pahoitteli sitä tosiasiaa, että nyt esillä oleva 
koulu-uudistus oli rajoitettu vain oppikoulua koskevaksi eikä maan koko koulu
laitosta. - Siirtyessään sitten tarkastamaan luonnonhistorian asemaa komitean 
lukusuunn itelmissa alustaja kiinnitti päähuomion kahteen epäkohtaan. Ensin
näkip oli vallitsevaksi ehdotetussa koulumuodossa, 6-Juokkaisissa kouluissa, 
keskikouluasteille myönnetty aivan liian vähäinen tuntimäärä luonnonhistorialle 
ja maantiedolle. jo nykyään ovat uusimuotoisten koulujen opettajat valitta
neet, että liian niukan tuntimäärän puitteissa ei ehditä kunnollisesti syventyä 
kurssiin, vaan opiskelu muodostuu hätiköiväksi ja pintapuoliseksi. Komitea 
on vähentänyt nykyistäkin tuntimäärää. Alustaja piti välttämättömänä, että 
keskiluokille saadaan lisää ainaki.n kaksi viikkotuntia. l(ahdeksanluokkaisille 
oppikouluille myönnettyä tuntimäärää hän sen sijaan piti riittävänä; haital
lisena seikkana tosin oli pidettävä sitä, että opetusta oli siirretty ent istä enem
män ala-asteelle. - l(äsiteltyään laajasti luonnonhistorian merkitystä käytän
nöllistä elämää ja kansalaiskasvatuksen ·tarpeita palvelevana oppiaineena var
sinkin meidän maassamme ja erityisesti lukioluokkien luonnonhistorian opetuk
sen merkitystä maailmankatsomuksen aineksia antavana, tieteelliseen ajatteluun 
kasvattavanaja käytännölliseen elämään sovellutettavia tietoja jakavana yleis
sivistyksellisenä aineena, alustaja arvosteli ankarasti komitean ottamaa kantaa, 
jonka mukaan luonnonhistoria ja maantieto oli ehdotettu valinnaisiksi sie lu
tieteen ja filosofian kanssa sen sijaan, että ne tähän asti ovat olleet, ja puhujan 
mielestä niiden edelleenkin tulee olla, kaikille oppilaille pakollisia yleissivistyk- _ 
sellisiä oppiaineita. Puhuja kuvaili niitä tuhoisia seurauksia, jotka komitean 
suunnittelemalla yksipuolisella oppikoulukasvatuksella olisi ja jotka tulisivat 
ulottumaan sekä sivistys- että taloudelliseen elämäämme, jos mainittu vaihto
ehtoisuus toteutetaan. - Eräästä filosofian oppikirjasta poimituin esimerkein 
puhuja osoitti vakuuttavasti, että filosofian ja sie lutieteen opetuksen puitteissa 
annettu biologisten kysymysten selvittely ei voi korvata biologiaa oppiaineena, 
vaan päinvastoin saattaa olla omansa sekoittamaan ennen saatuja luonnon
historiallisia perustietoja. Ellei muuta keinoa ole luonnonhistorian ja maan
tiedon aseman vakiinnuttamiseksi lukioluokkien ehdottomaksi lukuaineeksi, 
oli sie lutiede ja filosofia koululaisten suure lle enemmistö lle liian abstraktisina 
aine ina jätettävä pois lukusuunnite lmista. - Eräisiin toisiin luonnonhistorian 
opetukseen haitallisesti vaikuttaviin epäkohtiin, jotka uudistuksen kokonaisuu
den kannalta arvostellen kuitenkin ovat ede llämain ittu ihin pääkysymyksiin 
verrattuina toisarvoiset, alustaja rajoittui vain lyhyesti viittaamaan.- Lopuksi 
hän huomautti, että luonnonhistorian asemaa koskeva kysymys ei ole vain 
irrallinen erikoiskysymys, vaan liittyy kiinteästi mm. pohjakoulukysymykseen. 
Hän tunnusti yhtenäiskoulun yhteiskunnallisen ja kansantaloudellisen merki
tyksen ja lausui hyvin ymmärtävänsä sen saaman kannatuksen, mutta ei voi
nut uskoa, että se voi mem;styksellisesti täyttää tehtäväänsä, jos keskikoulu 
on kolmiluokkainen. Tällä pohjalla ei voida luonnonhistoriankaan opetusta 
tyydyttävästi järjestää tuottamatta haittaa jonkin muun yhtä tärkeän aineen 
opiskelulle. Edellyttäen, että kansakoulun rakenteessa ja lukusuunnitelmissa 
sekä opettajien valmistuksessa tapahtuisi oppikoulun uudistumisen mukaisia 
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muutoksia, olisi 7-luokkainen oppikoulu alustajan käsityksen mukaan pai
kallaan. 

Esitelmänsä sisällön hän oli keskittänyt neljään ponsilauselmaan~ joiden 
pohjalla käytiin keskustelemaan asiasta. 

Aamiaisloman jälkeen tutustuivat kokouksen osanottajat erinäisiin Tam
pereen tehtaisiin. Miehistä useimmat kävivät Pellavatehtaan konepajassa, 
naisia taas veti enemmän Trikootehdas puoleensa ja eräs ryhmä tutustui Takon 
uusiin tehdassaleihin. Tehtaiden jyrinästä siirryttiin tuomiokirkkoon, jossa 
vietettiin rauhaisa, tunnelmallinen hetki urkuri M. Suomen es ittäessä urkujen 
soittoa ja pastori L. Böökin esitellessä kirkkoa ja sen nähtävyyksiä . 

Lyhyen kahviloman jälkeen kokoonnuttiin taas tyttölyseolle, jossa seurasi 
alustus maantieteen asemasta uudessa oppikoulusuunnitelmassa . 
Koska alustajaksi lupautunut tohtori A a r o He II a a k o s k i ei kiireellisten 
kesätöittensä takia voinut kokoukseen saapua, luki hänen kirjoittamansa 
alustuksen tohtori Arvi P o i järvi. - Maantieteelle ei alustajan mielestä 
ollut komitean ehdotuksessa annettu sitä arvoasemaa, joka sille kuuluu, ja joka 
sen osaksi on tullut suurissa kulttuurimaissa, missä sitä pidetään erittäin t är
keänä käytännöllisenä, keskittävänä, luonnetta ja kansalaiskuntoa kehittävänä 
ydinaineena. - Tämä väheksyminen näkyi erityisesti kahdessa kohdassa. En
siksikin maantiede, samoinkuin luonnonhistoria, ehdotetaan lukioluokilla va
lintaehtoiseksi aineeksi. Alustaja ei pitänyt pätevinä komitean tälle ehdotuk
selle esittämiä perusteita, että nimittäin useimmat lukioluokkain maantieteen 
kurssiin kuuluvat kysymykset tulevat käsitellyiksi yhteiskuntaopin ja kansan
taloustieteen yhteydessä. Toiseksi on maantiede ilman muuta elimellisesti lii
tetty luonnonhistoriaan ja näiden aineiden tuntimääriä käs itellään yhtenä koko
naisuutena, huolimatta siitä, että maantiede kasvatuksellisen ja opetukselliten 
sisältönsä puolesta selvästi on pidettävä erillään kasvi- ja eläintietecstä. -
Koulukomitean maantieteen opetukseen ehdottamaa oppisuunnitelmaa alu -
taja ei pitänyt onnistuneena, ei ainakaan vanhatyyppisissä 8-luokkaisissa kou
luisSa. Uuden suunnitelman mukaan näet opiskelu alimmalla oppikouluasteella 
alettaisiin kaukaisimmista, vieraista maista ja vähitellen siirryttäisiin Suomeen, 
joka muodostaisi keskikoulun yläasteella opetuksen huipun ja päätöksen. Ko
mitea perustelee tätä ehdotustaan sillä, että kansakoulussa on pohjatiedot oman 
maan ja maanosan maantieteestä jo annettu, mutta alustaja väitti kokemuk
siensa perusteella, että tämä pohja on niin hatara, ette i sille voi menestykte Ji ä 
opetusta rakentaa. Opiskelu oli alustajan mielestä oppikoulussakin aloitettava 
aakkosista, siis Iähiympäristöstä, omasta kotiscudusta, kotimaasta ja vähitellen 
siirryttävä vieraihin maihin. 6-Iuokkaisissa uusityyppisissä kouluissa voinee 
uusi oppisuunnitelma ehkä kuitenkin olla mahdollinen. - Erityisesti alustaja 

-painosti sitä, että maantieteen syvimmät perusaatteet eivät ole pikkulapsen 
-ai.voin käsitettävissä, vaan selviävät vasta varttuncemmalla nuoruusijällä. 
Nykyistä huomattavampi osa tämän aineen opetusta olisi niin muodoin siirret
tävä ylemmille luokille, eikä ahdettava, kuten nyt on tehty, ylen suurta tunti
määrää aivan alimmille asteille. Lopuksi alustaja sitti yhteenv tona kuusi 
ponsilauselmaa. Sekä näiden että aamupäivällä rehtori Salovaaran mainitse
mien ponsien johdosta keski.tsteltiin useita tunteja ja hyväksyttiin ponnet seu
raavassa muodossa: 
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1) Samalla. kuin kokous tunnustaa yhtenäiskoulujärjestelmän yhteiskun
nallisen ja kansantaloudellisen merkityksen, se lausuu käsityksenään, että 
kansakoulun koko oppimäärään pohjautuvan oppikoulun keskikoulu ei voi 
kolmiluokkaisena menestyksellisesti täyttää tehtäväänsä. 

2) jos niistä epäilyistä huolimatta, joita 3-Iuokkaisissa keskikouluissa saa
vutettujen kokemusten perusteella on lausuttu näitä kouluja vastaan, oppi
koulua kuitenkin tahdotaan lähivuosina kehittää tällä pohjalla, ennenkuin 
maan koko koululaitos on yhtenäisesti uudestisuunniteltu, olisi uusimuotoisen 
oppikoulun yleistämisessä noudatettava suurempaa varovaisuutta kuin oppi
koulukomitea ehdottaa. 

3) Komitean ehdottamaan luonnonhistorian ja maantiedon tuntimäärään 
on uusimuotoisissa kaksijaksoisissa kouluissa lisättävä yksi viikkotunti 1 I:lla 
ja samoin yksi viikkotunti 1.1 l:lla luokalla; yksijaksoisille kouluille on myön
nettävä sama tuntimäärä kuin kaksijaksoisille. 

4) Luonnonhistorian ja maantiedon yhdistäminen yhdeksi oppiaineeksi on 
omiaan aiheuttamaan sekavuutta ja epätasaisuutta näiden aineiden opetuk
sessa eri kouluissa. Sitä paitsi se horjuttaa maantiedon erikoisasemaa kes
kittävänä aineera. Sen vuoksi luonnonhistoria ja maantieto olisi edelleen pidet
tävä eri oppiaineina ja säädettävä molemmille määrätty tuntimäärä luku
suunnitelmassa. 

5) Komitea ehdottaa maantiedon oppikurssin luettavaksi sellaisessa jär
jestyksessä, jonka soveltuvaisuudesta ei maamme kouluissa ole minkäänlaisia 
kokemuksia. Ainakin 8-luokkaisissa kouluissa tuntuu tähän asti noudatettu 
järjestys sekä didaktisista että käytännöllisistä syistä soveliaammalta. 

6) Koska luonnonhistoria ja maantieto ovat sekä käytännöllisen elämän 
että kansalaiskasvatuksen kannalta erittäin arvokkaita yleissivistyksellisiä 
oppiaineita erityisesti yläluokilla, tulee niiden kuulua kaikkien lukioluokkien 
kaikille oppilaille pakollisten aineiden joukkoon, kuten tähänkin asti. Niiden 
sijoittamisesta valinnanalaisiksi näet johtuisi, että se aineellisen ja henkisen 
kulttuurin tärkeä puoli, jota ne edustavat, jäisi tuntemattomaksi suurelle 
osalle maan sivistyneistöä, ja siitä taas aiheutuisi moninaisia laajakantoisia 
epäkohtia sekä talous- että sivis1.yselämässä. 

7) Luonnonhistorian ja maantiedon opettajille luokan ulkopuolella suori
tettavasta työstä, kuten kasvi- ja hyönteiskokoelmien tarkastuksesta, korjauk
sesta ja kuulustelusta, oppilastöiden valmistelusta, kirjallisista harjoituksista 
ja retkeilyistä laskettu tuntimäärä on kohtuuttoman alhainen. 

Päivän ohjelma päättyi yhteisiin illallisiin hotelli Tammerissa. 
Viimeinen kokouspäivä oli retkeilypäivä. Kokouksen osanottajat ajoivat 

autobusseissa ·oriv.eden kansanopistoon, jonka juhlasalissa professori Pentti 
E s k o 1 a luennoi Tampereen seudun geologiasta. Kuulijoina olivat myös 
opistolaiset. Kun oli nautittu vieraanvaraisen talonväen tarjoamat kahvit, siir
ryttiin tutustumaan H ö r t s ä n ä n kuuluun puutarhaan, joka herätti suurta 
ihastusta ja ihmettelyä retkeläisissä. Sieltä kävi matka Vehoniemen kauniille 
harulle, ja täältä osanottajat hajaantuivat kukin kesänviettoseudulleen. 

Toimitussihteerin osoite: 
Munkkiniemi. Tiilimäki 28. Puh. 49 160. 

Helsinki 1933, Raittiuskansan KirJapaino Oy. 
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Toimitus: Uunio Saalas (vastaava), K. Linkola ja Martti Hertz (toimitussihteeri) 

Luonnonhistorian asema oppikoulukomitean 
uudistussuunnitelmassa. 

Hannes Salovaara. 

(Alustus oppikoulunopettajien kokouksessa tammikuussa 1934.) 

Kun käymme arvostelemaan oppikoulukomitean mietintöön 
sisältyvää ehdotusta maamme oppikoulun sekä ulkonaisten puittei
den että sisällön uudistamiseksi, on syytä aluksi huomauttaa oikean 
taustan ja oikeiden mittasuhteiden aikaansaamiseksi, että oppikoulu
uudistus on samalla erittäin tärkeä yhteiskunnallinen ja kansan
taloudellinen kysymys kuin se on suurimerkityksellinen ja moni
haarainen pedagoginen kysymys. jos sitä käsitellään yksipuolisesti 
yhteiskunnallisena ja kansantaloudellisena kysymyksenä ja sivuute
taan pedagogiset näkökohdat, voivat seuraukset olla kohtalokkaat 
niinhyvin koulun tuleville kasvateille kuin maan koko sivistyselä
mälle. Samoin asian ratkaisu pelkästään pedagogisten vaatimusten 
ja etuJen mukaisesti kysymyksen sosiaalista puolta väheksyen ei voi 
olla onneksi koululaitokselle enempää kuin kansan kokonaisuudel
lekaan. Koulu-uudistuksen suurin vaikeus onkin juuri sellaisen rat
kaisun keksimisessä, jossa on riittävästi otettu huomioon sekä yhteis
kunnalliset että kasvatus- ja opetusopilliset näkökohdat ja niiden 
oikeutetut vaatimukset. . · 

Kaikkien väärinkäsitysten välttämiseksi tahdon heti alussa 
tehostaa .sitä tosiasiaa, että me tähän opettajain kokoukseen saa
puneet eri aineiden opettajat emme ole täällä ensi sijassa valvo
massa edustamiemme aineiden etua, vaan me olemme maan koulu
laitoksen kokonaisuuden edustajina, olemme täällä Iausumassa 
kokemuksemme ja asiantuntemuksemme nojalla käsityksemme ja 
vakaumuksemme siitä, missä määrin nyt arvoste_Itavana oleva 
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uudistusehdotus on onneksi maamme oppikoululaitoksen kokonai
suudelle ja maan kulttuurielämälle. Siksipä meidän tuleekin pyrkiä 
näkemään omat opetusaineemme kokonaisuuden osina ja pitämään 
uudistuksen pääasiana parhaan mahdollisen kokonaisuuden aikaan
saamista. 

Tässä yhteydessä tahdon mainita, että oppikoulukomitean mie
tintöön tutustuessani olen siitä saanut sen käsityksen, että komitea 
on parhaansa mukaan koettanut nähdä oppikoulu-uudistuksen sekä 
yhteiskunnallisena että pedagogisena tehtävänä sekä että se on pyr
kinyt eri aineita ja niiden merkitystä arvostelemaan objektiivisesti 
ja koulun tehtävän kokonaisuuden kannalta. Tämän tunnustuksen 
katson olevani velvollinen heti alussa lausumaan siitä huolimatta, 
että useista seikoista, joista toiset koskevat oppikoulun rakenteen 
koko pohjapiirrosta, toiset lukuisia mietinnön yksityiskohtia, mie
lestäni voi olla hyvinkin eri mieltä kuin komitea. 

Eräät näistä seikoista koskevat juuri sitä kysymystä, jota mei
dän luonnonhistorian ja maantiedon opettajien tässä kokouksessa 
tulee pohtia ja jossa me olemme asiantuntijoita, nim. luonnonhisto
rian asemaa komitean lukusuunnitelmissa. 

Vaikka komitea ilmeisesti on pyrkinytkin tasapuolisesti arvos
telemaan eri opetusaineiden merkitystä, on jokaiselle asiantuntijalle 
ilmeistä, että se on aliarvioinut luonnonhistorian merkitystä niin
hyvin käytännöllisen elämän kuin kansalaiskasvatuksen tarpeita 
palvelevana aineena. Seuraavassa esitän eräitä todisteita väitteeni 
tueksi. 

Vallitsevaksi ehdotetussa koulumuodossa, kuusiluokkaisissa 
kouluissa, on keskikoululuokille kaksijaksoisissa kouluissa luonnon
historialle ja maantiedolle myönnetty yksi viikkotunti vähemmän ja 
yksijaksoisissa kouluissa kaksi viikkotuntia vähemmän kuin nykyään 
on uusimuotoisissa kouluissa. jo nyt ovat uusimuotoisten oppikou
lujen opettajat valittaneet, että liian pienen tuntimäärän puitteissa 
ei ehditä kunnollisesti syventyä kurssiin, vaan opiskelu muodostuu 
hätiköiväksi ja pintapuoliseksi. Vielä vaikeammaksi ja tuloksiensa 
puolesta heikommaksi käy opetus, jos sitä nykyisestäänkin supiste
taan, ja vallan pikkulasten opetusaineiden asemaan painuvat luon
nonhistoria ja maantieto yksijaksoisissa 6-luokkaisissa kouluissa, 
joissa supistus on kaksi viikkotuntia ja poikalyseoissa enemmän kuin 
puolet keskiko~lun tuntimäärästä on sijoitettu 1 luokalle. On aivan 
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käsittämätöntä, miksi nämä aineet yksijaksoisissa kouluissa on pantu 
vielä huonompaan asemaan, kuin kaksijaksoisissa. Tosin näitä kou
luja komitean ehdotuksen mukaan tulee olemaan vain 7, mutta koh
tuutonta on niissäkään panna nämä sekä käytännöllisen elämän että 
kasvatuksen kannalta erittäin arvokkaat aineet asemaan, jossa nii
den järkiperäinen opetus käy suorastaan mahdottomaksi. 

Vastalauseessaan kouluneuvos Puupponen ehdottaa uskonto
tuntien lisäämistä keskikouluasteella kahdella viikkotunnilla ja nämä 
tunnit otettaviksi luonnonhistorian ja maantiedon tuntimäärästä. 
Tämän ehdotuksen toteuttaminen merkitsisi käytännössä luonnon
historian ja maantiedon opetuksen muuntamista joko tyhjänpäiväi
seksi jutusteluksi tai kuolleeksi systematiikan ja nimien päähän
pänttäämiseksi. Oppikouluopetusta sanan tähänastisessa merkityk
sessä ei sen puitteissa voida antaa. 

Kahdeksanluokkaisten oppikoulujen keskikouluasteelle varattu 
tuntimäärä on mielestäni riittävä, se on näet yksi viikkotunti enem
män kuin nykyään. Tämä lisäys on tosin saatu siirtämällä opetusta 
entistä enemmän koulun alirrtmille asteille, mutta lukusuunnitelman 
kokonaisuutta silmälläpitäen täytynee tähän tyytyä. On kuitenkin 
huomattava, että näitä tämmöisiä kouluja, joissa aineyhdistelmäm
me asema on katsottava tyydyttäväksi, tulee komitean ehdotuksen 
mukaan koko maassa olemaan vain 17 (14 suomenkielistä, 3 ruotsin
kielistä). 

Vastaväitteeksi siihen, mitä lausuin aineyhdistelmämme liian 
niukasta tuntimäärästä kuusiluokkaisissa oppikouluissa, on sanottu, 
että näissä aineissa ja varsinkin luonnonhistoriassa on paljon arvo
tonta muisti- ja kirjatietoa, kuollutta teoriaa, joka haitatta voidaan 
pyyhkäistä pois oppikursseista ja siten tuntuvasti lyhentää näitä. 
Myönnän, että tämä vastaväite ei ole aivan aiheeton. Mutta tahdon 
heti lisätä: näihin oppiaineisiin voidaan ja niihin täytyy liittää 
paljon uutta tietoaineistoa, sellaista, joka välittömästi liittyy .nyky
aikaiseen käytännölliseen elämään ja kansalaiskasvatukseen ja jota 
ei voida opettaa minkään muun kouluaineen puitteissa. Meidän 
maamme on maatalouden ja metsätalouden maa, ja vain luonnon
historian opetuksen puitteissa voidaan oppikoulussa antaa näiden 
elinkeinoelämän alojen ymmärtämistä edistäviä, yleiseen kansalais
kasvatukseen sisältyviä tietoja. Maamme luonnonhistorian opetta
jissa on erityisesti viime vuosina ollut havaittavissa vireätä pyrki
mystä muovailla opetuksensa sisällys nykyajan käytännölliseen elä-
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mään liittyväksi. On korvaamaton vahinko maamme sekä sivistys
että taloudelliselle elämälle, jos nämä pyrkimykset katkeavat luon
nonhistorialle varatun tuntimäärän riittämättömyyden vuoksi. 

Oppikoulukomitea ei tosin tietoisesti tahdo niitä katkaista. 
Päinvastoin se antaa metodisissa ohjeissa niille tukea ja kannatusta. 
Se teroittaa havainnollisuuden ja omatoimisuuden merkitystä luon
nonhistorian opetuksessa, se velvoittaa etsimään aina, milloin suin
kin on mahdollista, kosketuskohtia käytännöllisen elinkeinoelämän 
kanssa, erityisesti maa- ja metsätalouden. Se tehostaa piirtämisen 
merkitystä opetuksen havainnollistuttamiseksi ja oppilasten tietojen 
tarkistamiseksi. ja edelleen: se suosittelee kokeita ja oppilastöitä 
opetuksen yhteyteen, antaapa se oppilastyöskentelylle niin suuren 
arvon, että mietinnön mukaan keskikoulujen kaksi ylintä luokkaa 
voidaan oppilastöiden järjestämiseksi jakaa kahteen osastoon kah
deksaksitoista tunniksi luku vuodessa, jos· oppilaita on enemmän kuin 
18. Samoin lukioasteen kaksi alinta luokkaa. 

TälJä kauniilJa ohjelmalla on kuitenkin se pieni vika, että sitä 
ei voida toteuttaa juuri tuntimäärän niukkuuden vuoksi. Luonnon
historialle ja maantiedolle myönnetty tuntimäärä on liian vähäinen 
jo pienimpien mahdollisten oppikurssien suusanalliseen opetukseen, 
oppilastyöskentelyyn ei siitä liikene aikaa. 

joka ~apauksessa on paikallaan todeta tässä, että oppikoulu
komiteakin on tunnustanut oppilastöiden liittämisen luonnonhisto
rian opetukseen tarpeelliseksi. ja sekin on jo askel eteenpäin, vaik
kakin vasta - teorian tiellä: Sen toteuttaminen käytännössä edel
lyttää suurempaa tuntimäärää kuin komitea ehdottaa edustamil
lemme ai.neille. 

MiH1 oppiennätyksiin tulee, on komitea eräissä kohdissa poiken
nut asiantuntijainsa ehdotuksista. Mielestäni ei ole kuitenkaan 
syytä kiinnittää kovin suurta huomiota näihin poikkeamisiin eikä 

ppiennätyksiin yleensä,· koska käytäntö ja saavutetut kokemukset 
kuitenkin tulevat ne muovailemaan tosiolojen mukaisiksi. 

Siirryn sitten lukioluokkiin. 
Komitea määrittelee näiden luokkien luonnonhistorian opetuk

sen päämääräksi sen lisäksi, mihin keskikoululuokilla on pyritty, 
>>opastaa oppilaita ymmärtämään nykyaikaisen luonnonhistoriallisen 
tutkimuksen työtapoja ja antaa heille perusainekset luonnonhisto
riallisen ajatustavan hankkimiseksi>>. ja metodisissa ohjeissa huo-
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mautetaan, että >>on erikoista huomiota kiinitettävä siihen, että 
oppilaat saavat yhtenäisen, kehitysajatukseen pohjautuvan yleis
kuvan elollisesta luonnosta>> ja että >>he tottuvat vertailuja ja johto
päätöksiä tekemällä itsenäiseen ajatteluun ja että he saavat käy
tän·nöllistä elämää koskevaa ja siihen sovellettavaa tietoaineistoa >>. 

Lukioluokkien oppimäärään sisältyy komitean ehdotuksen mu
kaan yleisbiologiaa, kasvi- ja eläinanatomiaa, -morfologiaa ja -fysio
logiaa, ekologisten kysymysten tarkastelua, lisääntymisilmiön tar
kastelua, embryologiaa, periytyväisyysilmiöiden ja rotuhygienian 
tarkastelua sekä yleiskatsaus biologisen tutkimuksen vaiheisiin. 

Opetuksen päämäärä on määritelmän mukaan sekä kasvatuk
sellisesti että käytännöllisesti arvokas, ja opetusaineisto on sellai
nen, jonka nykypäivinä pitäisi sisältyä jokaisen ylioppilastutkinnon 
suorittaneen henkilön sivistysmäärään. Samaan päämäärään on 
tähänkin asti oppikouluissamme pyritty, ja suunnilleen sama on 
oppikurssin sisällys oilut. Kuten tiedämme, on päämäärän saavut
tamista vaikeuttanut suuresti se seikka, että kahdella ylimmällä 
luokalla on luonnonhistorialle ja maantiedolle myönnetty vain yksi 
viikkotunti yhteisesti. Tämän johdosta on biologian opiskelu muo
dostunut hermostuneeksi kiirehtimiseksi, jossa ei ole riittävässä mää
rässä ehditty totuttaa oppilaita >>vertailuja ja johtopäätöksiä teke
mällä itsenäiseen ajatteluun>>. Tämän haitan on komitea oivaltanut 
ja ehdottaa näille aineille kaksi viikkotuntia kullakin lukioluokalla. 

Mutta ehdottaessaan tämän edistysaskeleen komitea ehdottaa 
samalla monin verroin pitempää taka-askelta. 

Biologisia aineita on tähän asti pidetty yleissivistyksellisinä 
eikä suinkaan vain eräitä ammattiopintoja varten tarvittavia esi
tietoja antavina opetusaineina. juuri nämä aineet, jos mitkään, 
palvelevat sekä käytännöllisen elämän että kansalaiskasvatuksen 
tarpeita. Niihin pohjautuvat pääelinkeinomme, vain niiden opiske
lun tuloksena voidaan saada perustiedot sellaisista nykytärkeistä 
kysymyksistä kuin perinnöllisyystutkimuksen aikaansaannoksista Ja 
työskentelytavoista ja rotuhygieniasta, ne tarjaovat perusaineksia 
maailmankatsomuksen luomiseksi. Henkilö, jolla ei ole näitä tietoja, 
on jäänyt osattomaksi eräästä nykyajan sivistyssisällön tärkeim
mästä puolesta. Hänen tietopuolinen sivistyksensä ja ajattelu
tapansa on perin yksipuolinen. 

Tämmöiseen yksipuolisuuteen veisi oppikoulukomitean ehdo
tuksen toteuttaminen suuren, ehkä suurimman osan maamme tule-
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vaa sivistyneistöä. Komitea näet ehdottaa, että luonnonhistoria ja 
maantieto eivät olisikaan lukioasteella - siis silloin kuin varsinaiset 
maailmankatsomuksen ainekset annetaan, kun oppilaita kehitetään 
tieteelliseen ajatteluun ja kun heitä tutustutetaan biologisen tutki
muksen varsinaiseen sisältöön ja sen saavutuksiin ja kun kansalais
kasvatusta tukevat biologise t tiedot ovat sekä oppi lasten iän ja kehi
tystason että opetusaineiston johdosta juuri arvokkaimmat ja oppi
laat niitä herkimmin vastaanottavat - kaikille pakolliset vaan 
vaihtoehtoiset sielutieteen ja filosofian kanssa. 

Luonnonhistorian ja maantiedon asettamiseen vaihtoehtoiseksi 
aineeksi komitea on joutunut siitä syystä, että se ei ole muuten saa
nut tilaa ka ikille niille ainei lle, joita se pitää tarpeellisina lukio
asteen lukusuunnitelmissa. Niitä aineita ovat myös sielutiede ja 
filosofia. Komitea toteaa itse, että näitä aineita ei lueta ollenkaan 
esim. Norjan, Tanskan ja Preussin kou luissa, kun taas Ruotsin ja 
Itävallan kouluissa ne ovat oppiaineena kahdella ylimmällä luokalla. 
Virossa samoin humanistisella ja taloudellisella linj alla kahdella ylim
mällä luokalla, realilinjalla vain ylimmällä, ja Ranskassa vain ylim
mällä. Meill ä komitea ehdottaa niitä luettavaksi kaikilla lukioluo
killa, vaihtoehtoisesti luonnonhistorian ja maantiedon kanssa. 

Komitea toteaa myös sen tosiseikan, että filosofian soveltuvai
suudesta kouluihimine on oltu ja oll aan edelleen eri mieltä. Kun toi
set ovat sillä kannalla, että filosofia ei voi herättää oppilaiden mie
lenkiintoa, koska se kouluas~eelle on lii aksi abstraktista ja vaikea
tajuista, toiset ovat huomauttaneet, ettei mikään ole nuorisolle niin 
kii nnostavaa kuin laajat näköalat ja suuret kysymykset . Komitea 
on yhtynyt jälkimmäiseen mielipiteeseen. Se haluaa kuitenkin 
panna sielutieteen, ei filosofian, etualalle opetuksessa ja muovailla 
opetuksen varsinkin alkuastee lla kokeelliseksi, omato imisuuteen 
johtavaksi. Tyttöoppilaitoksissa se rajoittaa opetuksen pääasiassa 
sielutieteeseen, ja niissä tätä ainetta - samoin kuin vaihtoehtoisesti 
luonnonhistoriaa ja maantietoa - onkin vain kahdella ylimmällä 
lukioluokalla. Sielutieteen ja fil osofi an opetus on suunniteltu yleensä 
historian opettajan virkaan liittyväksi. 

Vaihtoehtoisuuden puolustukseksi komitea mainitsee, että täten 
voidaan tyydyttää oppilasten eri harrastussuuntia: spekulatiivisuu
teen taipuvat oppilaat voivat opiskella sielutiedettä ja filosofiaa, 
käytännölliseen elämään suuntautuvat luonnonhistoriaa ja maan
tietoa . Edelleen, että vaihtoehtoisuus on eduksi yliopisto-opintoihin 
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valmistumiselle, koska oppilaat voivat valita sen vaihtoehdon, joka 
helpottaa heidän yliopistollisia lukujaan. ja vihdoin, että sielll
tieteen tutkimusmenetelmät ovat samat kuin empiirisen luonnon
tieteen, joten sielutieteen opiskelu tärkeissä kohdissa · korvaa · luon
nonhistorian opiskelua. 

Komitean esittämät näkökohdat ovat mielestäni kovin teoreet
ti se t. Ensinnäkin on niihin huomautettava, että vain harvat koulu
laiset tuntevat syvempää mielenkiintoa ja harrastusta sielutieteen 
ja filosofian abstraktisiin on gelmiin. Toiseksi voi kysyä, onko sellais
ten oppilasten kehitykselle, joiden harrastus on voimakkaasti speku
latiivinen, onnellista, että se jo koulupenkillä suunnataan niin yksi
puolisesti tähän suuntaan, että heille jää tykkänään vieraaksi koko 
se puoli nykyaj an yleissivistyksestä, jota luonnontieteet edustavat. 
Eikö juuri tuollaisille sisäänpäin kääntynei lle mietiskelijöille ole ter
veellisenä vastapainona luonnon elämään ja lakeihin tutustuminen 
ja biologisen ajattelutavan perusaineksien saaminen . Koulun ei näet 
pidä tietoisesti pyrkiä kehittämään luonnon elämästä ja käytännöl
lisestä elämästä vieraantuvaa ja sen johdosta elämässä enemmän tai 
vähemmän avuto nta filosoofinuorukaistyyppiä. 

Vihdoin on huomattava, että teoreettisista otaksumista huoli
matta suuri osa oppilaita valitsee valinnaiset aineet sen mukaan, 
miten paljon tai vähän ne tuottavat työtä ja millaise t arvosanat 
niistä on saatavissa. Nimenomaan näiden aineiden välillä suor itet
tava valinta voidaan helposti tehdä tämmöisen epäasia lli sen ja opp i
laille itselleen haitallisen perustelun nojalla. 

Aivan teoreettisena pidän sitä komitean motiivia, että sie lu
tieteen opiskelu tärkeissä kohdissa korvaa luonnonhistorian opiske
lua, koska näillä aineilla on samat tutkimusmenetelmät ja koska sel
laiset kysymykset kuin kehitysaate ja perinnöllisyyskysymykset 
tulevat puheeksi myös sielutieteessä. On näet huomattava, että 
suuri, ehkäpä suurin osa tulevista sielutieteen opettajista tulisi ole
maan sellaisia, jotka eivät edes koulupenkillä ole tutustuneet polveu
tumisoppiin ja perinnöllisyyskysymyksiin luonnontieteelli sen am
mattiopetuksen pohjalla. Tätä olettaa komiteakin, koskapa se näi
den aineiden valinnaisuutta puoltaa mm. sillä perusteella , että oppi
laat voivat valintansa suorittaa tulevia yliopistolukuja silmällä pitäen, 
koska toiset luvut vaativat perusteellisempaa luonnonhistoriallista, 
toiset taas jonkin verran filosofista koulutusta. jos tämä valintape
rusta pitää käytännössä paikkansa, kai silloin sielutieteen ja filosofian 
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opettajiksi aikovat valitsevat lukioasteella nämä aineet ja jäävät 
vaille sitä luonnonhistoriallista koulutusta, joka kuitenkin olisi heille 
ehdottoman välttämätön, jotta he sielutieteen ja filosofian opetta
jina voisivat käsitellä niitä kysymyksiä, jotka laadultaan ovat luon
nontieteellisiä ja joiden käsittelyn pitäisi lukioluokilla korvata luon
nonhistorian opiskelun. 

Ehdotus luonnonhistorian ja maantiedon asettamisesta vaihto
ehtoisen aineen asemaan lukioluokilla johtuu osaltaan siitä, että 
nämä aineet komitean käsityksen mukaan ovat ensi sijassa eräiden 
yliopistollisten ammattiopintojen kannalta arvokkaat ja vasta toi
sessa sijassa yleissivistyksellisiä aineita. Tätä käsitystä edustaa sel
vimmin ja johdonmukaisim min kouluneuvos Sarva, joka vastalau
seessaan ehdottaa lukioluokille kahta linjaa, humanistista ja luonnon
tieteellistä, joista edellinen jakautuu kansalliseen ja klassilliseen, 
jälkimmäinen matemaattiseen ja luonnonhistorialliseen haarau
ma_an. Vain viimeksimainitulle hän sijoittaa luonnonhistoriaa ja 
maantietoa, kaikille lukioluokille yhteensä 1 1 viikkotuntia. Luonnon
historian ja maantiedon opettajien henkilökohtaiselta kannalta arvos
tellen tämmöinen lukusuunnitelma olisi tietysti erinomaisen vie
hättävä. Olisihan toki aivan toista opettaa vain harvoja oppilaita, 
luokan murto-osaa, joka lukee ainettaan omasta harrastuksestaan tai 
sen tiedon kannu·stamana, että perusteellisten asiat ietojen saaminen 
on edellytys vastaisten ammattiopintojen sujumiselle, kuin opettaa 
koko luokkaa, josta ainakin osa voi olla verraten passiivinen ja vailla 
vireätä henkilökohtaista harrastusta näihin aineisiin. Tältä kannalta 
katsoen olisi komiteankin ehdottarua vaihtoehtoisuus opettajaJie 
houkuttelevampi kuin näiden aineiden pakollisuus kaikille oppilail1e. 
Mutta tässä ei saa olla määräävänä se, mikä on opettajalle miellyt
tävää, vaan se, mikä on parhaaksi maan sivistyselämälle. Enkä luule 
tekeväni itseäni syypääksi liioitteluun, kun väitän, että lukioluok
kien luonnonhistoria ja maantieto ovat niin tärkeitä nykyajan yleis
sivistysaineita, että jos suuri osa tulevia ylioppilaita jää niiden ope
tuksesta osattomaksi, se merkitsee suoranaista kulttuurivaaraa. 

Se näet merkitsee mm. sitä, että tähän maahan koulutetaan 
papisto, joka jää tietämättömäksi luonnontieteelliseen sivistyksen 
sisällyksestä ja biologisen tutkimuksen aikaansaannoksista ja joka 
tuomitsee uskonnonvastaiseksi materialismiksi biologian opit tun
tematta niitä. Se merkitsee sitä, että maamme useat tuomarit ja 
lainlaatijat eivät tunne perinnöllisyystutkimuksen peruskäsitteitä 
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ja voivat vain pintapuolisesti perehtyä rotuhygienisiin näkökohtiin, 
joiden tunteminen kuitenkin olisi heille sekä heidän oman etunsa että 
koko yhteiskunnan edun vuoksi tuiki tarpeellinen (mm. kriminaali
biologiassa ja verotuslainsäädännässä). Se merkitsee sitä, että filo
logisen ja humanistisen sivistyspiirin edustajat ohjataan entistäkin 
yksipuolisemmin suuntaamaan katseensa jo koulupenkiltä alkaen 
vain· oman harrastuspiirinsä ahtaaseen karsinaan. Varsin mahdol
lista vihdoin on, että se aiheuttaa luonnontieteellisen tutkimuksen 
aliarviointia, mikä taas ei ole jättämättä tuhoisia jälkiä maan talou
delliseenkin elämään. 

Ja joka tapauksessa: p u h e en a o 1 e v a v a i h t o e h t o i
s u u s o n j y r k ä s t i r i s t i r i i d a s s a e d u s k u n n a n 1 a u
s u m a n o h j e e n k a n s s a, e t t ä o p p i k o u 1 u n t u 1 e e 
e n t i s t ä p a r e m m i n p a 1 v e 1 1 a k ä y t ä n n ö II i s e n e 1 ä
m ä n j a k a n s a 1 a i s k a s v a t u k s e n t a r p e i t a. 

Luonnonhistot ia ja maantieto ovat näin ollen edelleen pysy
tettävät lukioluokilla siinä asemassa, että kaikki oppilaat opiskele
vat niitä. Mikäli ei niitä muulla tavoin voida sellaisina sisällyttää 
lukusuunnitelmiin, voidaan se tehdä niin, että sielutiede ja filosofia 
jätetään kokonaan pois oppikoulun lukuaineiden joukosta. Tästä 
mahdollisesti koituva menetys on vähäinen sen edun rinnalla, mikä 
näin saavutetaan. Sama11a jäisi pois sellainen .vatintamahdollisuus, 
jossa muut kuin asialliset näkökohdat ratkaisevat oppilasten valin
nan. Tähän ehdotukseen ei sisälly sielutieteen ja filosofian aliarvioin
tia. Pidän niitä hyvinkin arvokkaina ainetna mm. biologeille. Mutta 
koululaisasteella en usko niiden opiskelusta olevan läheskään yhtä 
suurta ja yhtä monipuolista hyötyä kuin biologisten aineiden ja 
maantiedon opiskelusta. Mikäli niiden opiskelu katsotaan koululai
selle tarpeelliseksi, on siihenkin varattava mahdollisuus kaikille. 
Niidenkin merkitys on yleissivistyspohjan antamisessa, ei yliopisto
lukujen helpottamisessa. Valinnaisiksi eivät nekään sovellu. 

Mietinnössä on muitakin kohtia, joihin edustamiemme ainei
den kannalta asiaa arvostellen on toivottava muutoksia. Mutta 
kun ne edellämainittuihin pääkysymyksiin nähden ovat verra
ten toisarvoisia, voin ne sivuuttaa. Katson kuitenkin olevan asial
lista kiinnittää huomiota siihen, että luonnonhistorian opettajille 
ehdotettu korvaus luokan ulkopuolella suoritettavasta · työstä on 
kohtuuttoman alhainen. Oikeudenmukaisuuden nimessä on komi
tean ehdotus korjattava. 
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Lopuksi tahdon huomauttaa siitä, että luonnonhistorian ase
maa ei voida käsitellä irrallisena erikoiskysymyksenä. Se samoin 
kuin muidenkin kouluaineiden asema kytkeytyy välittömästi kou
lun yleisrakenteeseen ja on siitä riippuva. Sen asiallinen käsittely 
edellyttää kannanottoa mm. yhtenäiskoulukysymykseen ja sen rat
kaisuehdotuksiin. En usko, että keskikoulun luonnonhistorian tunti
määriä, oppiennätyksiä ja opetuksen sisältöä voidaan mitenkään 
ratkaista tyydyttävästi komitean ehdottaman kolmiluokkaisen 
keskikoulun puitteissa tuottamatta haittaa jonkin muun yhtä tär
keän aineen opiskelulle. PalJon paremmat mahdollisuudet näiden 
meidän edustamiemme aineiden, kuten kaikkien muidenkin oppi
aineiden siedettävän aseman saamiseksi olisi, jos kansakoulun oppi
määrälle rakentuva keskikoulu tehtäisiin neliluokkaiseksi. 

Luonnonhistorian ja maantiedon opettajille ei liioin ole yhden
tekevää, mi ll aiseksi lukioluokkien linjajako muodostuu, vaikkapa 
luonnonhistoria ja maantieto olisivat niillä kaikille pakollisia aineita. 
Mutta kun linjajaosta tässä kokouksessa on erikoisselostus, en katso 
asianmukaiseksi sitä kosketella tässä yhteydessä. 

Olen edellä rajoittunut arvostelemaan oppikoulukomitean mie
tintöä vain luonnonhistorian opetuksen kannalta; maantiedon ase
maa tarkastellaan eri alustuksessa. Koska käytännössä luonnon
historian opettaja on samalla maantiedon opettaja ja koska komi
tea on nämä aineet yhdistänyt yhdeksi aineryhmäksi, on luonnol
lista, että lausumme kantamme näille aineille ehdotetusta asemasta 
yhteisissä ponsissa. 

Viime kesäkuussa Tampereella pidetyillä luonnonhistorian ja 
maantiedon opettajien päivillä olivat nämä kysymykset laajan 
pohdinnan alaisina. Esitän nyt kokoukselle si lloin hyväksytyt pon
net muodollisesti hieman uusitussa, asiallisest i aivan samansisältöi
sessä muodossa, josta olen maantiedon alustajan kanssa sopinut . 

Ponnet ovat seuraavat: 
· 1) Samalla kuin kokous tunnustaa yhtenäiskoulujärjestelmän 

yhteiskunnallisen ja kansantaloudellisen merkityksen, se lausuu 
käsityksenään, että kansakoulun koko oppimäärään pohjautuvan 
oppikoulun keskikoulu ei voi kolmiluokkaisena menestyksellisesti 
täyttää tehtäväänsä. jos niistä epäilyistä huolimatta, joita 3-
luokkaisissa keskikouluissa saavutettuj en kokemusten perusteella 
on lausuttu näitä kouluja vastaan, oppikoulua kuitenkin tahdotaan 
läh ivuosina kehittää tällä pohjalla, ennenkuin maan koko koulu-
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laitos on yhtenäisesti uudestisuunniteltu, olisi uusimuotoisen oppi
koulun yleistämisessä noudatettava suurempaa varovaisuutta kuin 
oppikoulukomitea ehdottaa. 

2) Komitean ehdottamaan luonnonhistorian ja maantiedon 
tuntimäärään on uusimuotoisissa kaksijaksoisissa kouluissa lisät
tävä yksi viikkotunti 1 I:lla ja samoin yksi viikkotunti 11 l:lla luo
kalla; yksijaksoisille kouluille on myönnettävä sama turtimäärä kuin 
kaksijaksoisille. 

3) Luonnonhistorian ja maantiedon yhdistäminen yhdeksi 
oppiaineeksi on omiaan aiheuttamaan sekavuutta ja epätasaisuutta 
näiden aineiden opetuksessa eri kouluissa. Sitäpaitsi se horjuttaa 
maantiedon erikoisasemaa keskittävänä aineena. Senvuoksi luon
nonhistoria ja maantieto olisi edelleen pidettävä eri oppiaineina 
ja säädettävä molemmille määrätty tuntimäärä lukusuunnitel
massa. 

4) Komitea ehdottaa maantiedon oppikurssin luettavaksi sel
laisessa järjestyksessä, josta ei maamme kouluissa ole minkäänlaisia 
kokemuksia ja jonka onnistumisesta ei ehdotuskaan kykene anta
maan minkäänlaisia takeita. Ennakolta arvioiden täytyy pelätä, 
ettf komitean ehdottama etenemisjärjestys ainakin 8-luokkaisissa 
kouluissa koituisi maantiedolle aivan tuhoisaksi. Näinollen olisi 
8-luokkaisissa kouluissa edelleen käytettävä nykyistä etenemisjär
jestystä; 6-Iuokkaisissa kouluissa olisi jätettävä vaihtoehtoisiksi 
nykyinen ja komitean ehdottama järjestys siksi, kunnes viimeksi
mainittua on kokeiltu ja arvosteltu. 

5) Koska luonnonhistoria ja maantieto ovat sekä käytännöl
lisen elämän että kansalaiskasvatuksen kannalta erittäin arvokkaita 
yleissivistyksellisiä oppiaineita erityisesti yläluokilla, tulee niiden 
kuulua kaikkien lukioluokkien kaikille oppilaille pakollisten aineiden 
joukkoon kuten tähänkin asti. Niiden sijoittamisesta valinnanalai
siksi näet johtuisi, että se aineellisen ja henkisen kulttuurin tärkeä 
puoli, jota ne edustavat, jäisi tuntemattomaksi suurelle osalle maan 
sivistyneistöä, ja siitä taas aiheutuisi moninaisia laajakantoisia epä
kohtia sekä talous- että sivistyselämässä. 

6) Luonnonhistorian ja maantiedon opettajille luokan ulko
puolella suoritettavasta työstä, kuten kasvi- ja hyönteiskokoelmien 
ta1 kastuksesta, korjauksesta ja kuulustelusta, oppilastöiden valmis· 
telusta, kirjallisista harjoituksista ja retkeilyistä laskettu tuntimäärä 
on kohtuuttoman alhainen. 
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Kuva 1. Eriocheir sinensis M.-E. pää ltäpäin kuvattuna. 
N. 1/s luonn. koosta. 

Kiinalainen villakämmenrapu (Eriocheir sincnsis 
M.~~E.) Suomessa. 

Walter M. Linnaniemi. · 

Viime heinäkuun alkupäivinä sai kalastajanpoika A. M. Viberg 
merestä läheltä Turkua Ruissalon saaren pohjoispuolelta Pohjasal
mesta, n. 200 metrin päästä rannasta parin metrin syvyydestä erään 
isohkon oudon äyriäiseläimen, joka oli tarttunut katiskan aitaverk
koon niin pahoin, että verkko oli rikkileikattava, ennenkuin rapu 
siitä heltisi. __:_ Äyriäinen lahjoitettiin sittemmin Turun yliopiston 
kokoelmiin. 

Tutkittaessa rapua todettiin se k i i n a 1 a i se k s i v i II a
k ä mm en r a v u k s i (Eriocheir sinesis M.-E.), joka täten tiettä
västi ensi kerran havaittiin maassamme. Arvellen, että Luonnon 
Ystävän lukijoita ehkä kiinnostaa saada lähempiä tietoja tästä, 
viime aikoina varsinkin Saksassa sangen suurta huomiota herättä
neestä oudosta tulokkaasta annetaan seuraavassa pääasiallisesti 
saksalaisen asiantuntijan, tri W. Schnakenbeckin julkaisun mukaan 
tietoja tämän äyriäisen levinnästä, elintavoista, taloudellisesta mer
kityksestä ym. 
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Kuva 2. Eriocheir sinensis M.-E. altapäin kuvattuna. 
N. 1/a luonn. koosta. · 

Vaikka ohelliset alkuperäiset kuvat asianomaisesta eläimestä 
antanevatkin lukijalle melko hyvän käsityksen siitä, niin että sen 
tunteminen ei tuottane vaikeuksia, lienee kuitenkin syytä mainita, 
että kyseessä oleva rapu kuuluu kymmenjalkaäyriäisten (Decapoda) 
lahkossa Iyhytpyrstöisten eli taskurapujen osastoon (Brachyura) 
ja siinä heimoon Grapsidae. Kuuluen Iyhytpyrstöisiin on tämä äy
riäinen siis lyhyen, vatsapuolelle kääntyneen, päältäpäin näkymättö
män takaruumiinsa vuoksi tavallisesta jokiäyriäisestä jyrkästi 
eroava. Tällä alkuaan Kiinasta peräisin olevalla task1,1ravulla on 
lisäksi erinomaisena tunnusmerkkinä, paitsi selkäkilven litteätä, 
neliskulmaista muotoa, ennen kaikkea se silmiinpistävä ominaisuus, 
että ensimmäisissä rintajaloissa >>sakset>> ovat suureksi osaksi tiheällä 
villamaisella karvapeitteellä varustetut. Tätä harjamaista laitetta 
sanotaan rapujen käyttävän hyväkseen kaivaessaan liejusta esiin 
pieniä simpukoita, matoja, toukkia yms. pikkueläimiä, joita ne 
käyttävät ravinnokseen. 

Siitä on kulunut tasan kymmenen vuotta, kun saksalainen 
luonnontutkija, tohtori W. Schnakenbeck ensi kerran totesi tämän 
äyriäislajin Saksan vesissä, nim. Hampurissa. Millä tavoin äyriäinen 
kotimaastaan Kiinasta oli kulkeutunut Saksaan, ei ole saatu selvite
tyksi. On otaksuttu että. se on suorittanut matkan mahdollisesti 
piilottautuneena valtamerilaivan lastiruumaan tai kenties laivan 
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kyljessä, sen vedenalaisten osien kasvillisuuspeitteessä, nuoruusas-
teellaan. · · 

Miten sen asian lieneekin, on tämä äyriäinen sittemmin uudessa 
kotimaassaan tavattoman nopeasti levinnyt. Uusimpien tietojen 
mukaan tavataan sitä nykyisin kaikkialla murtovesialueelia Elben, 
Weserin ja Ems-joen suissa, samoin mainituissa joissa ja on se levin
nyt myös laajalti näiden jokien lisäjokiin kauas sisämaahan, jopa 
tavattu aina Böhmissä asti. Tämän lisäksi esiintyy se jo Hollannissa, 
on levinnyt sitä paitsi Kielin kanavaa myöten Itämereen ja et äiden 
siihen laskevien jokien suihin Saksan pohjoisrannikolla ja todettu 
jo Itä-Preussissa asti. Muutamia sen esiintymispaikkoja siellä jo 
tunnetaan sisämaastakin, Oderin yläjuoksulta saakka. Elbessä, 
missä sen esiintymistä parhaiten tunnettaneen, tulee se toimeen yhtä 
hyvin syvissä paikoin joen keskiosissa kuin sen matalissa rantave 
sissäkin. 

Täysin tuotettavien tietojen mukaan esiintyy tämä rapu Elben 
joistossa paikateilen niin runsaana, että sitä siellä kampelakalastuk
sen aikoihin syksy- ja talvikuukausiria saadaan tuhansin kiloin. Muuan 
nuottakunta oli saanut yhdestä ainoasta apajasta l 1/2 tunnin ajalla 
kokonaista 300 kiloa näitä rapuja, ja eräät kalastajat saivat niitä 
Cuxhavenista Elben suun länsipuolelta notn kuukauden kuluessa 
likimäärin 20,000 kiloa. 

Näiden äyriäisten levinnälle on tuskin mitään esteitä olemassa. 
Ne nousevat maalle ja kiipeilevät patojen yli, samoin aika jyrkkiä 
kalliorantojakin ylös, vieläpä nousevat puihinkin. Ne tulevat toi
meen yhtä hyvin virtaisissa joissa ja puroissa kuin seisovissa pikku
vesissäkin. Milloin vesi pilaantuu pahoin, niin että kalat kuolevat, 
pelastuu tämä äyriäinen nousemaila maalie ja vaeltamalla pitkiä 
matkoja. On tehty kokeita pitämällä näitä rapuja kuivassa lasias
tiassa parin viikon ajan, ilman että se on niille tuoftanut mitään huo
mattavaa haittaa. Rapu sietää myöskin pakkasta melko hyvin. 
Eräänä talvena oli niitä joutunut muutamia rannalla olevaan >>puoli
kuivaan>> venheeseen, missä olivat viikkomääriä jäätyneinä, ·virotåk
seen taas eloon leutojen ilmojen aikana. 

Villakämmenravun lisääntyminen - se kun on alkujaan meri
eläin - voi tapahtua ainoastaan murtovedessä tai meressä. Se on 
tämän vuoksi pakotettu vaeltamaan kaukaisimmistakin sisävesistä 
jo~ia myöten alas mereen, mikä tapahtuu·syksyisin, tavallisesti loka
kuun kuluessa . Palaavatko ravut siitoksen jälkeen takaisin jokia 



Kiinalainen villakämmenrapu ( Eriocheir sinensi<; ) Suomessa. 199 

ylös, sitä ei tri Schnakenbeckin mukaan ole vielä todettu. Mutta jos 
niin olisikin, niin tuskinpa vaellus kovin kauaksi ulottuisi, arvelee 
hän. - Vaellusaikana juuri näitä rapuja esiintyy paikateilen kerras
saan suunnattorn in määrin, kohoten joukkoesiintymisen runsaus 
huippuunsa mahtavan Elbe-joen suussa. 

Munien kantoaika naarailla alkaa Saksassa joulukuussa ja 
kestää sitä n. kuusi kuukautta. Toukkien kuoriutumisen jälkeen 
alkaa sitten uusi vaellus. Munista kehittyneet ravunpoikaset lähte
vät vuorostaan vaellusretkelleen, suunnaten matkansa jokia ylös, 
mikä tapahtuu Saksassa kevät- ja kesäkuukausina. Pieniä ravunpoi
kasia, jotka tuskin ovat edes 1 cm:n kokoisia, on tavattu yli 100 km 
päässä Elben suusta. Niiden ikä on laskettu yhdeksi vuodeksi, 6 cm 
pituiset on arvioitu viisivuotisiksi ja suurimmat, 9 cm pituiset tai sen 
yli, kahdeksan vuoden ikäisiksi tai vanhemmiksi. Toukka-asteista 
on tri Schnaken·beck toistaiseksi voinut todeta 1. Zoeanja Megalopa
asteen. Nuorien yksilöiden joukkovaellus ylöspäin tulee näkyviin 
parhaiten patojen kohdilla, mihin niitä kerääntyy suuria määriä. 

Tämän ravun aiheuttamista vahingoista on Saksassa paljon kir
joitettu. On väitetty, että se käyttäisi kaloja ravinnokseen snnä mää
r!n, että eräissä vesistöissä kalakanta sen takia muka jo uhkaisi 
sukupuuttoon kuolla ja että tämä äyriäinen olisi paha kalanmädin 
syöjä. Mutta tarkat tutkimukset ovat osoittaneet, että niin hullusti ei 
kuitenkaan ole asian laita. Eläviin terveisiin kaloihin ei rapu tavalli
sissa oloissa koskaan käy käsiksi. On pidetty niitä akvaarioissa yh
dessä rapujen kanssa, eivätkä ne koskaan kaloihin kajonneet. Yhtä 
vähän on perää jälkimmäisessä syytöksessä. Se ei yleensä ole edes 
mahdollistakaan, si ll ä ravuthan ottavat ravintonsa ja vievät sen suu
hunsa saksiensa avu lla, mikä ei käy päinsä, kun on kysymys pienistä 
Iimapalleroista, jommoisia kalojen mätimunat tavallisesti ovat. 
Isommat munat taaskin, kuten Salmo suvun lajien; peitetään sa
ralla, joka niitä suojaa, ja sitäpaitsi niitähän on vain sellaisissa ve
sissä, missä tämä rapu ei yleensä esiinny. Milloin mätimunat laske
taan kokkareina, vois\ tietysti ravun puolelta vaat a uhata, mutta 
erinäisistä syistä on se kuitenkin vähemmän luultavaa, arvelee hi 
Schnakenbeck. 

Huomattavaa vahinkoa tuottavat kuitenkin nämä eläimet 
nimenomaan kalastuselinkeinon pahoina häiritsijöinä. Alinomaa 
joutuu niitä, jopa suurin määrin rysiin, verkkoihin ym. kalanpyy
dyksiin , joita ravut päälle päätteeksi pahoin turmelevat. Lisäksi 
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syövät ne myöskin koukkupyydyksistä syötit sekä usein lisäksi nii
hin tarttuneet kalat. Siellä missä rapuja on erikoisen runsaasti, on 
käynyt vieläpä niinkin, että kalastajat eivät enää saa ollenkaan 
kaloja, vaan pelkästään rapuja pyydyksiinsä, jotka päälle päätteeksi 
usein ovat pilalle reviskeltyjä. 

Tarkkojen tutkimuksien avulla on selvitetty, että kyseessä oleva 
rapu elää samanlaisesta ravinnosta kuin kalat, syöden pieniä nilviäi
siä (Sphaerium), kotilaita (Paludina), vesihyönteisten toukkia yms. 
Näin ollen se on kalojen kilpailija ravintoon nähden. - Viime ai
koina on Saksassa myöskin huomattu, että nämä ravut - piisami
myyräin tavalla - käyvät tuhoisiksi rantamille. On todettu, että ne 
kaivautuvat syvälle rantapengermiin, niin että pengermät helposti 
luhistuvat. · 

Onneksi on vilfakämmenravuilla vihollisiakin, jopa kalojenkin 
joukossa. Sellaisia ovat esim. ankerias, made ja purolohi. Linnuista 
mainittakoot varsinkin sorsalinnut. 

On luonnollista, että käytännölliset saksalaiset ovat koettaneet 
käyttää eri tavoin hyväkseen niitä suuria rapusaaliita, joita monin 
paikoin on pyydyksiin saatu. Niitä on käytetty mm. ankeriaan 
pyydyksessä syöttinä, samoin muserrettuina sikojen ja siipikarjan 
ravinnoksi. Onpa niistä valmistettu myöskin eräänlaista rehurou
hetta ja rehujauhoakin. Viime aikoina tehtyjen ravintokokeiden mu
kaan ei näiden tuotteiden ravintoarvo kuitenkaan ole mainittavan 
suuri. Myöskin ihmisravintona on näitä äyriäisiä koetettu hyväksi 
käyttää, esim. samalla tavoin keitettyinä kuin jokiäyriäistä. Mutta 
tähän tarkoitukseen eivät sovellu muut kuin isot, täysikasvuiset 
·eläimet, eikä niitä tietysti ole aina ja kaikkialla saatavissa. Rapujen 
käytäntö ihmisravinnoksi on toistaiseksi vielä aivan alkuasteella. 

Saksassa saavutettu kokemus näyttää selvästi viittaavan siihen, 
että tämän ravun tuottamat vahingot runsaasti ylittävät sen hyödyn, 
mitä niistä näyttää voivan saada, minkä vuoksi viime aikoina siellä 
huomio onkin kiintynyt lähinnä siihen, miten niiden nopea, uhkaava 
lisääntyminen voitaisiin saada pysäytetyksi, sekä siihen, miten kek
siä näiden rapujen JOUkkopyydykseen sopiva, käytännöllinen keino. 

Kun nyt tämä rapulaji on jo kulkeutunut meidänkin rannoil
lemmel, on edellä esittämäni verraten yksityiskohtainen selostus 

1 Sanomalehdissä olleiden tiedonan tojen mukaan tavattu myöskin Vii
purin tienoilla. 
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tulokkaasta ja niistä kokemuksista, mitä Saksassa siitä on saavu
tettu, toivoakseni tervetulleena opastuksena asianomaisille, samallå 
myöskin varoituksena, jotta ajoissa ainakin koetettaisiin panna 
sulku tämän tuhoisan eläintulokkaan ylenmääräiselle Jisääntymiselle 
- mikäli se on mahdollista. Tuskinpa on syytä tuudittautua siihen 
ylimalkaiseen arveluun, että eläin näin pohjoiseen jouduttuaan ei 
kykenisi ainakaan runsaammin lisääntymään ja laajemmalti leve
nemään koituakseen sellaiseksi vitsaukseksi, miksi se jo on laajalti 
Keski-Euroopassa muodostunut. 

Äyräpäänjärven metsästysoloista. 
Olavi Cajander. 

Äyräpäänjärven metsästysoloista on kuluneena syyskautena 
päivälehdissä jälleen näkynyt uutisia. järven vesilintujen rauhoi
tuksen tänä vuonna päätyttyä tehtiin sen omistajille (joita on puoli
toistatuhatta) opetusministeriön taholta ehdotus muodostaa keskuu
dessaan riistanhoito- ja metsästysyhdistys, jolla määrätyin rajoi
tuksin olisi oikeus harjoittaa linnustusta Äyräpäällä. Sopimus
ehdotukseen eivät omistajat kuitenkaan suostuneet, ja kun uusiin 
toimenpiteisiin vesilinnuston suojelemiseksi sittemmin ei ole ryh
dytty, on heillä tämänsyksyisenä metsästyskautena ollut rajoitta
mattomat Iinnustusoikeudet järvellä. 

Muolaassa asuessaan oli allekirjoittaneella tilaisuus jossain mää
rin seurata metsästystä Äyräpäänjärvellä vi ime elokuun aikana. 
Ammunta oli ensimmäisinä luvallisina linnustuspäivinä erittäin kiih
keätä. Paukkeeseen tottumattomat tuhatlukuiset lintujoukot jou
tuivat eri puolilta järveä yhtäaikaisesti ajetuiksi lentoon ja oli niiden 
ammunta siten erittäin helppoa. Myöhemmin linnut tottuivat, pauk
keen aamuisin alkaessa, aikansa järven yläpuolella kierreltyään ja 
joka puolella kohdattuaan pyssymiehiä, pakenemaan järveltä mm. 
läheiselle Vuokselle päin. Kun Äyräpäänjärvelle ominaisia laajoja 
vesikasvu1stoja ei lähivesissä ole, ovat linnut niissä varsin turvatto
mia. Ampujain puutteellisen lintutuntemuksen ja valvonnan täy
deHisen puutteen johdosta ovat epäilemättä myös rauhoitetut riista
kelpoiset lajit joutuneet maksamaan linnustajille raskasta veroa, 
puhumattakaan siitä, että monet arat ja harvinaiset lajit välillisesti 
kärsivät metsästyksestä . 
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Mainittakoon tässä lyhyesti Äyräpäänjärven metsästysolojen 
aikaisemmat vaiheet. järvi sai nykyisen muotonsa ja )>lintujärvem> 
ominaisuutensa v. 1857 tapahtuneen Vuoksen laskun yhteydessä. 
1890-luvun alkupuolelta vuoteen 1915 metsästysoikeus järvellä oli 
pietarilaisen yhtymän hallussa. Metsästystä pyrittiin harjoittamaan 
tarkoin riistanhoidollisia näkökohtia silmälläpitäen yksityiskohtai
sen suunnitelman mukaan (osassa järveä linnusta aina oli kokonaan 
rauhoitettuna, joutsenen muuton aikana ammunta oli kielletty jne.). 
Tieteellistä asiantuntemusta edusti t iistanhoitosuunnitelmaa laadit
taessa tunnettu ornitologi S. N. A 1 f e r a k i. Lähinnä seuranneesta 
ajasta mainittakoon , että metsästys v. 1918 oli kautta vuoden sal
littu. Lintukanta heikkeni tällöin niin, että se järven metsä~tys
vartijan T. T o u r o se n havaintojen mukaan vasta v. 1923 oli 
suunnilleen ennallaan. Vv. 1921 - 26 metsästysoikeus oli kotimaisen 
yhtymän hallussa ja riistanhoitoa harjoitettiin jälleen järkiperäisesti. 
Sittemmin on linnusta tämänsyksyiseen metsästyskauteen saakka 
ollut valtion tai maaherran toimenpitein suurimmassa osassa järveä . 
kokonaan rauhoitettuna. 

· Nelikymmenvuotisen ajanjakson kuluessa on siis Äyräpään
järvellä lyhyitä poikkeusaikoja lukuunottamatta harjoitettu järki
peräisiä riistanhoitoa. Kokemus on osoittanut, että lintukanta 
heikkenemättä kestää noin tuhannen yksilön vuotuisen menetyksen. 
Asiantuntevalla vartioinnilla, jonka johdossa T. T o u r o n e n 
vuosikymmeniä on esimerkiksi kelpaavalla tavalla toiminut, on huo
lehdittu siitä, etteivät lukuisat järvellä vakituisesti asustavat tai 
siellä muuttoaikoina levähtävät Iintuharvinaisuudet ole joutuneet 
metsästyksestä sanottavasti kärsimään. Työn tuloksena on lin
nusta, joka on tehnyt Äyräpäänjärven kuuluksi kautta Euroopan. 
Pesimälinnuston lukumäärä on Me r i k a 11 i on v. 1925 suoritta
man arvion mukaan järven pohjoispuoliskossa n. 3,000 paria edus
taen noin kolmeakymmentä lajia, niiden joukossa useita maamme 
suurimpia harvinaisuuksia. Muuttoaikoina saattaa lintujen yksilö
luku kohota moninkertaiseksi, mikä erikoisesti aiheutuu järven ase
masta Vienanmeren - Suomenlahden muuttoreitin varrella. Nähtä
vyytenä kuuluisa on etenkin joutsenen muuttolevähdys, jota ulko
rnailtakin use in saavutaan seuraamaan. Vuoden eri aikoina Ä rä
päällä oleskelevien lintujen lajiluku saavuttaa kahdeksankymmenen. 

Sekä aikaisemmin että tänäkin syksynä saavutettu kokemus 
oso ittavat, että metsästys nykyisessä täysin säännöstelemättömässä 



Piikkipyrstöpääsky (Ciwetura caudacuta) jne. 203 

ja ilman valvontaa tapahtuvassa muodossa tuhoisallå tavalla vai
kuttaa Äyräpäänjärven linnustoon. Huomioonottaen järven kan
sainvälisen maineen ei voitane pitää kohtuuttomana biologisen 
tutkimuksen ja riistanhoidon harrastajien toivomusta, että asian
omaisella taholla edelleen harkittaisiin keinoja sen työn jatkami
seksi, jota vuosikymmenien kuluessa Äyräpäänjärven hyväksi on 
tehty. 

Piikkipyrstöpääsky [Chaetura caudacuta cauda, 
cuta (Lath.)], uusi lintulaji Suomelle. 

Pasi A. Lehmusluoto. 

Viime toukokuun 21. p:nä, kun Lohjan Maikkalan kansakoulun 
oppilas Reino Laakso käveli kotitalonsa, Nummen Maskilan 
alueella pitkin vanhaa rajalinjaa kuivassa kuusimetsässä, tapasi hän 
linnun, joka maata pitkin juosten ja aina välillä lentoon yrittäen 
pakeni pitkin linjaa. Lintu äänteli jotenkin helisevän herätyskellon 
tapaan ja hypähti kerran puun rungolle riippuvaan asentoon. 

_Kiinnisaatuna pidettiin lintua mainitun talon tuvassa, jossa se 
istui katto-orsilla yrittämättäkään lentää tai paeta. Päinvastoin 
tuntui se ikäänkuin kesyitä jo heti alussa, vaikkakaan sen ruokki
minen ei johtanut mihinkään tuloksiin. 

Maskilasta vietiin lintu Maikkalan kansakoululle,jossa opettaja 
A. Lohikari yritti ruokkia sitä. Ruokkiminen ei nytkään onnistunut, 
vaan i<uoli lintu 24. V. 33. - Opettaja Lohikari lähetti linnun, joka 
erikoisella ulkoasuliaan herätti mielenkiintoa, Lohjan yhteiskoululle, 
josta se joutui allekirjoittaneelle. 

Lintu muistutti jonkin verran tervapääskyä, ollen kuitenkin 
huomattavasti suurempi. Sen pituus oli 178 mm., siipi 201 mm., 
siipien väli 485 mm. ja nilkka 19 mm. Värituntomerkit olivat seu
saavat: otsa valkea, päälaki ja niska tumman metallinhohtoiset, selkä 
ruskea, keskiosassaan vaalea, siivet päältä sinivihreän metallikiiltoi
set, käsisulkien sisähöydyt alaosistaan vaalean ruskeat ja viimeisten 
kyynärsulkien ja niiden peitinhöyhenten sisähöydyt valkeat. Ylä
perä metallinhohtoinen. Pyrstö jokseenkin tasapäine.n, sinivihreä. 
Erikoisena tuntomerkkinä oli huomattava kussakin pyrstösulassa 
1,5 - 3,5 mm pituinen ruotijatko (vrt. kuvaa 2). Kurkussa suuri vai-
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Kuva 1. Clzaetura c. caudacuta. Valok. kuolleesta linnusta. 
P. L-to 

kea täplä. Vatsa harmaanruskea (tumma), alaperä valkea ja siitä 
ulottui vaalea juova aina jalan kohdalle· saakka. 

Chaetura suku käsittää 17 lajia, joita tavataan pesivinä kaikissa 
muissa maanosissa paitsi Euroopassa, jossa silloin tällöin löydetään 
joku harhautunut yksilö, ja Austraaliassa, johon muuttaa talveksi 
mm. juuri Ch. caudacuta caudal-uta. 

Tämän lajin pesimisalue käsittää H. F. Witherby'n mukaan 
Itä-Siperian, Mongolian, Mandschuria.n, Amurin maan, Japanin saa
ret ja Sahali.nin. Lintu pesii kalliotörmien koloissa ja on toissa puissa, 
joihin se rakentaa tervapääskyn pesää muistuttavan pesänsä ainek
sista, jotka se sieppaa lennossa ja sitoo yhteen omalla sylkieritteel
lään. Siperiassa munii se 2 - 3 valkeata, himmeäpintaista munaansa 
kesäkuun ensimmäisellä puoliskolla. 

Ravintonsa ottaa se ilmasta ja kuuluvat siihen lähinnä Lepi
doptera-, Hymenoptera- ja Coleoptera-ryhmien hyönteiset. 



Myrkylliset kasvimme. 

Chaetura caudacuta caudacuta on verraten 
harvoin eksynyt pesimäalueensa ulkopuolelle. 
8. V 11. 1846 saatiin 1 yksikkö Great Horkes
ley'ssä (Essex) Englannissa, jonka ohella tavat
tiin toinenkin lintu. 26. tai 27. V 1 I. 1879 tavat
tiin Ringwood'issa (Hants.) Englannissa 1 yksilö. 

Tähän rajoittuvatkin tiedot lajin esiinty
misestä Euroopassa, joten nyt saatu yksilö on 
neljäs koko Euroopassa ja samalla uusi laji Suo·- Kuva 2. 

men lintufaunaan. 
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Lintua, jonka S!-lomalaiseksi nimeksi sopinee parhaiten piikki-· 
pyrstöpääsky (engl. The needletailed swift ja saks. Stachelschwanz
segler), säilytetään Helsingin Yliopiston Eläintieteellisessä museossa. 

Myrkylliset kasvimme. 
Sulo Cantell. 

Käsite myrkylliset kasvit on verraten suhteellinen. Nämä 
kasvit eivät päet muodosta mitään tarkalleen rajoitettua kokonai
suutta, vaan on niiden ja varsinkin ns. lääke- eli rohdoskasvien 
välinen raja suorastaan olematon. Monet hyvinkin myrkylliset kas
vit voivat näet lääkärin kädessä olla parantavaa lääkettä (Conium),. 
kun taas toisaalta vain parantavana rohdoksena pidetty kasvi voi 
suuremmissa annoksissa aiheuttaa jopa kuolemaankin päättyvän 
myrkytyksen (Aspidium filix mas). Toisaalta voi jokin ·kasvi si
sältää aineita, jotka sinänsä ovat hyvinkin vahingollisia, mutta 
joita kasvissa on siksi vähän, ettei itse kasvi ole silti vaikutuksiltaan 
myrkyllinen. 

Viime aikojen tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi 
tärkeimmissä syötävissä sienissäkin on myrkyllisiä aineita, joilla 
käytännössä ei kuitenkaan ole mitään merkitystä. Toisista sienistä 
liukenee myrkyllisyys keitettäessä: useimmat Lactarius ja Russula
lajit, Amanita rubescens, Gyromitra esculenta, jotka keittämättö
·minä voivat aiheuttaa jopa kuolemaankin pääHyviä myrkytyksiä. 
(Gyromitrasta katoaa myrkky myös, kun se kuivataan). Näissä, 
samoin kuin Inocybe-1ajeissa ja Tylopilus felleusissa on vaikuttavana 
aineena k a p i 11 a a t i m y r k k y ä, Gyromitrassa typetöntä h e 1-
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v e 11 a h a p p o a, jotka saavat aikaan ( 12-4 t. kuluttua) suun ja 
kurkun polttaa, pahoinvointia, ylenantoa, vatsapolttaja ja vai
keissa tapauksissa ankaran suolistotulehduksen, verenkiertohäi
riöitä, pyörryt.ystä, kouristuksia, äkkiheikentymisen ja kuoleman. 

K ä r p ässien i (Amanita muscaria) sisältää vaikuttavim
pana aineena keitettäessäkin säilyvää m u s karin i a, joka vaih
telee eri seuduilla niin hyvin kvalitatiivisesti kuin kvantitatiivisesti. 
Myrkytysilmiötkin ovat tämän takia vaihtelevia, ja esiintyy niissä 
edellä kuvattujen sienimyrkytysilmiöitten lisäksi syljen ja hien eri
tystä sekä hengenahdistusta. - Edellistä vaarallisempi on Amanita 
virosa, jossa on yleisten sienimyrkkyjen ohella a m a n i ta t o k
s i n i a (kemiallinen kokoomus epävarma) ja hemolyyttistä p h a I
I i n i a. Tämän sienen myrkytysilmiöt voivat näet esiintyä vasta 
10 - 12 t. jälkeen, jolloin myrkky on jo ehtinyt imeytyä suolistasta 
muuhun ruumiiseen. - Myrkyllisiä itiökantaisia ovat lisäksi Ama
nita porphyria, Volvaria speciosa (epäilty) ja mahdollisesti muitakin 
harvinaisempien joukossa. 

Keskiajalla, jolloin viljaa ei puhdistettu, raivosi Keski-Euroo
passa kulkutaudin tapaisena eräs Antoniuksen tuleksi, Ignis sacer 
Sancti Antonii, kutsuttu tauti, joka alkoi jäsenten puutumisella 
(pistelyllä) ja suolistohäiriöillä, jatkuen tuskallisina lihaskouristuk
sina raajojen muuttuessa jopa kokonaankin kuiviksi kuoliaiksi ja 
putoillessa vartalosta erilleen. Vihdoin keksittiin taudin aiheutta
jaksi t o r a jyvä (Claviceps purpurea), jota joskus saattoi esiintyä 
viljassa 6, jopa 10 ~lo. Torajyvän vaikuttavat aineet ovat ergo
t o k s i n ja ergo ta m i n alkaloidit, joiden vaikutukset kroonilli
sessa myrkytyksessä ovat edellä mainitut. Akuuttisissa myrkytyk
sissä esiintyy ylenantoa, ripulia, ihon pistelyä, valtimon hidastu
minen, kaatuvataudio tapaisia kouristuksia, harvoin kuolema hen
gityshalvaukseen. 

Paljassiemenisistämme on vain ahvenanmaalainen m a r j a
k u u s i (Taxus baccata) myrkyllinen. Sen nuorissa versoissa, leh
dissä ja siemenissä (ei punaisessa siemenvaipassa) on taksin 
nimistä alkaloidia, voimakasta myrkkyä, joka aiheuttaa ylenantoa, 
ankaran ripulin, tajuttomuutta, heikon, säännöttämän valtimon, 
yhä pinnallisemmaksi käyvän hengityksen ja lopulta horroksen 
(koma) tai tukehtumiskouristuksia ja hengityshalvauksen 1- 14 
tunnin kuluttua. - Keski-Euroopassa on marjakuusi aiheuttanut 
kotieläinten, varsinkin hevosten, myrkytyksiä. Vanhalla ajalla 
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käytettiin tätä kuolemanjumalille pyhitettyä puuta sekä murhiin 
-että itsemurhiin. 

Yksisirkkaisistamme on myrkyllisiä lajeja 5. 
S u o v e h k a 1 1 a, Calla palustris, on kaikissa osissaan, enin 

kirpeän makuisessa juurakossaan, kemiallisesti våhän tutkittua 
ainetta, jonka kautta· kasvin mehu aiheuttaa iholla polttoa ja pu
noitusta, ja kasvi sisällisesti nautittuna suun ja kurkun limakalvojen 
turpoamisen, syljen erit'ystä, ylenantoa, sydäntoiminnan kiihtymi
sen ja vaikeissa myrkytyksissä lisäksi silmäteräin laajenemista ja 
kouristuksia. - Myrkytyksiä on sattunut lasten keskuudessa suola
heinäitä maistuvien vehkan lehtien tai punaisten marjojen syön
nistä. Myrkyllisyys katoaa kasvia kuivattaessa tai keitettäessä. 
Tärkkelysrikasta juurakkoa onkin katovuosina käytetty leipäai
neena. 

Liljakasveista on s u d en m a r j a (Paris quadrifolia) yleisim
min myrkylliseksi tunnettu. Koko kasvissa, mutta enin juurakossa 
ja limaisen äitelissä m arjoissa, on vaikuttavana aineena p a.r i s t y
p h i n saponini. Se on varsinkin punaisia verisoluja hävittävä 
protoplasmamyrkky, mutta imeytyy verraten vaikeasti, joten kuo
lemaan vieviä myrkytyksiä ei ole tiedossa. Myrkytysilmiöitä ovat: 
pahoinvointi, ylenanto, ripuli, päänsärky ja silmäteräin supistumi
nen. - Kansan keskuudessa on marjan mehua käytetty mm. silmä
tulehduksissa lääkkeenä. 

· K i e l o n (Convallaria majalis) kaikissa osissa, enin juurakossa 
ja karvaan makuisissa marjöissa on c o n v a 1 1 a m a r i n glykosi
dia sekä c on v a 11 arin ja c on v alla r i n happo saponineja. Con
vallamarin on sydän myrkky, saponinit huonosti imeytyviä protoplas
mamyrkkyjä. Myrkytysilmiöinä esiintyvät: pahoinvointi, ylenanto, 
ripuli, pyörrytys, kouristukset, rinnanahdistus, epäsäännöllinen 
valtimo, sydämen heikkeneminen ja kollapsi. Kuolemantapauksia 
ei tunneta. - Apteekeissa on kieloa ennen käytetty digitaliksen 
tavoin, sydänlääkkeenä ja virtsaneritystä edistämään. Kansan 
keskuudessa on kielon juurakon ja kukkien jauhe ollut muinoin 
suosittu aivastuspulverina. Aivoja pidettiin näet nenän kautta 
eritteitään tyhjentävinä rauhasina, joten kunnollisen aivastuksen 
arveltiin poistavan aivoista limaa ja parantavan päänsäryn. 

K a 1 1 i o kielo a (Polygonatum officinale) ja moni 1 ehti s t ä 
kielo a (P. multiflorum) pidetään edellisen kaltaisena. Kalliokie

·Ion marjain syönnistä tiedetään ainakin yhden lapsen kuolleen. 
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Myrkyllisin luonnonvarainen liljakasvimme on p o h j o i ne n 
p ä r s k ä j u u r i ( Veratrum album var. Lobelianum), jonka kai
kissa osissa on useita alkaloideja: p r o t o v e r a t r i n, jervinr 
pseudojervin ym., enin kuitenkin JUUrakossa. jo 2,5 gr:n juuri
annoksesta tiedetään erään miehen menettäneen henkensä 3 t. 
kuluttua. Kasvi aiheuttaa sisällisesti nautittuna polttoa suussa ja 
kurkussa, voimakkaan kiihkotilan, hien- ja syljeneritystä, väräh
telyjä koko ruumiin iholla, kouristuksia, kalpeuden, hitaan ja hei
kon valtimon, yhä lisääntyvää hengenahdistusta ja kuoleman kollip
siin (äkkiheikkenemiseen) 3 - 12 t. kuluttua. - Vähäisetkin kas
vinjauhemäärät saavat aikaan pitkällistä ja ankaraa aivastusta, 
josta kasvin nimikin johtuu. 

Kaksisirkkaisissamme on myrkyllisiä 23 ilman Ranunculaceae 
heimoa, jonka kasveista melkein kaikki (28) luetaan myrkyllisiin 
kuuluviksi. 

A u r å n k u k a s s a (Agrostemma githago) on kaikissa osis
saan, enin siemenissä (6 %), saponineja a g r o s te mm a s a p o
t o k s i n ja a g r o s te mm a h a p p o, jotka päinvastoin kuin 
saponinit yleensä imeytyvät helposti suolistosta. Ennen, kun viljaa 
ei puhdistettu, voi aurankukan siemeniä joutua leipään (jopa 7 %), 
ja kun uunin kuumuus tuhoaa saponipit vain osittain, .niin aiheutti 
tällainen leipä myrkytyksiä. Näissä ilmenee syle.n eritystä, korven
nusta kurkussa, mahakipuja, ylenantoa ja ripulia, sekä myrkyn 
imeydyttyä suolistosta: päänkivistystä, kuumetta, kouristuksia, 
valtimon heikkoutta ja kaikkein pahimmassa tapauksessa (enim
mäkseen lasten keskuudessa) kuolema hengityshalvaukseen. -
Siemeniä on kansan keskuudessa ennen käytetty matolääkkeenä. 

P o h j o i s t a u k o n h a t t u a ( Aconitum lycoctonum) ja sen 
sukulaislajeja on ennen käytetty nuoli- ja haaskamyrkkyinä. Sen 
kaikissa osissa, enin juurakossa, on myrkyllisiä 1 y c a c o .n i t i n 
ja m y o c t o n i n alkaloideja, jotka aiheuttavat pistelyä suussa ja 
sitten koko ruumiin iholla, tunnottomuutta, · hikoilua, . kylmyyden 
tunteen, hengenåhdistusta, kuulo~ ja näköhäiriöitä, ylenantoa, 
ripulia, kouristuksia, lämmön alenemisen, kollapsin ja kuoleman 
sydänhalvaukseen. 

Omana, yhtenäisenä, ryhmä.nään voi mainita seuraavat lei
nikköiset: Ranunculus-lajit, Hepatica triloba, Anemone ja Pulsatilla-
1ajit, Caltha palustris, Trollius europaeus ja Actaea spicata. Kaikki 
mainitut kasvit sisältävät myrkyllistä, typetöntä a n e m on o 1 i a, 
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joka helposti (jo kasvin kuivuessa) hajautuu käytännöllisesti kat
soen myrkyttömiksi aineiksi. Anemonol vaikuttaa paikallisesti 
voimakkaan ärsytyksen ja imeytymisen jälkeen ensin kiihottavasti 
ja sitten lamauttavasti keskushermostoon. Mainittujen Ieinikköisten 
myrkytyksiä on usein sattunut sekä ihmisten että eläinten keskuu
dessa, ihmisten keskuudessa pääasiallisesti kasveja käytettäessä 
kotilääkityksiin. Apteekkirohdoksina niitä ei käytetä. Kasveja 
ulkonaisesti käytettäessä muodostuu iholle punoitusta, turpoamaa, 
rakkuloita ja märkähaavoja, jopa kuoliotakin. Limakalvot ovat 
luonnollisesti vaikutuksille vieläkin herkemmät. Sisällisesti nau
tittuna, joko erehdyksessä muuna kasvina pitäen tai rohtona, 
ilmenee suun ja kurkun polttoa, syleneritystä, rakkoinen kurkku
tulehdus, ankara suolistotulehdus ylenantoineen, koliikkikipuineen 
ja t ipuleineen, veti virtsaisuus ja munuaistulehdus; pyörrytystä, 
tajuttomuutta, kouristuksia; sydänheikkoutta ja hengitysvaikeuk
sia; kuolema 1 -2 päivän kuluttua, suurista määristä muutamissa 
tunneissa, sydän- ja hengityshalvaukseen. Suolistomyrkytyksestä
kin voi aiheutua ihotulehdusta (rakkuloita) imeytymisen kautta. 

Kaikki mainitut kasvit eivät luonnollisesti ole vaikutuksiltaan 
yhtä voimakkaita. Pahimpia lienee Ranunculus sceleratus, jota 
monet kerjäläiset ovat käyttäneet, (kuten niittyleinikköäkin) ihonsa 
hierontaan saadakseen onnettoman ulkonäön, ja monet kulkurit 
päästäkseen sairaalaan virkistymään. 30 juurakot.toman valkovuo
kon verson tiedetään aiheuttaneen erään miehen kuoleman. Toi
saalta taas on esim. rentukan kukannuppuja käytetty vihannek
sina etikan kanssa, sillä etikka tekee myrkyn tehottomaksi. 

Ainakin epäiltävä on myrkyllisyyteen nähden a k i 1 e i a 
(Aquilegia vulgaris), jonka lehdistä ja kukista on todettu s i n i
h a p p o, mutta ei alkaloideja. 

K e 1 ta m o s s a (Chelidonium majus) ovat vaikuttavat, ke
miallisesti lähellä opiumalkaloideja olevat aineet keltaisessa mai
tiaisnesteessä. Nämä ovat: c h e 1 e r y t r i n, c he 1 i d o n i n, 
h o m o c h e 1 i d o n i n, f u m a r i n, s a n g u i n a r i n ja b e r
b e r i n. Myrkytystapaukset ovat harvinaisia. Niissä ilmenee kas
viaulkonaisesti käytettäessä ihon tulehdusta rakoille asti ja sisällisesti 
otettuna suun ja kurkun polttoa, pahoinvointia, ylenantoa, maha
kipuja, ripuli, verivirtsaisuus sekä hort os ja kuolema hengitys
halvaukseen. - Kansan keskuudessa on kasvin mehua käytetty 
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mm. käsnävoiteena ja silmäkaihiin ja tuoretta kasvia sukissa tur
vonneille jaloille paranteeksi. 

Vaikkakin kiurunkannus (Corydalis solida) sisältää run
saasti opiumalkaloidien sukulaisaineita, kuten c o r y d a 1 i n, f u
m a r i n ym., niin ei sen aiheuttamia myrkytyksiä ole tiedossar 
mikä johtunee myös siitä, että varsinaisesti myrkyllinen osa kas
vista, varsimukula, on ~yväl l ä maassa. Samoin ei r o h t o e m ä
k i n (Fumaria otficinalis) myrkytyksiä tunneta. Sen sisältämän 
f u m a r i n alkaloidin on todettu aiheuttavan pysyväislämpöisille . 
eläimille sydänhäiriöitä ja kuoleman hengityshalvaukseen. 

Kaikilla t y r ä k k i l a j e i II a (Euphorbia) ovat vaikuttavat, 
myrkylliset aineet, maitiaisnesteessä s ijaits~via typettömiä yhdis
tyksiä: · e u p h o r b on ja e u p h o ·r b i n h a p p o. Maitiaisneste 
aiheuttaa iholla rakkoisen ja märkäisen tulehduksen. Se tuhoaa 
limakalvot ja saa aikaan sokeuden joutuessaan silmän sarveis
kalvolle. Sisäisesti nautittuna aiheuttavat tyräkit samoja paikalli
sia myrkytysilmiöitä kuin leinikköisten anemonol ja suolistosta 
imeytymisen jälkeen: pyörrytystä, deliriumin, kouristuksia, huonon 
valtimon ja kuivan ihon. Kuolema voi kohdata vielä 2- 3 päivän 
kuluttua. 

S i n i j u u r i s s a (Mercurialis perennis ja annua) on kaik
kialla m e r c u r i a 1 i n ja t r i m e t y 1 a m i n alkaloideja. Lä
hemmin .ei näiden aineitten vaikutuksia tunneta. Sisällisesti nau
tittuna sinijuuret aiheuttavat ankaraa ylenantaa ja ripulia. 

N ä s i ä (Daphne mezereum) lienee tunnetuimpia rohdoskasveja 
kansamme keskuudessa suuresta myrkyllisyydestään huolimatta. 
Kaikissa näsiän osissa, mutta etenkin nilassa ja marjoissa, on type
töntä, hartsimaista karvasainetta, me z e r ei n, joka on tavatto
man voimakkaasti ärsyttävää ja farmakologiselta vaikutukseltaan 
Espanjan kärpäsen, samaten typetöntä, cantaridinia muistuttavaa. 

(jatkuu.) 

Tätä numeroa seuraa Luonnon Ystävän tilauslista vuodelle 1934. 
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Tietoja kaaliperhosen kehityksestä ja loisista. 
Eino Tahvonen. 

Kesällä 1930 jouduin seuraamaan erään Jyväskylän pitäjässä 
sij ainneen suurehkon kaaliviljelmän hoitoa ja samalla tekemään 
havaintoja siinä esiintyvistä tuholaisista. Kaalilla oli silloin erittäin 
vähän vahinkohyönteisiä. Ainoastaan kaaliperhonen teki alku
kesällä vähäistä vahinkoa. Päästäkseni selvill t:, millainen osuus 
loisilla oli perhosen hävittäm.isessä, kasvatin joukon ensimmä i~en 
sukupolven toukkia. Toukat saivat kasvaa puusta tehdyissä, umpi
naisissa laatikoissa, joihin pääsi valoa vain kahdesta pienestä lasi
putkella suljetusta reiästä. Huolimatta laatikkojen huonosta va
laistuksesta toukat kehittyivät yhtä nopeasti kuin ulkona pellolla
kin. Perhosten kehitys selviää seuraavasta taulukosta. 

::s ~ 1 • ..: 
1 

o:!3J...a ~ ~ ·~ ~ ' 1 ;c; ~ ~ ·~ J., • 1 Q) 1 • 

~::SJ,~ .!;(c. 
~~~~ ;~.;:S ........ . _.!<: ;:l ..... '_,!l: ;:l4)::s 0 - ;<II . • ·u; .~ .!1: cU .! ..... 4) • :m = b .5 
.... Cl)<ll ~:i:2~ ~:§ S·~ ~:e E·Cii o·-.!1: 1: c s ·e 'ö ::s g ·- o c ~ ·u; 4) o .!1: 'ö 
0.!1:+'> E-.!1:2 ~.!~ ..J...- .... .!1: ~.9~ ~~~-

9. 7. Täysikasvuisten 16-20. 7. 24-27 85 55 30 
9. 7. kokoisia 15- 18.7. 22- 31 39 25 13 

10. 7. 17- 18.7. 23- 25 66 25 40 
10. 7. 12 12 
12. 7. ? 38 6 32 
13. 7. 13- 21.7. 26-28 69 2 49 12 6 
13. 7. 13-18.7. 27- 28 48 34 13 1 
13. 7. 16- 19. 7. 27- 31 65 23 16 23 3 
18. 7. 21- 22.7. 28- 30 48 5 9 32 2 
18. 7. 23- 25.7. 30- 31 39 8 9 21 1 

18. 7. ? 38 4 34 
14. 7. 4 .mm pitkiä 15- 17. 8. - 98 41 53 4 
14. 7. 10 111111 pitkiä 23- 25. 7. - 66 . 3 61 2 

Yhteensä 711 177 245 269 20 

24,s% 34,9% 38,7% 3,o% 

(Prosentteja toukka luvusta) 

. , . 
Taulukosta käy selville, että kaalipet hosen kotelo-aika oli vam 

7 päivää. Edelleen huomataan, että kaikki ne kotelot, joiden kuo
riintumisen olisi pitänyt sattua vasta elokuussa, jäivät sellaisenaan 
talvehtimaan. Tällä asteella talvehti 58,9 °/o kaikista kotelo~asteelle 
ehti neistä perhosista. Koteloita eivät mitkään loiset vaivanneet. 
Siitä huolimatta niitä kuoli talvehtimisaikana 43,3 % (koko kotelo
määrästä 26,2 %). 
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Kuorii.ntumine.n tapahtui kesäkuussa 1931 seuraavina päivinä: 
Päivä . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O· 11 12 13 
Perhos ten Iu-

kumäärä .. 19 4 - - - - - 26 13 17 10 
Keskilämpötil a 10,8 15,2 10,1 3, 7 5,4 4,2 5,4 6, 9 8,2 12,2 12,1 10,1 11 ,7 

Pä ivä ..... .. ..... 14 15 16 17 18 19 20 21 
Perhos ten Iukum~ä rä 20 10 16 
l(eskilämp ötil a ... . 9,9 12,5 10,0 6,9 11,8 12,6 13,4 

Päivien keskilämpötilat on ilmoitettu Meteorologiselta Keskus
laitokselta saatujen Jyväskylässä tehtyjen havaintojen mukaan. 
Kotelohäkit olivat koko ajan varjossa ulkoilman lämpötilassa. Taulu
kosta näkyy, että kuoriintuminen keskeytyy lämpötilan laskiessa 
tuntuvarumin 10 asteen alapuolelle. Huolimatta siitä, että touko
kuussa vuorokausina 1 - 5 ja 16 - 20 keskilämpötila oli runsaasti yli 
kymmenen astetta, ei kumminkaan ainoakaan perhonen kuoriin
tunut. Näitä edellisen kesän ensimmäisen sukupolven koteloina 
talvehtineita perhosia kuoriintui nyt 177 kpl eli 26,2 o/0 koko kotelo
määrästä. Kaikista toukista kehittyi perhosiksi vain 45,6 %. 

Kaaliperhosten loisista oli yleinen vain pieni Braconiåae-heimoon 
kuuluva Apanteles glomeratus Graw., jonka ahdistamia toukkia oli 
jokaisessa kasvatetussa toukkaryhmässä. Kaikkiaan Apanteles tap
poi yli kolmannen osan toukista (34,9 ~fo). Tämä loinen munii touk
kiin heti niiden tultua mu.nasta E.sille, mikä näissäkin kasvatus
kokeissa käy selville siitä, että juuri kuoriintuneina laatikkoihin ote
fuista kaaliperhosen toukista aina tuli esille loisia. Apanteles kote
loitui keskimäärin kolme päivää aikaisemmin kuin sen isäntä kiin
nittäen kotelokoppansa tämän pintaan tahi alustalle sen viereen. 
K.otelo-aika kestää vain 5- 6 päivää, muutamain kumminkin vain 
4 ja hitaimpien jopa seitsemänkin päivää. Kun kaaliperhoset:t kotelo
aika on n. 7 päivää kuoriintuvat loiset 4 - 5 päivää ennen kuin sa
masta ryhmästä tulevat kaaliperhoset Nämä seikat käyvät sel
vemmin ilmi seuraavasta taulukosta, jossa on kolmesta eri laati
kosta tulleiden eläinten kuoriintumisajat. 

Laatikko I. Heinä kuu 1931 

Päivä .. .. .. 18 19 20 21 
Pieris brassicae -
A. glomeratus n. 20 n. 100 n.500 19 
Apanteleksen 

Clzalcididae
Joinen 

22 23 
1' 10 
9 6 

24 
2 

25 
6 

26 

elok. 
1931 ..--.. 

27 31 2 
3 

8 18 
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Laatikko 11. 

Päivä ••••••••••• 0 18 
P. brassicae ........ 
A. glomeratus ...... n. 70 
Pieriksen Taclzi nidae-

loinen ............ 

Laatikko 11 1. 

Päivä . . . . . . . . . . . . 23 
P. brassicae . . ..... . 

Heinäkuu 1931. 

19 20 21 

n.BO sato_ia 19 

Heinäkuu 193 1. 

24 25 

22 23 
2 

9 6 

26 

24 
16 

27 
9 
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25 28 31 
7 

3 

28 31 
3 11 

A. glomeratus ...... muutama 50-60 n. 100 n. 100 30- 40 10 
Pieriksen Tachinidac-

loinen ........... . 

Apanteles glomeratukselta todettiin 2 loista: 1 chneumonidae
heimoon kuuluva Pezomachus instabilis Förster ja eräs toistaiseksi 
selittämätön Chalcididae-heimoon kuuluva pieni loinen. P. insta
bilis näyttää olevan perin harvinainen, koska sitä tuli vain 5 kpl 
eräästä erilleen lasiputkeen su ljetusta Apanteleksen koteloryhmästä. 
Pezomac/ws kuoriintui noin kymmenen päivää isäntänsä jäljestä sen 
kotelokopista, joissa se oli ollut koteloituneena. Apanteleksen 
Chalcididae-Ioista kuoriintui 31 kpl, joista I 0 kpl saatiin erikseen 
lasiputkeen suljetusta isännän koteloryhmästä, joten on varmaa, 
että kysymyksessä on todella loisen loinen. Nämä loiset tulevat 
es ille n. 12 päivää kaaliperhosen jälkeen oltuaan koteloaikansa 
Apanteleksen kotelokopissa. Tähän aikaan ovat loisimattomat per
hoset jo ehtineet munia ja niitten toukatkin juuri tulla ulos munista. 
Tämä loinen ehtii siis munimaan samaan aikaan kuin sen isäntä, 
Apanteleskin, ja se asettaa munansa siis joko isäntänsä muniin tahi 
nuoriin toukkiin. 

Tuloksena siitä, että kaikki pellolla tavatut kaaliperhosen tou
kat otettiin kasvatettavaksi ja niistä kehittyneet loiset päästettiin 
takaisin kaahmaalle, ei toista toukkasukupolvea ollenkaan havaittu. 
Seuraavana kesänä (1931) ei kaaliperhosen tuhoja samoilla viljel
millä ollenkaan esi intynyt ja vielä viime kesänäkin sen toukat 
olivat perin harvinaisia. 



214 Lintuhavaintoja Haminan Kirkkojärveltä, mm. Liejukanasta. 

Lintuhavaintoja Haminan Kirkkojärveltä, mm. 
Iiejukailasta (Gallinula c. chloropus (L.)). 

Päiviö Kuusisto. 

Ollessani maalisk. - elok. 1932 RUK:n oppilaana, oli minulla 
tilaisuus tehdä muutamia lyhyitä retkeilyjä Haminan kaupungin 
koillispuoliselle, sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle Kirkko
järvelle. 

Kirkkojärvi laskee Mullinkosken ja Salmenvirran kautta me
reen. Paikkakuntalaisten mukaan saattaa veden virtaus maini
tuissa salmissa >>korkean meren>> aikana olla päinvastainen suun
naltaan. Eräitten perkaustöitten johdosta mainituissa salmissö on 
järven kaakkoinen osa alkanut soistua muodostaen nevamaisen, 
lukuisia avovesisilmäkkeitä sisältävän alueen, jonka pinta-ala tus
kin nousee yli 1 km 2

• Avovesisilmäkkeitä on vain soistuneen osan 
keskiosissa runsaammasti. 

Retkeilyni kohteena oli tuon soistuneen alueen n a u r u 1 o k k i
(Larus ridibundus) yhteiskunta. Aika ei antanut myöten perinpoh
jaiseen tutkimukseen, vaan on seuraava rengastustyön sivussa teh
tyjä huomioita. Retkistä on 1 tehty tulvaveden aikana pitkin ranta
viivaa ja 4 muuta tulvaveden laskettua, jolloin tarsin suksilla soistu
neen >>järven>> alueella. Retkeilypäivät olivat 16. V.; 28. V.; 2. VI.; 
3. V 1. i a 11. V 1. 32. 

jo· rannalta käsin suoritettu havainnoiminen antoi aavistuksen 
hyvästä lintujärvestä. Seuraava lajista on suurimmalta osalta en
simäisen retkipäivän tulosta enemmän tai vähemmän rantaviivan 
lähellä olevia lajeja. Osa on lajeja, jotka kasarmilta käsin tulin huo
mioineeksi toukokuun kuluessa. 

Anas platyrhyncha 
>> crecca 
>> querquedula 
>> acuta 
>> clypeata 

Budytes flavus 
Capella gallinago 
Fulica atra 
Larus ridibundus 

>> minutus 
>> canus 

· Numenius arquata 
Nyroca ferina 

>> fuligula 
Porzana porzana 
Tringa glareola 

>> nebularia 
>> erythropus 

V anellus vanellus 

Ainoastaan erikoisuuksista on minulla tarkemmat päiväykset. 
Näiden lisäksi voi kasarmilta käsin todeta eräistä lajeista, niiden 
esiintymisestä tai saapumisesta seuraavaa: 

N a u r u 1 o k k i (Larus ridibundus) tuli järvelle vähitellen. 
Aikaisinta saapumispäivää ei ole tiedossani, mutta yksilömäärä 
lisääntyi silmiinpistävästi huhtikuu - toukokuun kuluessa aina 
kesäkuuhun asti. 
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Pikku 1 o k k i (Larus minutus) ilmaantui 15. V. lentäen 
muutaman linnun suuruisena parvena Kirkkojärvi - Lupinlahti 
kannasalueen yli. 

L i r o (Tringa glareola) oli järvellä n. 20 yksilön parvessa, mikä 
parin viikon kuluessa pieneni pienenemistään ollen toukokuun lo
pulla vain yksityisiä. 

V a 1 k o v i k 1 o (Tringa nebularia) esiintyi yleensä vain yksin 
tai kaksittain. Poikkeuksena kerran 5-lintuinen parvi. 

M u s ta v i k 1 o a (Tringa erythropus) näkyi 16. V. 1 yksilö. 
T ö y h t ö h y y p p ä ( Vanellus vanellus), maximi 19 yksilöä 

yht'aikaa näkyvissä. 
Kai s 1 a r ä ä k k ä (Porzana porzana) huusi järvellä 16. V. 

illalla. 
N o k i kana (Fulica atra) ei kuulu soistuneen alueen linnus

toon. 
Tulvaveden kadottua ei rannalla retkeily antanut juuri mitään 

tulosta. Kesäkuun alussa peitti laajat ranta-alueet nouseva kas
villisuus. Alkukesän valtalajina oli Comarum palustre, suurina laik
kuina rantaviivasta noin 100 - 200 m päähän >>järvelle>> päin. Kes
kusta oli samaan aikaan ruskeana edellisen vuoden Phragmites, 
Typha ym. jätteistä. Li~äksi lähempänä rantaviivaa Salix-ryhmiä 
harvassa. (Salix tullut järvelle vasta viime vuosien aikana). Avo
silmäkkeissä Lemna, Menyanthes, myös Calla. 

Tähän aikaan (kesäkuun alussa) olivat pesimälajit jo valinneet 
kiintopisteensä. Seuraavat pesivät lajit tapasin: 

Acrocephalus sclwenobaenus 1 ja 2 Larus ridibundus 2 

Anas platyrlzyncha 2 >> minutus2 

Capella gallinagot Nyroca ferina 2 

Emberiza sclweniclus2 

Gallinula chloropus2 

Tapaamani pesivät laj it asustavat hyvin lähekkäin. Ainoastaan 
t a i v a a n v u o h e n ( Capella gallinago) pesä oli irti varsinaisesta 
pesimiskeskuksesta, samoinkuin toinen r u o h o k e r t u n (Acroce
phalus schoenobaenus) pesä3, mitkä olivat < 200 m. päässä ranta
viivasta. 

Muut pesivät lajit sijoittuivat rannasta kaikkein etä'mpänä ole
valle pitkänomaiselle keskialueelle, jonka kasvillisuuden päälajit 
lienevät juuri Phragmites, Typha ym. 

N a u r u 1 o k k i (Larus ridibundus) oli pesimäalueen määräävä 
laji. Tutustuin vain osaan naurulakin aluetta. Pesien sijoittumisen 
määräsivät lähinnä silmäkkeitten reunat, joilla olivat useimmat 
pesät, ei kuitenkaan kaikki. NauruJokin pesiminen ei näyttänyt 

1 Pesä >>Comarum-vyöhykkeessä )> . 
2 Pesä >>Pluagmites-vyöhykkeessä,>. 
3 Pesä oli muutaman comarumin väliin kiinnitetty, ei korkea ll a mtirästä 

SllOSta. 
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estävän toisten lajien samoille kohdille asettumista. Niinpä p i k k u
I o k i n (Larus minutus) vähälukuiset pesät olivat aivan nauru
lokkiyhteiskunnan keskellä, ei kylläkään silmäkkeen reunoja kier
täen, kuten naurulokin. 

S i n i s o r s a n (Anas platyrhyncha) ja p u n a 11 a r s k u 11 

(Nyroca ferina) pesien väli oli alle 10 m., eikä lähimpiin naurulakin 
pesiin ollut matkaa sen enempää. 

Aivan naurulakin pesäalueella oli r u o k o k e r t u n (Acro
cephalus schoenobaenus) pesä. Tämän löysi rengastaja- ja retkeily
toverini yliopp. Olavi L e i v o seuraten mukana kolmella retkellä. 

Edelleen kuului samaan pesijäryhmään paikan harvinaisuus, 
1 i e j u kana (Gallinula chloropus). Keksin ensin emon, joka äänet
tömästi poistui juoksuaskelin, sitten lentäen lähistöltä. Ehdin nähdä 
punaisen nokkakilven, mikä helpotti lajimääräystä. Pesä oli aivan 
lähellä. Se oli tehty suhteellisen huolellisesti edellisen kesän Phrag
mites-lehdistä punottuna noin 10- 15 cm kostean alustan yläpuo
lelle edellisen kesän Phragmites-kasvien varaan. Sisällä oli 5 mu
naa (2. V 1. 32.). Seuraavana päivänä oli munaluku 6, joten pesä 
mahdollisesti ei tullut hyljätyksi kameroimiseni takia. Muniin en 
koskenut. 

Liejukanan pesälöytöjä ei Suomessa ole tehty kaikkiaan kuin 
2 tätä ennen (K i v i r i k o n 1927 mukaan). Nämäkin ovat 1800-
Iuvulla tehtyjä (1880 ja 1891). Mielenkiintoista on, että v. 1891 
löytö on juuri samaiselta Kirkkojärveltä (Bamböle), missä laji mah
dollisesti on elänyt 40 vuoden ajan. (Alue on nykyään rauhoitettu.) 

Tarkastamieni avovesisilmäkkeitten luku oli 10 ollen vain osa 
kaikista. Seuraavat n a u r u l o k i n p e s ä m ä ä r ä t totesin; 
lisäksi oli lähellä muita lajeja pesimässä, kuten edellä mainitsin, 
minkä luetteJokin osoittaa: 

Silmäke 1. 8 pesää 
)} 2. 6 )) 

)} 3. 5 )) lisäksi 1 Anas platyrhyncha-pesä. 
)} 1 Nyroca ferina-pesä. 

>> 4. 14 >> >> 1 Gallinula chloropus-pesä. 
)} 5. 3 )) )) 3 Larus minutus-pesää. 
>} 6. 41 >) )) 1 Acrocephalus schoenobaenus-pesä. 
)} 7. 35 )} )} 2 Larus minutus-pesää. 
)) 8. 18 )} )} 1 Anas platyrhyncha-pesä. 
)) 9. 38 )} 

)) 10. 3 )) 

Yhteensä 1 71 naurulakin pesää. 

Edellämainittujen retkeilyjen suorittamista helpotti suuresti 
RUK:n silloisten esimiesteni, herrojen majuri A. K o c k i n ja R. 
W a h 1 b e c k i n sympaattinen suhtautuminen työhöni, mistä tässä 
yhteydessä saanen lausua heille parhaat kiitokseni. 
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Pieniä tietoja. 
Smerinthus tiliae Etelä-Savossa. Allekirjoittanut on Ristiinan pitäjässä 

Hartikkalan kylässä saanut kaikkiaan 4 kpl. t~tä ete läistä kiitäjälajia. Otto
ajat ovat: 4. VII. 30, 30. VI. 31 sEkä 25. VI. ja 10. VII. 32. A. Pulkkinen ei 
kirjassaan mainitse tämän kiitäjän esiintyvän Etelä-Savossa. 

Hannu Suomaloinen. 

Betula concinna x pubescens *suecica x verrucosa f. ad Ostrogothiam 
Gunnarss. Kristiinassa. Ruotsista on tätä harvinaista koivumuotoa tavattu 5 
yksilöä ja muissa maissa yhteensä 3. Tanskasta ja Norjasta, jonka viim(ktimai
nitun maan koivumuotoja apteekkari j. G. Gunnarsson on runsaasti kerännyt 
ja tarkastanut sekä Oslon että Bergenin museoiden koivukokoelmat, ei sitä ole 
löydetty. Teoksessa >>Monografi över Skandinaviens Betulae>> kerrotaan eräistä 
R:ssa tavatuista yksilöistä:>>--- små tråd, circa 2 meter höga, som tili följd 
av att de utstående grenarna gå Jångt ned på stammen, få ett busklikt utseende. 
Stam nedtillljusbrun, upptill Iiksom grenarna mörkbrun. Såväl grenar som små
l<:vistar, vi lka sitta mycket tätt, gå nästan rakt ut samt äro styva. Bladen 
tätställda och kortskaftade i kvistarnas spetsar. Ett par outvecklade han
hängen sedda men ej nftgra honhängen.>> Ominaisuuksiensa puolesta on kristii
nalainen muoto, joka kasvaa Alesundissa sekametsässä, ylläkuvattujen kal
tainen. Näytteet on lopullisesti määrännyt j. G. Gunnarston. 

Artturi Railonsala. 

Niinipuu Haapamäellä. Murtomäen talosta suoraan länteen päin kasvaa 
alikasvoksena niinipuuta viettävällä rinteellä koivu- ja Jeppälehdossa. Maa
pohja on puolukkaa ja lillukkaa kasvavaa somerikkoa. Paikka on aiemmin 
ollut kaskettuna, joten nykyisin löytyvät vesat ovat kannoista syntyneitä. 
Vesat ovat 2-4 m korkuisia. Tällä hetkellä lienee niitä kaikenkaikkiaan vain 
kymmenkunta. Muualla Haapamäellä ei niinipuuta enää Juonnonvaraisena 
tavata. 

Noin nelisenkymmentä vuotta sitten tuotiin metsästä lehmuksen taimi 
Murtomäen talon pihaan, jossa se nyt rehevänä, valtavana puuna menestyy 
erinomaisesti. Puun harvinaisen esiintymisen vuoksi tullaan maanomistajan 
lupauksen mukaisesti vielä metsässä löytyvät harvat yksilöt tarkoin suojele
maan kaikelta vahingonteolta. Niiden ympäriltä poistetaan lepät ja koivut, 
jotta auringonvalo vapaasti pääsee niihin paistamaan ja niiden ympärille teh
dään suojusaita. Toimenpiteet lehmuksen säilyttämiseksi paikkalwnnalla an
saitsevat kaiken kiitoksen. 

Esimerkkinä toisenlaisesta menettelytavasta tässä suhteessa voisi mai
nita, että naapuripitäjässä Virtain Mantilossa maantievieressä kasvanut tun
nettu, eritcäin kaunis käärmekuusi on tänä vuonna hakattu kirveellä maahan. 

0. A. Gröndahl. 

Subfosslileja pähkinöitä Laukaassa. Pitäjästämme, josta pähkinälöytöjä 
ei ennestään tunnettane, on näitä löytöjä nyt tiedossani kaksi, molemmat 
Petruman kylästä kirkolta luoteeseen. Viime vuonna löytyi niitä Lehtolan tilan 
Särkisuosta n. 80 m päässä Särkijärvestä. Alue, jolla pähkinäitä tavattiin, on 
60 X 15 m laajuinen. Suon syvyys löytöpaikalla on 1.2 m. PähkinöiU1 tavat-
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tiin 0.3- 1.0 m syvyydessä, joten pähkinäitä sisä ltävän kerroksen paksuus on 
0.7 m. Pähkin äitä oli muutamin paikoin useampia sa massa ryhmässä, toisin 
paikoin yksite llen 10- 15 cm välimat koi lla. Näytteitä on lähetetty Helsin gin 
yliopiston kasviti etee ll iseen laitokse n. - Noin 1 km päässä edell ä mainitusta 
paikas ta länteen löysi Petrumassa asuva Vilj am Mäkinen pähkinäitä erää lt ä 
suoa luee lta jo v. 1927. S. Kankainen. 

Vi eläkin muinaispähkinäin Iöydöistä Keski-Suomessa. Luonnon Ystävän 
siv. 101 - 104 es it in äs ket täin t ietoja Haapamäen subfossiilien pähkinäin löy
döksistä . ~upaukse n i mukaan kerron seuraavassa parista uudesta löy1öpa ikas ta. 

Yks i niistä on Ruotemäen luona K e u r u u n pitäjässä lähell ä Multi an 
ra jaa aivan Petäjävede n pitäjän naapurin a. Sinne on matkaa Asunn an rauta
t iepysä kil tä no in 10 km, ja ku lkee t ie ta loon ohi kuuluisan Herpmannin ve l
jesten muisto merkin, joka on pystyte tty Ampialan t alon pellolle siihen paik
kaan, missä urheat siss it uudenvuodenyönä isonvi han kaukaisin a aikoina omassa 
piilopirtissään saivat surmansa äkkiä yllättäneiden kasakeiden luo deista. Ui
histöllä a ivan maantien vieressä on t unnettu >>jylkynkivi•l, jolla mic het oli ta
pana hälyyttää ko koon vihollista vas taanottamaan . Tämän kiven luo ta ei ole 
kuin vajaa 3 km Ruote mäen ta loo n. Itse ta lo sijaitsee korkea lla moreenihar
jantee lla, josta on laajat näköalat ympä ristöön aina Mult ian ja Petäjäve den 
kauka isi mpia perukoita myöten. Noin 300 m talos ta lähteen on isohko lähde, 
a inakin 3 m läp imi taten. Tämän lähteen ympä rille on ai koin aan te hty hirsi
salvos, ja on se ollut suojattuna ylikaa rtun ee ll a katokse lla. Nyt on tämä salvos 
luhistunu t ja lähteen ympä ril tä on puo likaaressa alettu viedä suomuraa pe ll on 
parannusaineeks i ta lon vilj ely mai lle. Lähde on näin jäänyt se istä tö rröttämään 
alkuperäiseen korkeuteensa, kun muraa on viety po is lähteen ympäril tä . juur i 
t~1stä poisviedystä murakosta noi n 125 cm syvyydestä ja 20 cm ko rkeudelta 
kari ko n pin nasta ovat nämä muin a i spä hk i n~it tää ll ä ta·vat ut koivumu rakerrok
sesta. 

Toinen löytöpaikoista sij aitsee jo M u 1 t i a n puolella rajaa, Markkulan 
talon aluee lla, jonne Ruote mäen ta losta on matkaa luodesuunnassa no in 3 km. 
Täälläkin on pä hkinäin löytöpaikka save t to mall a murasuolla 20 cm moreeni 
pinnasta. Löydöt on tehty sa mall a t apaa kuin muu all akin muraa pe lloll e t al
v isin reillä vietäessä . 

Merkil lepantavaa on, että kaikissa Keuruun seudun pähkinä l öydöks i ss~i 

ovat pä hkinät löydetyt savet tomista soista läheltä moreenipohj aa koivurapa
l<crrokscsta, jossa va lli tseva puulaji kuoriaineksista pää ttä n on koivu, mutta 
joukossa myös kin lepän ja haavan kuori a. Rapakerrokse n alla oleva moreeni 
pinta on kivijauheen ja lajittumattomi en kiv isirpaleiden peittämää, jotka ova t 
moreenista sij oittunee t järj estyksettä, a ivan sikin sokin. Tällai se t veden kos
kemattomat moreenit lienevät syntyn ee t suoraan meren yläpuolell a oleva lle 
maa lle, jäät ikön sulaessa paikalleen ilman, ett ä m.eri olisi nii tä milloinkaan 
huuhdellut. Eikä liene kulunut pitkiäkään aikoja, ku n kasvu ll isuus pääs i täy
teen vauht iinsa m.oreenipinnalla. Ruohokasvu llisuuden aika on oll ut lyhyt, 
kun jo koivu ja muut lehtipuut ot tivat valtaansa jäistä vapautuneen maan . 
Siihen viittaa jo se kin, että koivurapakerros on ni in lähellä moreeni pintaa, vain 
15 å 20 cm pinnasta . Koivurapakerros ei ole k..tin 10 å 15 cm paksu, kun jo 
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mäntypuukerros saattaa sen yläpuolella olla pari jopa kolmekin metriä paksuna. 
Sen yläpuolella on vielä vahva kuusivaltainen kerrostuma. Suon paksuus saat
taa näin ollen paikoin olla 6:kin m. Korkeus meren pinnasta on löydöksillä 
ollut yli 150 m. 

Kummallista on, että tätä alavammilla se uduilla, siinä 120 m:n kahtapuolta 
olevilla soi lla, joiden pohjalla on savea ja jotka siis aikaisemmin ovat olleet ve
den peittämiä, ei ole lainkaan löydetty pähkinöitä, vaikka suomuraa on myöskin 
näistä soista otettu vilj elysmaille. Lienee sii s niin, että kun nämä alavammat 
seudut vapautuivat vesistä ja joutuivat kuiville, oli pähkin äin esiin tymise lle 
suotu isa lämmin aika jo ohi ja pähkinäpensaan kasvuraja jo si irtynyt eteläm
mäksi. Tarkemman aikamäärän antanee löytöpaikkojen suokerrosten lähempi 
mikroskooppin en tutk imus. 0. A. Gröndahl. 

s:nivuokko Haapamäellä ja Pihlajavedellä. Noin 1,4 km päässä länteen 
Haa pamäe llä sijai tsevan Murtomäen talon Halkosuosta, josta on löydetty 
subfossiileja pähkinöitä (L. Y. 1933, s. 102), kasvaa metsässä sinipunakukkaista 
sinivuokkoa (Anemone lzepatica f. violacea Neum.). Kasvia on parisataa yks il öä 
Liepeen.mäe llä, etenkin sen luoteisrinteellä, n. 150 m luoteeseen Murtomäen 
talosta. Kasvua lue on 50 X 100 m laajuinen. Korkeus merenpinnasta on t 75-
178 m. Metsä näyttää must ikkatyyppiseltä ja on se kametsää koivuin een, haa
poineen ja leppineen, alikasvoksena siell ä täällä nuorta kuusikkoa. Metsää 
käytetään hakamaana. - Samaa sinivuokon muunnosta kasvaa myös n. 75 m 
päässä tästä paikasta, kiilamaisest i etelään pistävän hakamaametsän laidassa, 
kapealti aidan viere llä sekä metsän että pellon puolella. Kasvia on ehkä hieman 
toista sataa yksi löä . - Muualla Haapamäellä ei sinivuokkoa tiettävästi kasva. 

Sain sattu malta tietää, että myöskin P i h 1 a ja v e d e 1 1 ä, joka sijaitsee 
n. 10 km Haapamäen pohjoispuolella, on tavattu villit1ä kasvavana sinivuok
koja. Tämän johdosta matkust in sa notussa pitäjässä si jaitsevaan Simsiön kar
tanoon, jonka läheisyydessä kasvin ilmoitettiin kasvavan. Onnistuinkin löytä
mään kasvupaikan n. 500 m:n päässä suoraan pohjoiseen sanotusta talosta nk. 
Pirttivuoren itäiseltä rintee ltä. Kasvualue on hyvin rajoitettu, 40 X 40 m laa
juinen. Tapasin tää llä n. 20 yks il öä. Laji on tyypillinen sinivuokko eikä se 
violettilaatu, jota yksinomaan esi intyy Haapamäe llä. 

Tietääkseni on Pihlajaveden löytöpaikka sinivuokon pohjoisin Suomessa 
havaittu. Hieman etelämpänä on sinivuokkoa tavattu rannikolla Kr ist iinan 
kaupungin läheisyydessä. Sisämaassa taas on Haapamäeltä n. 60 km päässä 
etelään oleva Orivesi lähin tämän kasvin löytöpaikka. o. A. Gröndafll. 

Sinivuokko juupajoeJJa. Ede llisen tiedonannon johdosta ilmoitan, etUi 
sinivuokkoa tavataan runsaasti juupajoe lla, Korkeakoske lla, puolitoista 
peninkulmaa Oriveden pohjoispuolella. Martti Hertz. 

Poikkeuksellista l<ukintaa. Kuluneena kesänä kukki Lappfjärdissä P. He
leniuksen pihassa pihlaja syyskuun 10. p:nä. Kukintoja oli 5, ja ne olivat hie
man pienempiä kuin tavallises ti. 

Alavuden aseman puistossa oli lokak. 2. p:nä va lkokanukassa (Cornus alba) 
3 pienehköä kukintoa ja muutamia huiskiloita, joissa kukat olivat aukeamaisil-
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!aan . Sa massa paikassa oli heisipensaassa ( Viburnum Lantana) toistakymmentä 
kukintoa, joissa kukat olivat aukeamaisillaan. 

Artturi Railonsala. 

Vanha mikroskooppi. Muutamia vuo
sia sitten sa i K u o p i on Luonnon 
Y s t ä v ä i n Y h d i s t y s lahjoituksena 
ase mapää llikkö 0. A. P a 1m en i 1 ta van
hanaika isen mikroskoopin, joka alkupe
räisyydellään kiinnostanee mikroskoopin 
käyttäjiä. 

Kuten oheisesta kuvasta voi pääte llä, 
on mikroskooppi miltei kokonaan vapaa 
metallista. Puisen jalustan alaosa on suo
rakaiteen muotoinen (13,5 X 18 sm) ja 
se n sisässä on ulosvedettävä kaksiosa inen 
laat ikko, joka kuvassa on raollaan. Varsi
na inen jalusta on myös puinen, li ereäksi 
sorvattu, yläpäässä luupyörylä koristee
na. Objektipöytää kannattaa puinen, me
ta lliruuvilla paikalleen kiinnitetty varsi. 
Pöydän liikkuvan keskiosan puristaa kier
rejousi yläosaa vastaan, ja nä iden väliin 
vo idaan sijoittaa preparaatit. 

Mikroskoopin putkea liikutellaan 
työntämällä puuhelaisessa pahviputkessa, 
mikä on kahdella puukannattimella liik
kumattomast i jaJustassa kiinni. Liikutet
tava putki on myöskin pahvia. Sen ala
pään puuosan ruuvikierteisiin kiinnite
tään objektiivit. Yläpäästä työnnetään 
sisään toinen pahviputki, okulaari. Tämä 

on 12 sm pitkä ja 3 sm läpi mitaltaan, linss i kummassakin päässä . Sirosti so r
vattu puukansi (kuvassa 'hiukan auki kierrettynä) peittää okulaarin pää ltäpä iP . 
Mikroskoopin koko korkeus kuvassa näkyvässä asennossa on 46 sm. 

jalustassa kiinni oleva peili (4,5 sm) voi kääntyä vaakasuoran akse lin ym
päri. Toise lla puolella on tasopeili, toisella tavallinen lasi ja sen a lla musta sa
metti. Mitään kondensoria ei ole. 

Objektiivejä on 3, kaikki puus ta sorvattuja. Kun alaosa kierretään auki, 
tu lee yksinkertainen linssi nä kyviin . Tämän alla on ohut rautapelfilevy, jonka 
keskellä oleva pieni reikä rajoittaa valon mää rän. Objektiivi n:o 1 antaa n. 94-
kertaisen suurennuksen, n :o 2 n. 64- ja n:o 3 n. 39-kertaisen, jos okulaari on työn
netty alimpaan asentoonsa. (Kuvassa on objektiivi n:o 1 asetettu mikroskoopin 
ja lustalle). 

Mikroskoopin varusteisiin kuuluu vielä kaksi preparaattia, joista isompi nä
kyy kuvassa paikoillaan. Tämä on ohut, 4-reikäinen puinen pikku lauta, jonka 
10 mm:n läpimitta isissa reijissä on 2 lasia, ja niiden väliin ovat varsinaiset pre-
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paraatit suljetut. Ne ovat 2 täilajia, lude ja kirppu (1600-luvun kirppulasitl). 
Pienemmässä puisessa >>objekt ilasissa>> on 5 reikää, joista kolmessa on vielä jäl
jellä puuri sisärakennetta esittäviä preparaatteja. Kolmannessa puisessa ~ob
jektilasissa>> on lasilla päällystetty 7 x 70 mm suuru inen aukko. Neljäs alusta 
on himmeäpintaista lasia, pyöreä hiottu kuoppa keskellä. 

Mikro.skoopin primitiivinen rakenne todistaa sen olevan ajoilta, jolloin tuo 
mitä tärkein tutkimisväline vie lä kulki lapsenkengissä. Linssit tuntuvat olevan 
kaikki yksinkertaisia, ja mikroskoopin antamassa kuvassa on vääräpiirteisyys 
sangen huomattava: yhdensuuntaiset viivat kaartuvat näkökentän reunoilla 
ulospäin. 

Olisi tietysti mielenkiintoista tietää mikroskoopin valmistusaika. jalustan 
pohjassa on katkoviivan muodostaman ympyrän sisässä kirjaimet 1. M., mikä 
lienee >>te htaanmerkki>>. Molempien peilinlasien välissä on täytteenä muutamia 
pyöreäksi leikattuja saksalaisen almanakan leht iä, joissa ei kylläkään saatu näky
mään vuosilukua. Lehtiset olivat yliopiston kirjastossa nähtävinä ja toht. A. 
M a 1 i n i e me n antamien tietojen mukaan ne ovat luultavasti joko vuodelta 
1753 tahi 1764. Tämän mukaan ei liene väärä se otaksuma, että mikroskoopin 
valmistusvuosi olisi 1700-luvun loppupuolella. 

Niiden tietojen mukaan, joita mikroskoopin lahjoittajan, asemapäällikkö 
0. A. Palmen-vainajan poika, everstiluutnantti He 1 g e P a 1m en ja sisar, 
rouva Nai m a M e 1 1 b e r g ovat ystävällisesti antaneet, on mikroskooppi 
kuulunut varhemmin lahjo ittajan isälle, Ikaalisten kruununvoudille Co n s ta n
t i n P a 1m en i 1 1 e (1825-82). Hän lienee ostanut sen Tukholmasta n. 1870 
(?)omaksi huvikseen, sillä hän oli innol<as luonnon ystävä ja ihailija. 

Kojetta säilytetään yllämainitun yhdistyksen kokoelmissa mielenkiintoi
sena muistona mikroskoopin varhaisemmilta vuosilta. 

Paavo Nederström. 

K okousselostuksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kokouksessa~ 24. 
111. 83 piti toht. V. K r o h n erääseen hiljattain ilmestyneeseen saksalaiseen 
teokseen nojautuen es itelmän !evien sukupuusta sero logisten ja morfologisten 
tutkimusten valossa. 

Maisteri S. V a a r a es itelmöi kalojen levinne isyydestä Suomessa silmä ll ä
pitäen niitä mahdollisuuksia, joita järvialueittemme kehitys eri geo logisina 
kausina on kalojen levenemiselle suonut. Painettavaksi ilmoitettiin: V. I(rohn, 
Studien iiber Cuscuta lwlophyta; J. Soveri, Lammin pitäjän kasvista; E. Suo
malainen, Ober den Einfluss äusserer Faktoren auf die Formbildung von Dra
parnaldia glomerata; M. j. Kotilainen, Zur Frage der Verbreitung des atlan
tischen Florenelementes Fennoskandias; C. G. Alm ja M. j. Kotilainen, Ober 
die Verbreitung von Carex laxa.- Uudeksi jäseneksi valittiin ylioppilas 0. T. 
0 k ko. 

Kokouksessa 28. IV. 83 esitelmöi yliopp. A. Brandt Hiisjärven luonnon
puiston kasvillisuudesta Sa lmin Leppäiässä ja ass istentti P. K on t k a ne n 
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Sir Francis Galtonista, eugenikan uranuurtajasta. Päätettiin jakaa seuraavat 
kesästipendit: maist. E. Vaheri, 1,300 mk; maist. E.j. Valovirta, 1,000 mk; yliopp. 
E. Halme, 1,000 mk; yliopp. j. Soveri, 700 mk; yliopp. N. Söyrinki 500 mk 
ja maisteri U. Perttula, 1,500 mk. 

Prof. G. Ekman näytti epämuodostuneen kananpojan, jonka pään etu
osa oli kahtia jakaantunut ja tohtori 1. V ä 1 i k a n g a s kertoi uusista metsä
kauriin esiintymisistä Suomessa. Painettavaksi ilmoitettiin: 0. Cajander, Tutki
muksia linnuston levinneisyyssuhteista Kokemäenjoen järvialueella; · E. A. 
Rantanen: Ober den Einfluss der Windverhältnisse und Wassertemperatur auf 
die Wanderungen des Friihjahrsherings am Bottnischen Meerbusen ja j. 1. 
Liro: Neue und s ltene Ustilagineen. Uusiksi jäseniksi va littiin ylioppilaat 
M. S. L. Jo k e 1 a ja A. E. S a h a r i. 

Kokouksessa 29. IX. 33 esite lmöivät tohtorit V. K u j a 1 a ja Mauno J. 
K o t i 1 a i n en fennobalttilaisten kasvimaantieteilijöiden päivistä Liettuassa 
tv. kesäkuussa, se lostaen kokouksessa käsiteltyjä asioita, pidettyjä esite lmiä 
ja erittäinkin kokouksen ohella tehtyjä antois ia retkeilyjå. Uusiksi jäseniksi 
valittiin asemapäällikkö 0. A. G r ö n d a h 1 ja ylioppilaat E. A. Ny h o 1 m, 
T. E. Ta n i, 0. E. Lehtonen ja S. H a r v e. 

Koulujemme luonnontieteelllsten yhdistysten toimintaa. 

S u o m a 1 a i sen No r m a a 1 i 1 y se o n >> LuontO>> ilmoittaa jäsen
määräkseen 1. II 1. 1933 55. Seuran kuraattorina on tri L. Arvi P. Poijärvi, 
puheenjohtajana Heikki Suomalainen, sihteer in ä Aarne Halme. Kokouksia oli 
v. 1932 17, retkeilyjä 2. Seuran ark.sto käsittää 54 numeroa, kirjasto 148 
teosta. Seuralla on 31. X. 1932 läht ien oma jäsen merkki. Seuran jäseniksi pyr
kivien tulee 29. XI. 1932 tehdyn päätöksen mukaisesti esittää harrastusnäyte. 

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen Nuorten 
osastossa oli 1. II 1. 1933 47 jäsentä. Puheenjohtajana on Katri Kaukonen. 
Kokouksia pidettiin v. 1932 15, retkeilyjä 2. Yhdistyksen keskuudessa toimi
neen eläin- ja kasvitieteellisen harrastuspiirin jäsenet tekivät viime vuoden 
kuluessa lukuisia retkeilyjä läh iympäristöön. Kirjastoa kartutettiin v. 1932 
4 teoksella. 

K e s k i - V u o k s e n Y h t e i s k o u 1 u n 1 u o n n o n t i e t. y h d i s
t y s >>L o k i h> (Äyräpää, Pölläkkälä) toimii toukokuusta 1932 lähtien. Yhdis
tyksen jäseninå ovat 3., 4. ja 5. luokan oppilaat; jäsenluku on 60. 

H e 1 s i n g i n K u 1 m a k o u 1 u n >>M u u r a h a i n e m. Yhdistys pe
rustettiin v. 1931 toverikunnan yhteydessä. Yhdistykseen, joka toimii toveri
kunnan >>Tietäjiem luonnonhistoriaa harrastavana ryhmänä, pääsevät jäseniksi 
kaikki 4. ja 5. luokan oppilaat. >>Muurahaisen>> jäsenmäärä on 12. Fysiikan jä 
kemian edustajana >>Tietäjiem kerhossa toimii >>Kip in ä>>, jonka jäsenmäära 
on 16. >>Muurahaisen>> puheenjohtajana on Juhani Paatela, sihteerinä Eino 
Oinonen. Kokouksia oli v. 1932 3, ret keilyjä l. YhdistykEe llä ei ole omia kokoel
mia, arkistoa eikä kirjastoa. Yhdistys toimittaa lehteä >> Muurahainen>>. 
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Kirjallisuutta. 

H u k k i n e n, Y r j ö : T u h o 1 a i s t o r j u n n a n o p a s 1. T u h o-
1 a i s t e n t o r j u n t a h e d e 1 m ä- j a m a r j a v i 1 j e 1 y k s e s s ä. l(ust. 
Werner Söderström 0. Y. Porvoo- Helsinki 193~ . 208 siv. , 207 kuv. Hinta 
40 mk. 

Suomenkielisessä maatalous- ja puutarhakirjallisu udessa on kauan kaivattu 
käytännön tarpeita vastaavia kasvinsuojeluoppaita. Vilj elyskasveja vahingoit
tavien kasvintuhoojien merkitys on maassamme vuosi vuodelta käynyt yhä 
suuremmaksi ja etenkin puutarhaviljelyksessä aletaan jo yleisest i oivaltaa 
kasvinsuojelutyön välttämättömyys. Kasvintuhoojien torjuntatyön yleisty
mistä on kuitenkin suuresti haitannut sopivien opaskirjojen puute. Yllämai
nittu uusi teos on tarkoitettu osaltaan tätä puutetta poistamaan. 

Tekijä on suunnitellut Tuholaistorjunnan opp_aan useampiosaiseksi, kaikkia 
kasviviljelyksen aloja koskevaksi teokseksi. Siinä tullaan se lostamaan, paitsi 
1 osassa olevia hedelmä- ja marjaviljelyksen tuhoeläimiä, vihannes- ja pelto
viljelyskasvien, . koriste kasvien, lava- ja kasvihuoneviljelysten sekä va rastojen 
tuholaisia ja niiden torjuntaa. 1 osassa käsitellään sitäpaitsi yleisest i tuholais
torjunnan perusteita ja siinä käytettäviä keinoja, joten tämä osa muodostaa 
johdannon ja perustan myöhemmin ilmestyville. Näiden yleisten perusteiden 
tunteminenhan on tarpeen kaikessa tuholaistorjunnassa. T ässä, noin puolet 
I niteestä käs ittävässä osastossa es itetään aluksi perinpohjaisesti viljelyksel
listen menetelmien kuten kasvupaikan valinnan, lannoituksen, kasvutiheyden, 
rikkaruohojen ja karikkeiden hävittämisen se kä tuhonkestävien ja vasteisten 
( = immuunien) kasvilaatujen vilj elemiscn merkitys tuholaistorjunnassa, tuho
eläinten luontaiset viholliset ja niiden hyväksikäyttäminen sekä vihdoin suora
naiset 1. teknilliset torjuntamenetelmät Erilaiset myrkkyaineet ja niiden 
käyttötavat se kä torjumiskojeet ja -välineet ovat perinpohjaisest i es itetyt ja 
lukuisin kuvin valaistut, samoin torjuntatoimenpiteiden järjestely hedelmä- ja 
marjatarhassa. Lopuksi sisältyy yleiseen osaan vielä viljelijälle tärkeitä kohtia 
kasvinsuoj elulaista se kä kasvinsuojelumyrkkyjä koskevasta asetuksesta. -
Kirjan jälkipuolisko käsittelee yksityiskohtaisesti tärkeimpiä hedelmäpuiden 
ja marjakasvien tuholaisia, ryhmitettyinä vioittamiensa vilj elyskasvien mukaan . 
K.unkin kasvilajin alussa on lyhyt yleiskatsaus sitä vioittavista tuhoeläin
lajeista. Eri tuholaislajien tuntomerkit, kehitys ja tuhotapa ovat lyhyest i, mutta 
sattuvasti ja havainnollisest i esitetyt ja useimmiten kuvin valaistut. Torjumis
ohjee t perustuvat kasvinsuojelutieteen uusimpiin saavutuksiin ja ovat usei m
missa tapauksissa meikäläisissä oloissa kokeiltuja ja luotettaviksi ja käytännöl-
lisiksi havaittuja. -

Tuholaistorjunnan opas on tervetullut ohjekirja puutarhavilj elijöille, sekä 
ammattimiehille että harrastelijoille, jotka siitä saavat luotettavia ja perin
pohjaisia tietoja puutarhatuholaisista . Samoin se on tervetullut käsikirjana 
neuvojille ja opettajille. Esitys on as iallista ja täsmällistä, lukuunottamatta 
paria pientä epäjohdonmukaisuutta tuholaislajien keskinäisessä järjestyks ssä. 
Nimistö on uusittu viime vuonna prof. Saalaan aloitteesta suoritetun tuholais
ten suomenkielisten nimien tarkistuksen mukaisest i. Kielenkäyttö on muuten 
se lvää ja nasevaa, usein tekijän omaperäisten sanontatapojen höystämää. Lu-
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kija panee tyydytykse llä merkill e muuta mia onnistuneita uudissanoja, esim. 
v aste i n e n pro immuuni, v as t e i s uu s pro immuni teet ti, loisen i sä n
n ä i s e 1 ä i n 1. i s ä n n ä i n e n pro isäntäe lä in, isäntä, 1 i e t o s pro suspensio, 
m a i d o s pro emulsio jne. Erityisen maininnan ansaitsee kirjan run sas 
kuvitus, joka suurelta osa lta on tekijän itsensä valmistamaa ja ennen julkaise
matonta. 

Toivomme tälle ansiokkaalle teo kse lle laajaa lukijakuntaa. Teos tulee 
va rmasti paljon edistä mään kasv ituholaisten tuntemusta ja torjuntaa maamme 
puutarhavilj elyksessä . 
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Luonnon Ystävä 

ainoa suomenkielinen elä in- ja kasvitieteellinen aikakauslehti, ilmestyy v. 1934, 
kuten tähänkin asti, kuutena vihkona, joista neljä jaetaan kevätlukukaudella, 
kaksi syyslukukaudella. 

Lehteen aijotut e 1 ä i n t i e t e e 1 1 i s e t k i r j o i t u k s e t ovat lä he
te ttävät päätoimittajalle prof. U. Saa 1 a a 1 1 c (Helsinki, Annank. 29, puh. 
31 392), k asv iti etee II i se t prof. K Li n k o 1 a II e (Helsinki, Kasvi
ti etee llinen puutarha, puh. 24 375). Lehden to imituss ihtee rinä on toht. M. 
He r t z (M ~tnkkini e mi, Tiilimäki 28, puh. 49 160). 

T i 1 a Lt k se t ovat osoitettavat 0. Y. V a 1 i s t u k se II e (Helsinki, 
Annankatu 29). Vuosikerran tilaushinta on 30 mk. 

Van h o j e n v u o s i k e r t o j e n hinta on: kahden ilmestymisvuotta 
lähinnä edelli sen vuos ikerran å 20:- ja sitä lähinnä edelli sen kahden å 15: - , 
vanhempien - mikäli nii tä on riittäväst i varastossa - å 8: - . Nämä tilaukset 
on · _mnf. J. l. Li r o II e (Helsinki: Fabianink. 22, puh. 23 715), 
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.Ehkä vieläkin kiintoisampi kuin edelliset 
»Eläinten maailman» viimeksi il .. 

mestynyt osa, IV, antaa erinomaisen 
kiintoisia tietoja selkärangattomista 
eläimistä. Siinä tutustumme ensin 
p ä i v ä p e r h o s t e n väriloistoisiin 
edustajiin. Sitten esitellään k i i t äj ä t 
ja k e h r ä ä j ä t. Yö per h osia käsit, 
televä luku alkaa »lupaavasti)):)) J uop' 
pous ei ole tuntematon ilmiö perhos" 
tenkaan joukossa». Verkko s i i p i• 
set sekä muurahaisten ja me" 
h i 1 ä i s te n satumainen maailma on 
kuvattu elävästi ja mielenkiintoa he" 
rättävästi. Entä sitten kovakuori .. 
a i s te n suuri valtakunta 1 K i r p u t 
esitellään myöskin samoin kuin mo' 
net muutkin vitsauksemme: k ä r p ä· 
se t, s ä ä s l< et, 1 u te e t, termi i t i t, 
täit ja torakat. Tekopyhä ru• 
koi Ii ja sirkka, tuhat ja 1 kai se t 
ja monet h ä mä häkki 1 aj i t ovat 
antaneet tutkijoilleen ja kuvaajilleen 
erikoisen kiitollisia aiheita. 

A y r i ä i s i s t ä piisaa myöskin 

hauskaa kertomista- ja hauskoja ku, 
viat Merik~rtomuksista tutut muste" 
k a 1 a t saavat mainion e~ittelyn, sa:s 
moin s i m p u k a t, koti 1 o t, meri" 
tähdet, m eri m a k k arat j.n.e. 
Aivan toisenlainen maailma aukeaa 
eteemm·e, kun siirrymme lukemaan 
kuvauksia m a d o i s ta. ))Eläinten 
maailman» IV osa päättyy sitten kah• 
denomituisen eläinryhmän, onte1o" 
ja sieni e 1 ä i n te n sekä a 1 k u" 
e 1 ä i n te n kuvauksiin. 

Viisiosainen ))Eläinten maailma» 
teos on nyt siis melkein valmis. Tcok .. 
sen toimittaa reht. Ii a n ne s S a 1 o" 
vaara, jonka käsialaa onkin suurin 
osa teosta. Kuvitukscen on kiinni, 
tetty aivan erikoista huolta. Tässäkin 
osassa on 6 moniväritaulua, joissa on 
lähes 30 kuvaa, sekä 99 syväpaino .. 
ja 342 tekstikuvaa. Teoksen kukin 
osa maksaa sid. 160 mk, nahkascJk. 
200 mk. »Eläinten maailma)) ilmestyy 
0 tavan kustannuksella. 

(Kuva esittää llntuhlimihikkiä.) 
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Kaikki tiedot 
ntaapallon tnaista ja kansoista 

E rinomaintn näyte nykyisen tietokirjallisuuden korkeasta tasosta ja osoitus 
siitä, että tieteellisesti pätevä yliopistollinen kurssikirjakin todella voidaan 
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tetty päähuomio, talousmaantieteestä on paljon valaisevia taulukoita ja esityk, 
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