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Valok. Esko Suomalainen. 

Professori Gunnar Ekman 50·vuotias. 

Viime joulukuun 22 p. täytti kokeellisen eläintieteen ylim. 
professori Gunnar Henrik Julius E k m a n 50 vuotta. 

Prof. Ekman on laajalti tunnettu etevänä tiedemiehenä, tai
tavana yliopiston opettajana ja loistavana .luennoitsijana. Hänen 
tärkeimmät tutkimuksensa ovat kohdistuneet kehitysmekaanisiin 
kysymyksiin kuten sammakkoeläin-sikiöiden kidusten, sydämen, 
raajojen ja silmän kehitykseen. Näitä kysymyksiä hän on käsitellyt 



2 Professori Gunnar Ekman 50-vuotias. 

lukuisissa eri julkaisuissa, mm. jo väitöskirjassaan >>Experimentelle 
Untersuchungen iiber die Entwicklung der Kiemenregion einiger 
anuren Amphibien>>. Eräissä muissa julkaisuissaan hän on käsitellyt 
selkärankaisten anatomiaa ja patologiaa taikka yleisbiologisia kysy
myksiä, kuten esim. teoksissa >>Ober Entwicklung und Vererbung>> 
ja >>Biologian peruskysymyksiä>>. Hänen laajaa perehtyneisyyttään 
biologian eri puoliin todistaa myöskin hänen julkaisemansa oppi
kirja >>Yleisbiologia >>, joka jo on ilmestynyt kahtena painoksena. 
Vielä mainittakoon erikoisesti hänen zootomiset käsikirjansa >>Luu
rankoisten rakenne leikkelyharjoitusten perustalla>> ja >>Selkärankais
ten rakenne>>, joista edellinen on julkaistu yhdessä tri A. j. Siltalan, 
jälkimmäinen maist. P. Suomalaisen kanssa. Nämä teokset nojau
tuvat suureksi osaksi hänen omakohtaisiin kokemuksiinsa siltä pit
kältä ajalta - vv. 1907- 28 - , jolloin hän erittäin hyvällä menes
tyksellä on toiminut Helsingin yliopiston zootomisen laitoksen 
assistenttina, kunnes hänet nimitettiin nykyiseen virkaansa. 

Yliopiston opettajana prof. Ekman on saavuttanut oppilaittensa 
jakamattoman suosion, ja pedagoogina hän onkin aivan verraton. 
Hänellä on harvinainen kyky pukea vaikeatkin asiat helposti tajut
tavaan, havainnolliseen muotoon. Tämän johdosta hän on myöskin 
kaikkein enimmin käytettyjä luennoitsijoita ulkopuolella yliopiston 
ja on siten joutunut esitelmöimään mitä erilaisimmilla kursseilla 
ym. tilaisuuksissa. 

Prof. Ekman on jäsenenä ja toimihenkilönä lukuisissa tieteel
lisissä seuroissa, mm. Societas pro Fauna et Flora Fennican sihtee
rinä v:sta 1923. Vanamo-seuraan hän liittyi Jo ensimmäisenä yli
oppilasvuotenaan 1902 Ja on siitä lähtien suurella harrastuksella 
ottanut osaa sen toimintaan, 1907 - 08 rahastonhoitajana sekä vuo
desta 1921 alkaen johtokunnan jäsenenä ja vuodesta 1924 kirjaston
hoitajana. Luonnon Ystävää hän on kahden ja puolen vuosikym
menen kuluessa tukenut lukuisilla arvokkailla kirjoituksiiJa. 

Luonnon Ystävän toimitus pyytää lausua prof. Ekmanille 
onnittelujensa ohella parhaat kiitokset hänen monivuotisesta, hedel
mällisestä toiminnastaan lehtemme ja Vanamo-seuran hyväksi. 
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Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha 
1833-1933. 

K. Linkola. 

1. Puutarhan perustaminen. Varmaankin oli Turun akatemian
puutarha toiminut yleiseksi tyydytykseksi ja syövyttänyt hallitus
piirienkin tietoisuuteen yliopistollisen puutarhan suuren merkityk
sen. Sillä jo samalla, kun Turun · palon jälkeen ryhdyttiin suunnit
telemaan yliopiston toiminnan jatkamista Helsingissä, muistettiin 
kor~ealla virallisella taholla kasvitieteellisen puutarhan maantarve. 

Ei näet ehtinyt kulua kuin 4 kuukautta Turun suurpalosta , 
kun keisari Nikolai 1 tammik. 14 pnä 1828 määräsi, yliopiston 
vt. kanslerin, kreivi R. H. R e h b i n d e r i n ehdotuksen mukaan, 
että Helsingin kaupungin oli luovutettava yliopistolle osa >>yleiseksi 
kävelypaikaksi>> (nykyinen Kaisaniemen puisto) suunnitellusta 
alueesta, jotta siihen myöhemmin voitaisiin perustaa kasvitieteel
linen puutarha rakennuksineen. Tämä paikka oli puutarhan nykyi
nen kohta, silloin tunnettu Edbomin puutarhan nimellä ja vuok
rattuna kaali- ym. kasvitarhamaineen ja omenapuuistutuksineen 
kauppias Weckmanille. Paikka oli silloisen pien-Heisingin ulko
puolella. 

Edbomin puutarha oli kuitenkin suurimmaksi osaksi kovin alavaa 
maata. Senvuoksi harkittiin yliopiston piirissä muitakin puutarhan 
sijoittamisen mahdollisuuksia. Ajateltiin Meilahtea ja Töölöä, 
mutta ennenkaikkea Sörnäisiä, jonka vaihteleva maasto ja suojaisat 
Iaaksot näyttivät tarjoavan suuria etuja; ainoa haitta oli Sörnäisin 
suuri etäisyys kaupungista. Varovaisin sanoin yliopiston taholta 
mainittiin Pietariin näistä vaihtoehdoista. Ne aiheuttivat keisarilli-
sen kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhurin F. Faldermannin 
matkan Helsinkiin keväällä 1829. Hänen mielestään kuitenkin ylei-· 
nen kävelypaikka oli >>kaikissa suhteissa sovelias>> kasvitieteelliseksi' 
puutarhaksi. Hän laati pohjakaavankin tänne suunniteltua puu
tarhaa varten. ja tänne puutarha sitten, vastoin omien asiantunti-· 
jaimme mielipidettä, perustettiinkin. Sille varattiin n. 5 ha laajuinen. 
alue. 

Puutarhan varsinaiset perustaruistoimet monine huolineen 
olivat lähinnä eläin- ja kasvitieteen professorin C a r 1 R e i n h o 1 d 
S a h 1 b e r gin niskoilla. Sahlberg oli kuten tunnettua ensi sijassa 
eläintieteilijä, lähinnä hyönteistutkija. Mutta hän oli hyvin huvi-
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tettu kasvienviljelystä ja an-
. tautui erinomaise11a harras

tuksella ja tarmolla luomaan 
yliopistolle kasvitieteellistä 
puutarhaa. 

Turusta ylipuutarhuriksi 
siirtynyt akatemian puutar
huri G u s t. A d o 1 f L i n d
s te d t, akatemian entisen 
puutarhurin poika ja ylioppi
laaksi asti opiskellut mies, lä
hetettiin ensin Pietarin kasvi
tieteelliseen puutarhaan >>tie
tojaan lisäämään>>. Hän viipyi 
Pietarissa melkein kokonaisen 
vuoden. Sillä aikaa Sahlbergin 
poika, nuori ylioppilas Rein
hold Ferdinand, toimitti kaik
kien Turun vanhasta akate
mianpuutarhasta kelpaavien 

C. R. Sahlberg. ruohokasvien siirron Helsin-
kiin. Kevättalvella 1830 aloitettiin käytävähiekan veto puutarhaan 
ja kesällä valmisteltiin eri kasviosastojen ruutuja ja niiden ympä
ryskäytäviä. Seuraavana vuonna tehtiin aita puutarhan ympäri. 

Samalla valmistui myös osa niistä rakennuksista, joita tarvit
tiin. Tärkein niistä oli puinen, 1-kerroksinen pää r a ken n u s, 
joka rakennettiin sille kummulle, missä nykyinen kivinen laitos
rakennus seisoo. Siinä oli tilava luentosali ja asunnot yli- ja ali
puutarhurille sekä puutarharengille. Professori Sahlberg oli · kyllä 
innokkasti toiminut siihen suuntaan, että taloon olisi tehty työ
huoneita opettajille ja asunto professorille, puutarhan esimiehelle. 
Säästäväisyyssyistä ei vt. kansleri tähän suostunut, ja professori 
sai työhuoneet talosta vain siten, että hän vuokrasi puutarhureilta 
muutamia näiden huoneista. Lähelle Unioninkatua rakennettiin 
navetta-, talli- ja käymälärakennus. Sen piirustukset teki itse 
Engel, ja siitä tuli niin kaunis, kappelimainen, että kerrotaan ohi 
kulkeneiden venäläisten sotilaiden usein erehtyneen ristinmerkin 
tekoon. Myöhemmin tämä rakennus purettiin. Puutarhan k a s v i
h u o n e r a k e n n u s valmistui 1832. Se rakennettiin edellä mai-
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nitun ylipuutarhuri Faldermannin suunnittelujen ja Engelin pii
rustusten mukaan. Pääasiassa rakennus oli sama kuin nykyinen 
suuri kasvihuonerakennus; kuitenkin on paljon muutoksia myö
hemmin tehty sen rakenteeseen. 

Kasvihuoneet saivat ensimmäiset kasvinsa kesällä 1832. Silloin 
ylipuutarhuri haki Pietarista 800 sieltä lahjoitettua kasvia. Kylmän
maan kasveja oli aluksi saatu Turusta ja vähitellen niitä oli tullut 
runsaasti lisää myös Tartosta, jonka kasvitieteellinen puutarha 
antoi lahjaksi satojen kasvien siemeniä; myös Pietarista ja Lundista 
Sahlberg hankki siemeniä. 

Puutarhan perustaruistyöt katsottiin v i r a II i s esti v a 1-
m i i .k s i s y k s y 1 1 ä 1 8 3 3. - Yliopiston suuri päärakennus 
oli valmistunut vuotta aikaisemmin. 

2. Puutarhan kehitys kuuden ensimmäisen_ vuosikymmenen 
aikana. Puutarha oli nyt perustettu ja tuli käytäntöön. jo alun
alkaen se oli avoinna paitsi opiskelijoille myös muulle yleisölle. Se 
ilmenee mm. siitä, että puutarharengin piti ruokailu- ja iltatuntien 
aikana, jolloin puutarhan portti oli lukittu, avata se, >> jos joku 
kaupungin virkamiehistä tai muista kansalaisista halusi päästä 
puutarhaan >> . Varmaan vetivät varsinkin kasvihuoneet kasveineen 
puoleensa katselijoita. 

Alkuvuosina tuottivat vaikeuksia kaupunkilaiset, jotka eivät 
ymmärtäneet pitää puutarhaa rauhoitettuna alueena. Sattui, että 
sorsanampujat tunkeutuivat puutarhan rantaan tai että joku puu 
salaa kaadettiin polttopuuksi. Helsinkiläisten laitumelle menevät 
tai sieltä tulevat lehmät myös pyrkivät häiritsemään puutarhaa, 
koskapa erityinen lisäaita tehtiin niiden takia Pitkänsillan Ja puu
tarhan aidan väliin. Vähitellen saatiin järjestys aikaan. 

Ensi vuosinaan puutarha kehittyi nopeasti. Kesällä 1834 
kauppapuutarhuri Nathusius lahjoitti Saksassa sijaitsevista taimi
tarhoistaan 400 puu- ja pensaslajia. Myös ostoilla kat·tutettiin sekä 
kylmänmaan että kasvihuoneiden lajistoa. jo 1834 sanottiin puu
tarhassa kasvavan yhtä paljon kasvilajeja kuin Turun akatemian 
puutarhassa oli ollut korkein määrä. Kaksi vuotta myöhemmin 
oli lukumäärä jo kaksinkertainen. Puutarhan ripeä kehittyminen 
ilmenee erikoisesti siitäkin, että jo 1835 valmistui lisää toinen kasvi
huonerakennus, joka pääasiassa vastaa nykyistä pientä. Määrä
rahojen anto oli siis hyvin aulista. 

Puutarha oli nyt saanut asun, jonka se sittemmin säilytti vuosi-
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Kasvitieteellisen puutarhan kartta 1874. 

kymmeniä. Se oli varmasti hyvin paljon vaatimattomamman nä
köinen kuin nykyisin. Nurmikoita oli paljon ·enemmän, puu- ja 
pensasistutuksia hyvin paljon vähemmän. Henkilökunnan kasvi
tarhamaat käsittivät huomattavia aloja. Puutarhan ruohokasvit, 
joista hyvin suuri osa oli 1-vuotisia, oli sijoitettu neliömäisille, erilli
sille pikku ruuduille. Nämä sijaitsivat puutarhan tasaisessa lounais
osassa neliskulmaisissa suurkuvioissa, joita pensasaidat eroittivat 
toisistaan. Nämä kuviot pensaisine reunuksineen näkyvät vielä 
1874 laaditussa kartassa, joka on vanhin tallessa oleva puutar
hamme kartta ja josta tässä esitämme kuvan. 

Puutarhan innokas perustaja, professori Sahlberg erosi esi
miehen toimesta 1842. Häntä seurasi virassa j o h a n M a g n u s 
a f Te n g s t r ö m (1842 - 1849), jolle jo valmistettiin asunto puu-
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tarhassa rakentamalla päärakennus keskeltä 2-kerroksiseksi ja 
sijoittamalla yläkertaan auditoria ja kokoelmat. Tengströmin 
jälkeen tuli esimieheksi kuuluisa eläintieteilijä A l e x a n d e r 
v. Nordmann (1849 - 1857) ja, senjälkeen kun kasvitiede oli 
saanut ensimmäisen oman professorinsa, W ·i II i a m Ny l a n d e r 
(1858-1863). Puutarhan kehityksestä ei ole mitään erikoista 
heidän lyhyiltä toimiajoiltaan rnainittavana. Esimiehet ilmeisesti 
tyytyivät >>status quon>> säi lyttämiseen. Nylanderin laimeuteen 
puutarhaa kohtaan vaikutti hänen alinomainen Pariisissa oleske
lunsa ja varmaan suuresti sekin, ettei hän päässyt asumaan puu
~år~aan, entinen esimies kun erityisen luvan perusteella piti pre
fektihuoneistoa hallussaan. Osittain puutarha nyt osotti selviä 
rappeutumisenkin merkkejä ja alkoi jossain määrin kehittyä kauppa
puutarhan luontoiseksi. Näin varsinkin 1861 :n jälkeen, Lindstedtin 
erottua täysinpalvelleena ylipuutarhurin virasta ja viran ollessa 
sittemmin pitkät ajat erilaisten tilapäispuutarhurien hoivissa. 
· · Seuraavan esimiehen, professori S i x t u s 0 t t o L i n d

b e r gin aikana (1865 - 1889) puutarhassa huomattiin 1870- ja 
varsinkin 1880-luvulla edullisia muutoksia. Ylipuutarhuriksi oli 
1871 tullut Mustialan maanviljelysopiston käynyt K a r 1 Henrik 
B o c k s t r ö m (vt. 1871, vakinainen 1873 - 1 907), joka aloitteil
laan kehitti puutarhaa, sammaliinsa syventyneen professorin an-

Suuri kasvihuonerakennus 1880-luvun alussa. 
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Kasvi tieteellisen 
puutarhan pää
rakennus, joka 
1901 purettiin. 

taessa puutarhurin toiminnalle hyväksymisensä. Pääosa neliömäi
sistä ruohokasviosastoista muutettiin toiseen asuun, järjestäen 
kasvit heimoittaisiksi ryhmiksi (näistä on vielä tänä päivänä >>relik
teinä>> jäljellä puutarhan etelälaidalla olevat pari Ranunculaceae
ryhmää) pitkin nurmikenttiä, joiden käytävät tehtiin uuteen, kie
murtelevaan tyyliin. Pieni kivikkokasviryhmä perustettiin, ensim
mäinen Suomessa (!). Puuistutuksia ja varsinkin kasvihuoneiden 
lajistoa kartutettiin. Vesijohto tehtiin puutarhaan. 1889 suuren 
kasvihuonerakennuksen keskiosa Lindbergin ehdotuksesta raken
nettiin kokonaan uudestaan, melkein kokonaan raudasta. Siitä tuli 
komea 12 m korkea palmuhuone, jonka veroista ei ole vieläkään 
Ruotsissa eikä Norjassa ja joka jatkuvasti saa tunnustusta ulko
maalaisiltakin asiantuntijoilta. 

Näistä parannuksista huolimatta puutarha vielä 1890-luvun 
alkaessa oli perin vaatimaton, ollen suurimmaksi osaksi nurmi
kenttien ja osaksi puolivillie.n pensaikkojen vallassa. Nurmikkojen 
pitoon oli oma käytännöllinen syynsä. Sekä professorilla että yli
puutarhurilla oli lehmä. Tunnetusti aiheutti niitetyn heinän jaka
minen ja kilpailu sopivista taiduopaikoista puutarhassa paljon 
riitaisuuksia, jotka loppuivat vasta puutarhan tässä kuvatun ajan
jakson päättyessä, professorin luopuessa lehmän pidosta. 

3. Puutarhan myöhempi kehitys. Vasta 1890-luvulta lähtien 
kasvitieteellinen puutarhamme alkoi ripeästi kehittyä tasolle, joka 
suunnilleen vastaa monien muiden yliopistollisten pikku puutarho
jen tasoa. Tämä tapahtui puutarhan uuden esimiehen professori 
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Fredrik E 1 f v i n g i n ansiosta. Lä
hes kolme ja puoli vuosikymmentä 
(1892 - 1926) puutarhan johto oli hänen 
tarmokkaissa käsissään. Hänen esimie
heksi tultuaan istutettiin laajahko hyö
tykasvien osasto puutarhaan ja raken · 
nettiin pieniä altaita vesikasveille. Pie
neen kasvihuonerakennukseenkin teh
tiin vesiaiias, ja 1892 siinä helsinkiläis
ten ihastukseksi ensi kerran kasvoi ja 
kukki jättiläiskokoinen Victoria-lurpme. 
Kasvihuoneita muutenkin vuosien var
rella suuresti uusittiin, 1913 hieman 
laajennettiinkin. Poistamaila tavallisia Fredrik Elfving. 

puistopuita, joita oli aivan liikaa, saatiin tilaa uusille puu- ja pen
sasistutuksille. Näihin uhrattiin paljon työtä ja varojakin erittäin
kin 1890-luvulla ja vuosisatamme alussa. Puutarhan aJavia kenttä-
·osia, joissa pohjavesi vaivasi yksin ruohokasvejakin, ryhdyttiin v:sta 
1908 lähtien, uuden ylipuutarhurin aloitteesta, järjestelmällisesti ko
rottamaan rakennustyömailta ajetulla täytemaalla. Monivuotisetkin 
ruohokasvit on täten saatu viihtymään. Siemenvaihdossa oltiin ulko
maalaisten kasvitieteellisten puutarhojen kanssa 1893 - 94 ja sitten 
uudestaan 1916:sta lähtien. 

1904 prof. Elfving julkaisi opasvihkosen kasvihuoneissa kävi
jöille, 1905 hyötykasviosastossa opiskelua varten. 1913 hän julkaisi 
selonteon puutarhan siihenastisista puukasvien kokeiluista ja 1918 
puutarhan historiikin 1828- 1852. 

1901 - 03 rakennettiin puutarhan puisen päärakennuksen sijalle 
suuri kivinen laitosrakennus, jonka prof. Elfving suunnitteli ja johon 
prof. K. G. Nyström laati piirustukset; vanha päärakennus purettiin 
tieltä pois Ja sen hirsistä rakennettiin puutarhan perälle puutarhu
rien asuinrakennus. 

Viime vuosina, jolloin puutarhan esimiehyys on ollut uskottuna 
allekirjoittaneelle, on kehitetty etupäässä ruohokasvi-istutuksia. On 
perustettu muutamia uusia osastoja, kuten biologinen, kotimainen 
ja koristeruohojen osasto ja vesikasvilammikko, sekä järjestetty 
toisia osastoja uudestaan silmällä pitäen mm. lisääntyvien katselijain 
mukavuutta ja osastojen yleissilmäyksellisyyttä. Puutarhan etiket
tien uusimiseen ja täydellistämiseen on käytetty paljon työtä. -
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1926:sta lähtien puutarha on ollut yhteistyössä metsätieteellisen 
tutkimuslaitoksen kanssa puuvartisia kasveja koskevissa kokeiluissa. 
Monista käytännöllisistä syistä puutarhamme osuus tässä työssä on 
kuitenkin ollut hyvin vähäistä. 

Puutarhan kehittymiseen tällä vuosisadalla on hyvin oleellisesti 
vaikuttanut se, että puutarha 1908 sai ylipuutarhurikseen herra 
K a r 1 E d v i n L i l j e s t r ö m i n, joka nyt 25 vuoden ajan on 
väsymättömästi ja suurella taidolla uurastanut puutarhan hyväksi. 

4. Puutarhan JOO-vuotisjuhla. Aiheen kirjoitukseemme on an
tanut se, että kasvitieteellinen puutarha äskettäin, viime syksynä, 
saattoi katsoa toimineensa vuosisadan ajan. Ansainnee senvuoksi 
tässä tulla mainituksi, että puutarha 100-vuotisen olemassaolonsa 
muistoksi ja kunnioittaakseen edellisten polvien uurasta työtä 
syysk. 15 pnä järjesti vaatimattoman muistojuhlan. juhla vie
tettiin yliopiston kasvitieteellisessä laitoksessa ja oli siinä läsnä 
toistasataa kutsuvierasta, mm. opetusministeri, yliopiston kansleri 
ja rehtori, tiedekuntien dekaanit sekä lukuisia bioloogi- ja puu
tarhuripiirien edustajia. Vieraat lausui tervetulleiksi puutarhan 
nykyinen esimies, korostaen puheessaan erikoisesti kasvitieteellisen 
puutarhan merkitystä yleisenä sivistyslaitoksena. Entinen moni
vuotinen esimies, prof. F r e d r. E 1 f v i n g piti laajan esitelmän 
kasvitieteellisen puutarhan 100-vuotisesta historiasta. Tunnetulla, 

Kasvitieteellisen laitoksen länsipääty ja sen edustalla olevaa 
kivikkokasvirinnettä. 
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pirteän kiehtovalla tavallaan hän kuvaili puutarhan syntyvaiheita 
ja vähittäistä kehitystä nykyiselle asteelle. Seurasi kahvitarjoilua, 
jonka jälkeen puutarhan pitkäaikainen ystävä, senaattori A. 0 s v. 
K a i r a m o eloisasti kertoili henkilökohtaisia muistelmiaan puu
tarhasta ja sen varhaisemmista toimihenkilöistä aina 1860-luvulta 
lähtien; esitystä hauskuuttivat monet pikku anekdootit Lindberg 
Bockströmin ajanjaksolta. Harmaahapsisten esitelmöitsijäin pirteät 
esitykset palkitsivat kuulijat voimakkailla suosionosotuksilla. juhla
tilaisuus päättyi syksyisessä, mutta silti vielä kauniissa asussa ole
van puutarhan esittelyyn. - JOO-vuotisjuhlaan oli valmistunut 
kuvitetut opasvihkoset, jotka esittelevät sekä kasvihuoneit.a että 
ulkopuutarhan nähtävyyksiä. 

5. Puutarha nykyisellään. Äsken mainitut opasvihkoset anta
vat asianharrastajille tietoja puutarhan nykyisistä osastoista ja 
niiden huomattavimmista hoidokeista. Tyydymme senvuoksi tässä 
mainitsemaan vain muutamia puutarhan toimintaa valaisevia 
numerotietoja, joilla voinee olla mielenkiintoa puutarhan ystäville. 

Kasvihuoneissa kasvatetaan tällä haavaa n. 1500 kasvimuotoa, 
järjestettyinä pääasiallisesti kasvimaantieteellisiä suhteita valai
semaan tai ihmistaloudessa tärkeitä kasveja näyttämään. · Ulko
puutarhan lajisto kohoaa n. 5000:een. Pääosa näistä lajeista kasvaa 
määrätyissä osastoissaan, jotka ovat seuraavat: puu- ja pensas
istutukset (500 lajia), systemaattinen osasto (1 ,050 lajia), hyöty
kasvien (200 lajia), koristeruohojen (750 lajia ja muotoa) ja kivikko
kasvien (650 lajia) osastot, biologinen ja geneettinen osasto, koti
maisten kasvien osasto (>>flora fennica>>), vesikasvit ja kiipijäkasvit. 

Puutarhan henkilökuntaan kuuluu ylfpuutarhuri, alipuutarhuri, 
falonmies, lämmittäjä, 4 miesapulaista ja kesäisin 2 naisapulaista 
sekä portinvartija; sitäpaitsi esimies, jona on virkaiältään vanhin 
kasvitieteen vakinainen professori. Vuosimääräraha, josta on pal
kattava mainitut apulaiset ja portinvartija ja maksettava kaikki 

. juoksevat menot, ei kuitenkaan lämpöä, valoa eikä korjauksia , on 
nykyisin n. 71,000 mk. On helppoa käsittää, että määrärahan pie
nuuden takia .on alati noudatettava äärimmäistä säästäväisyyttä. 
Useasti puutarhan on uutta kasviaineistoa saadakseen pakko tur
vautua suosijainsa yksityiseen uhrautuvaisuuteen. 

Tarvitsemansa sieme.net puutarha kuitenkin säännön mukaan 
saa vaihtamalla. Ylipuutarhurin lämpimän harrastuksen johdosta 
kootaan puutarhassamme vuosittain talteen 1500 - 2000 kasvi-
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muodon siemeniä. Niiden luettelo painatetaan alkutalvesta ja 
lähetetään ulkomaalaisille puutarhoille, jotka lähettävät Helsinkiin 
vastaavat omat luettelonsa. Siemenvaihtoa ylläpidetään 80 puu
tarhan kanssa aina Japania, Kochinkiinaa ja Uruguayta myöten. 
Puutarha antaa ulkomaille vuosittain 4400 ...:_4800 siemenerää. 

Kuten tunnettua, on puutarha vapaasti avoinna kaikille asian
harrastajille, kasvihuoneet kuitenkin vain kolmasti viikossa (sun
nuntaisin, arki-tiistaisin Ja arki-perjantaisin klo 13 - 15); koulu
luokat ja retkikunnat pääsevät kuitenkin kasvihuoneisiin muinakin 
arkipäivien aikoina (ei kuitenkaan klo 12 - 1 3), kun ilmoittavat 
tulostaan ylipuutarhurille (puh. 31 1 50). 

Yleisön käynnit puutarhassa ovat viime aikoina vuosi vuodelta 
suuresti lisääntyneet. Varovaisen arvion mukaan käyntien luku
määrä on täiiä haavaa vuosittain n. 25,000. Li'säksi tulevat koulu
luokat, jotka opettajineen käyvät puutarhassa. 

6. Puutarhan tel1tävä ja merkitys. Kasvitieteeliinen puutarha 
perustettiin lähinnä yliopistollisen opetuksen ja kasvitieteellisten 
havaintojen ja tutkimusten tarpeiksi. jatkuvasti on tämä puoli 
sen tehtävässä ollut tärkein. Tuhansille opiskelijoille se on antanut 
tilaisuuden omin silmin tehdä tuttavuutta varsinkin muiden mai
den, sekä läheisten että kaukaisten, kasvien kanssa. Uusimpina 
aikoina puutarha on entistä enemmän tuliut käytäntöön kasvi
ekaloogisten ja -fysioloogisten opetusseikkain apuna. Tärkeintä 
tämä kaikki on tietysti ollut varsinaisille kasvitieteilijöille, ennen
kaikkea yliopiston kasvitieteen opettajille, joilia on täällä jatkuva 
tilaisuus laajentaa tietojaan. Tietee1lisiä tutkimuksia puutarha on 
suoranaisesti auttanut varsinkin muutamien kotimaisten kasvi
sukujen kriitillisessä selvittelyssä ja niillä tiedoilla, joita tääiiä on 
saatu ulkolaisten kasvilajien, ennenkaikkea puuvartisten viihtymi
sestä ilmastossamme. Tarpeen mukaan puutarha on auttanut muis
sakin kokeissa, jotka vaativat viljeltyä kasviaineistoa. Myönnettä
västi puutarhan suoranainen merkitys tutkimukseile on kuitenkin 
ollut verraten vähäinen. Tämä riippuu ennenkaikkea siitä, että 
kasvitieteen edustajiemme omat tutkimustyöt eivät ole enemmälti 
kohdistuneet kysymyksiin, joiden selvittelyssä puutarhan viljelyk
sillä olisi oleellista merkitystä. Puutarhan maastol1iset epäkohdat 
ja nykyisin tilanpuutekin estävät monia kokeiluja, joihin suotui
sammissa oloissa olisi ryhdytty. 

Yliopiston laitokset ovat yleensä yksinomaan yliopistolliselle 
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Puutarhan vesikasvilammikko, jossa kesällä 1933 kåsvoi 70 kotimaista 
vesi- ja rantakasvilajia . 

opetukselle ja tutkimukselle omistettuja eikä niitä ilman suurta' 
haittaa voi alistaa muihin tarkoituksiin. Kasvitieteellinen puutarha 
on tästä suurena poikkeuksena. Se oli jo alunperin tarkoitettu oppi
ja valistuspaikaksi myös yliopiston ulkopuoliselle yleisölle, mm. eri
koisesti puutarhanhoidon harjoittajille ja hanastajillckin. Tällai
sena y 1 e i s e n ä v a 1 i s t u s 1 a i t o k se n a se, ollen kaikille 
avoin elävien kasvien näytemuseo, on koko ajan toiminut, uusim
pina aikoina yhä lisääntyvässä määrin. 

Varsinkin nykyisin, kun puutarhanhoidon harrastus on leviä-· 
mässä erittäinkin koristekasvien viljelynä yhä laajempiin piireihin, 
on kasvitieteellinen puutarha tuhansille kasvien ystäville mieluisa 
käyntipaikka, jossa kukin saa tutustua kasvien ulkonäköön harki
tessaan oman tarhansa Iajistan lisäämistä. Lukuisia koristekasveja 
onkin täällä ensi kertaa Suomessa viljelty ja täten saadun· koke
muksen perusteella otettu viljelykseen muuallakin. Varsinaiselle 
puutarhuriväellekin puutarha on antanut monta herätettä ja useille 
heistä se on muodostunut läheiseksi. Tähän vaikuttaa sekin, että 
puutarhan apulaisjärjestelmä, joka alunalkaen tarkoitettiin puu
tarhallisen ammattitaidon kohottajaksi maassa, on todella koulut
tanut käytäntöä varten monta pystyvää puutarhuria. 

Mutta puutarha ei ole antanut vain tiedonlisiä. Se on varmasti 
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Victoria Cruziana kasvihuoneessa 20. VI. 1933. 

myös herättänyt monessa lämmintä mieltymystä kasviviljelykseen 
ja kasveihin yleensä. Tälläkin alalla se on hyödyttänyt sekä yli
opistoon kuuluvia että yliopiston ulkopuolisia piirejä. 

7. Puutarhan kehitysmahdollisuuksista . jokainen, joka nykyi
sin käy kasvitieteellisessä puutarhassa, lienee valmis myöntämään, 
että puutarhan maa-ala on hyvin tarkoin käytetty ja että jatkuvan 
kehityksen mahdollisuudet näyttävät pieniltä. Aivan olemattomat 
ne kuitenkaan eivät ole. 

_Ensinnäkin olisi tietysti tilaa k a s v i h u o ne i t te n paljoHe
kin laajentamiselle. jos huonetilaa saataisiin lisää, voitaisiin kasvi
huoneiden nähtävyyksiä kartuttaa ja samalla hieman väljentää 

. asetteluahtautta, joka on suorastaan epäkäytännöllisen suuri. 
Mielessä on lähinnä mehikasvihuoneen suurentaminen ja troopillisen 
hyötykasvivalikoiman kartuttaminen; myös erityinen osasto koti
huonekasveja varten olisi varmasti omiaan lisäämään yleisön mielen
kiintoa kasvihuoneita kohtaan. Kasvihuoneiden lämmitysjärjes-
telmän uusiminen nykyaikaiseksi katossa kulkevine Iämminvesi
putkineen, mikä tekisi mahdolliseksi yksinkertaisen lasikatoksen, 
parantaisi suuresti kasvien viihtyväisyyttä ja ulkonäköä. Kustan-
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nussyyt ovat olleet ja ovat varmaan vielä jonkin aikaa eteen
kinpäin kasvihuoneiden uudistusten ja laajennusten esteenä. 

U l k o p u u t a r h a s s a saatiin vielä muutamia vuosia sitten 
aikaan paljon parannuksia täyttömaata käyttämällä. Puutarha 
sai maata kymmenin tuhansin kuormin kutakuinkin ilmaiseksi 
lukuisilta rakennustyömailta. Rakennustoiminnan lamaannuksen 
vuoksi on tässä nyt vallinnut parin kolmen vuoden tauko. Mutta 
niin pian kuin mahdollisuuksia on, tullaan lisämaata hankkimaan. 
Puutarhan eteläsivustalla on vielä liika alavia kohtia, jotka voidaan 
täyttämällä parantaa. ja varsinkin Unioninkadun portin ja laitos
rakennuksen välinen alue on mitä kirjavinta hylkymaata, joka olisi 
suuresti parantamisen tarpeessa. 

jälkimmäisillä parannuksilla päästäisiin jonkin verran uusi
maan puukasviosaston lajistoa, istuttarualla mm. orapihlaja-osaston 
sijaan hieman kiintoisampaa katseltavaa. Etelälaidalla valmistuisi 
lisätilaa kotimaiselle osastolle, mahdollisesti varsinaisiin tutkimus
tarkoituksiinkin käytettäväksi. Varojen salliessa voitaisiin tänne 
etelälaidalle perustaa erityiset pikku alueet kotimaisia hietikko-, 
ranta- ja kenties suokasvejakin varten, mikä kasvimaantieteen 
opetuksen kannalta olisi hyvin suotavaa. Mainittakoon vielä, että 
poimulehti- ja voikukkaryhmien viereen on suunniteltu pientä 
keltano-osastoa, jonka aikaansaamiseen kuitenkin tarvittaisiin eri
koistuntijain apua. Äskettäin on myös herätetty ajatus saada 
lisää tilaa uusille pensaslajeille siten, että puutarhaa ympäröivä 
monikymmenvuotinen pensasaita poistettaisiin, se kun ei ole ehdot
tomasti välttämätön, ja suunnilleen sen paikoille istutettaisiin har
vakseltaan toisia pensaita. Mutta tähänpä ne uudistamisen ja 
lisäämisen mahdollisuudet pääasiassa loppunevatkin. 

Puutarhamme suurimpia vikoja on sen havupuuviljelysten 
niukkuus ja huono vjihtyväisyys. Tätä epäkohtaa, joka johtuu 
kaupunki-ilman savuisuudesta, ei voida auttaa. Senpä vuoksi ja 
muutenkin puutarhan maa-alan niukkuuden takia on viime vuosina 
jopa ajateltu puutarhan siirtoa Helsingin ulkopuolelle. Mutta kun 
sekä opiskelijain että suuren yleisön kannalta katsoen puutarhan 
1 00-vuotinen paikka on useimmissa suhteissa suorastaan ihanteelli
nen, on tämä ajatus kokonaan hyljätty. Sensijaan on kyllä harkittu 
mahdollisuutta saada puutarhalle maata kaupungin ulkopuolelta 
erityisenä lisäpuutarhana. jotta sellaisen hoitoon voitaisiin edulli
sesti käyttää puutarhan omaa ammattitaitoista työvoimaa, pitäisi 
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lisäpuutarhan sijaita niin, että Unioninkatua kulkevat linja-autot 
sen jossain kaupungin ulkopuolella sivuuttaisivat, siis parhaiten 
jossain Viikin kartanon seutuvilla. Erittäin tarkoituksenmukaista 
olisi, jos lisäpuutarhan yhteydessä olisi alue, joka käsittäisi erilaisia 
luonnollisia kasviyhdyskuntia, siis pieni luonnonpuiston tapainen 
kohta, jota voitaisiin käyttää pysyvänä havainto-opetuspaikkana. 
Mitään tätä tarkoitusta hyvin palvelevaa aluetta, joka täyttäisi 
myös puutarhan varsinaiset tarpeet, ei kuitenkaan liene saatavissa. 
Olisi varmaan tyydyttävä pat in kolmen ha laajuiseen, maastonsa 
puolesta soveliaaseen, halloilta suojattuun maakappaleeseen, johon 
Jisäpuutarha · istutuksineen vähitellen luotaisiin. Toistaiseksi ei 
lisäpuutarhan hankkimisesta ole varsinaista alotetta tehty, koska 
kokemuksen mukaan varat ovat töintuskin riittäneet varsinaisen 
puutarhan ylläpitoon ja kehittämiseen. Tulevaisuus suurempine 
rahavaroineen mahdollisesti toteuttaa ajatuksen kasvitieteellisen 
puutarhan sivuaseman perustamisesta. 

Kirjallisuutta. E 1 f v i n g, F r. : Förare genom växthusen i Helsingfors 
botaniska trädgård, 1904; Sa: Opas Helsingin kasvitieteellisen puutarhan 
kasvihuoneissa kulkiessa, 1904; Sa: Nybegynnarkvarteret i botaniska träd
gården i Helsingfors, 1905; Sa: Vedväxterna i universitetets i Helsingfors 
botaniska trädgård (Univ. inbjudningsskrift, j. E. Rosbergs installation, 1913); 
Sa: Universitetets botaniska institution 1828-1852 (Univ. inbjudnings
skrift, J<, F. Sundmans installation, 1918); Sa: Drag ur naturhistoriens öden 
vld Helsingfors universitet (Finsk Tidskrift 1929, s. 342-362); Sa: Sotaniska 
trädgården i Helsingfors genom hundra år (Trädgårdsodlaren, årg. 27, 1933, 
s. 247-259). L i n k o 1 a, K.: Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan 
opas, 1933; Sa: Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kasvihuo
neiden opas, 1933. - Yliopiston n.s. rehtorinkertomukset. - Uusi Suomi ja 
Helsingin Sanomat 15 ja 16. IX. 1933. 

Vapaasti elävä äkämäpunkki Phyllocoptes 
schlechtendali omenapuutuholaisena. 

}. Listo. 

Käydessäni elokuussa 1928 Sortavalassa havaitsin kahden puu
tarhan· omenapuutaimistoissa yleistä lehtien keliastumista ja osit
tain varisemistakin. Tarkastettaessa lehtiä näkyi niiden alapinnalla 
karvapeitteen suojassa runsaasti keilanruskeita sukkulanmuotoisia 
äkämäpunkkeja, jotka ilmeisesti olivat vioituksen aiheuttaneet. 
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Toisessa puutarhassa esiintyi samaa vioitusta jonkin verran myös 
muutamissa isommissa omenapuissa ja puutarhan omistajan ilmoi
tuksen mukaan oli sitä esiintynyt jo edellisinäkin vuosina. Sama 
tuholaislaji esiintyi kesällä 1933 Järvenpäässä Kotitalousopettaja
opiston puutarhassa. Siellä se yhdessä hedelmäpuupunkin (Para
tetranychus pilosus) kanssa kellastutti omenapuiden lehtiä. Yleensä 
esiintyi hedelmäpuupunkki pahempana tuhon aiheuttajana, mutta 
muutamissa keskikokoisissa omenapuissa oli tätä äkämäpunkkia 
niin runsaasti, että vioitus oli etupäässä sen aiheuttamaa. Näiden 
puiden lehdet olivat pieniä, ikäänkuin kitukasvuisia ja väriltään 
kellertäviä ja sato jäi tavallista vähäisemmäksi. Lehdillä olevien 
punkkien mikroskooppinen tarkastus osoitti, että ne kuuluvat lajiin 
Phyllocoptes schlechtendali Nai. Lajimääräyksen on prof. L i r o 
vahvistanut. Tämän punkin suomenkieliseksi nimeksi soveltunee 
omenan kellastajapunkki. 

Kun tässä ilmeisesti oli kyseessä haitallinen tuholaislaji, jonka 
esiintymisestä ei kasvinsuojelukirjallisuudessamme aikaisemmin 
ollut mitään tietoja, ryhtyi allekirjoittanut tarkemmin ottamaan 
selvää sen levinneisyydestä ja merkityksestä. Tällöin kävi ilmi, että 
tuholaistutkijat olivat tällaista vioitusta muutaman kerran aikai
semminkin havainneet, ottamatta kuitenkaan tarkempaa selkoa sen 

aiheuttajasta. Niinpä 
esim. prof. Li ·r o il
moitti nähneensä sitä 
useassakin paikassa ja 
erityisesti v. 1926 Hyvin
käällä, jossa se Ali-Ant

. tilan puutarhassa oli pa
hoin kellastanut erään 
omenapuun lehdistön. 
Saman tuhotapauksen 
ovat maist. Y. Hu k k i
n en ja V e i k k o K a
n e r v o panneet muis
tiin. Kesällä 1933 otti 
maist. N. Ra s i n mäki 

--.__ pyynnöstäni omenanleh-
tinäytteitä useista puu

Pizyllocoptes schlechtendali. Vasemmallad' päältä, 
oikealla ~ alta. Nalepan muk. tarhoista eri paikkakun-
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nma. Tutkiessani nämä näytteet kävi ilmi, että useimmissa esiintyi 
tätä ·punkkilajia, muutamissa niin runsaasti, että se oli aiheuttanut 
selvää lehtien kellastumista. Näytteet olivat suurimmaksi osaksi 
omenapuutaimistoista. Maist. Y. Hu k k i ne n on ilmoittanut ha
vainneensa omenan kellastajapunkkia useissa paikoissa suorittaes
saan kuluneena kesänä kauppataimistojen tarkastuksia. Monessa 
tapauksessa se oli esiintynyt hyvin runsaslukuisena omenapuun 
tainten lehdissä kellastuttaen niitä pahoin. Eräässä tuhotapauksessa 
oli selvästi todettavissa, että punkit olivat taimistosta ostetuissa 
omenapuun taimissa kulkeutuneet toiselle, kaukana olevalle paikka
kunnalle, nim. Särkisalosta (Finby) Kuhmoisiin. Tähän mennessä 
on omenan kellastajapunkkia varmasti tavattu 22 eri puutarhasta 
17 paikkakunnalla, joista pohjoisin on Jyväskylä. Varsinkin Turun 
ympäristöstä ja Lohjalta sitä on löytynyt lukuisista puutarhoista. 
Jlmeistä on, että tämä laji on puutarhoissamme verraten yleinen 
ja laajalle levinnyt tuholainen. 

Phyllocoptes schlechtendali eroåa elintapojensa puolesta useim
mista muista äkämäpunkeista. Se ei nim. aiheuta asumiinsa kasvin
osiin ·äkämiä eikä myöskään nukkapeitettä 1. erineumia, vaan elää 
vapaasti lehdillä imien niistä ravintoa. Punkit oleskelevat etupäässä 
lehtien alapinnalla, karvapeitteen suojassa, mutta usein tapaa niitä 
myös lehtien yläpinnalta. Punkkien pistoksista lehdet vähitellen 
vaalenevat ja lopulta kellastuvat ja kuivuvat. Runsaslukuisena 
esiintyessään tämä laji voi kesken kasvukautta kuivattaa omena
puiden lehdet ja häiritsee silloin pahoin puiden kehittymistä ja 
vähentää satoa. Ulkomailla tehtyjen havaintojen mukaan (M a s
s e e, s. 203) nämä punkit voivat pistoksillaan vioittaa myös hedel
miä, joiden mainitaan vioituksesta tulevan pahoin pilkullisiksi ja 
kuoppaisiksi. Meillä ei tämän tapaista vioitusta omenoissa ole huo
mattu tai ei ainakaan pidetty tämän tuholaisen aiheuttamana. Ome
nan kellastajapunkin esiintyminen hedelmäpuutaimistoissa on eri
koisesti merkillepantava, koska punkit tairuistoista myytävien tain
ten mukana helposti leviävät toisille paikkakunnille. Ostajan on 
saastuntaa hyvin vaikea huomata, sillä punkit, jotka jo sinäHänsä
kin ovat paljain silmin vaikeat nähdä, piiloutuvat talveksi silmu
suomujen väliin ym. kätköpaikkoihin. 

Phyllocoptes schlechtendali on N ale p a n selittämä v. 1890 
(N a 1 e p a 1890, s. 62 - 64). Tärkeimmistä lajituntomerkeistä mai
nittakoon: Ruumiin etuosaa (cephalothorax) peittävä selkäkilpi on 
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melkein puolipyöreä, eteenpäin hieman suippeneva ja siinä on hie
noja pitkittäisiä, aaltomaisesti taipuneita viiruja. Thorax-sukaset 
kiinnittyvät lähellä sen takareunaa oleviin nystyröihin ja ovat mel
kein selkäkilven pituiset. Takaruumis on Ievein heti selkäkilven 
takana ja suippenee vähitellen takapäähän päin. Se on poikittain 
uurteinen, n. 30:n sileän nivelrenkaan muodostama. Vatsapuoli on 
tiheämpi- ja hienompiviiruinen kuin selkäpuoli ja hienopisteinen. 
Abdominaalisukaset ovat verraten pitkiä ja jäykkiä ja takaruumiin · 
kärjessä olevat peräsukaset pitkät, siimamaiset. Raajojen kynsi on 
kärjestään nuppimaisesti paksuntunut ja sen sisäpuolella oleva 
sulkakarva on 4-säteinen. ö- on n. 0,14 mm,~ n. 0,16 mm pituinen. 

N a 1 e p a n lajiselitys perustuu v. S c h 1 e c h te n d a l i n 
lähettämään aineistoon, joka oli löydetty eräästä omenapuutaimis
tosta lähellä Leipzigiä v. 1885. Punkit olivat omenapuun tai
missa aiheuttaneet lehtien keliastumista ja kitukasvuisuutta. 
v. S c h 1 e c h te n d a 1 ilmoittaa myöhemmin tavanneensa samaa 
punkkia muutamista muista paikoista omena- ja päärynäpuista 
(v. S c h 1 e c h te n d a 1, s. 5). Lajia ovat sittemmin useat muut
kin tutkijat löytäneet eri paikoista Saksasta ja myöskin Ranskasta 
ja Itävallasta, omena- ja päärynäpuista (W i s s m a n n, s. 98 - 1 02). 
Englannista se tavattiin v. 1925 (M a s se e, s. 203 - 204), ensin 
metsäomenapuista. Se on siellä osoittautunut huomionarvoiseksi 
omenapuutuholaiseksi. Pohjois-Amerikassa tämä laji myöskin esiin
tyy, sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa (P a r r o t etc., s. 289, 291, 
La t h r o p, s. 123 - 124). Sen mainitaan siellä olevan paljon hai
tallisemman omena- ja päärynäpuiden tuhotaisen kuin Euroopan 
maissa. 

Kasvien lehdiJiä vapaasti eläviä äkämäpunkkeja ei maassamme 
tunneta kovinkaan useita. Yleisimpiä niistä lienee vatun lehtiä 
keliastuttava Eriophyes gracilis. Eräät havainnot viittaavat siihen, 
että luumu- ja kriikunapuiden lehdissä esiintyy omenan keilastaja
punkin tapainen äkämäpunkkilaji, josta ei kuitenkaan vielä ole 
saatu aineistoa lajimääräystä varten. 

Käytettyä kirjallisuutta. La t h r o p, F. H.: The rusty Ieaf mite. Oregon 
agric. Exp. Station 1921, s. 123- 124. - M a s se e, A. M.: An Eriophyid 
Mite on Apple. Bull. of Entom. Resea rch 19, 1928, s. 203-204. - N a 1 e p a, 
A.: Zur Systematik der Gallmilben. Sitz. ber. d. Kais. Akad. d. Wiss. 99, 1890, 
s. 62- 64. - N a 1 e p a, A.: Eriophyidac (Phytoptidae). Das Tierreich, 4. 
Liefr. Acarina, 1898, s. 52. - N a 1 e p a, A.: Eriophyidae, Gallenmilbe. ROb-
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saa men: Die Zoocecidien 1- 11, 1911, s. 261-262. - P a r r o t, P. j., H o d g
k i s s, H. E. & Schoene, W. j.: The apple and pear mites. New York Agric. 
Exp. Station, Bull. N:o 283, 1906, s. 289, 291, 314. - v on S c h 1 e c h te n
d a l, D.: Beobachtungen liber das Bräunen der Blätter · unserer Laubhölzer 
durch frcilebende Phyllocoptinen (Gallmilben). Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. 5, 
1895, s. 5. - W i s s m a n n, H.: {)ber ein stärkeres Auftreten von freilebenden 
Gallmilben (Phyllocoptes) an Obstbäumen u.s.w. Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. 
u. Pflanzcnschutz 36, 1926, s. 98- 106. 

Myrkylliset kasvimme. 
jatkoa. 

Sulo Cantell. 

Iholle pantuna saa tuore näsiän kuori tai nilan mehu aikaan 
ankaran, rakkoisen ja märkäisen tulehduksen. Iholtakin voi myrkky 
imeytyä ja aiheuttaa samoja myrkytysilmiöitä kuin kasvia sisälli
sesti nautittaessa, jolloin esiintyy: polte suussa ja kurkussa, syljen 
eritys, nielemisvaikeuksia, mahakipuja, koliikki, ylenanto ja ripuli 
(verensekainen), munuaistulehdus, verivirtsaisuus; pyörrytystä, kou
ristuksia ja kuolema 1 - 3 t. kuluttua. Myrkytykset ovat vakavia 
ja jättävät pitkäksi ajaksi jälkeensä suolistohäiriöitä ja muna
valkuaispitoisen virtsan. - Myrkytystapauksia on sattunut, var
sinkin lasten keskuudessa, kun nämä ovat pureksineet näsiän oksia 
tai syöneet sen marjoja (10 - 12 marjan sanotaan olevan aikuiselle 
kuolettavan), mutta joskus myöskin kun on syöty lintua, joka on 
oHut näsiänmarja-aterialla, sekä >>riienmarjoja>> kotilääkityksinä 
käytettäessä. Ennen on näsiän marjoja käytetty myös susien ja 
muiden petoeläinten haaskapyynnissä. 

Myrkyllisistä putkista on myrkky k ei s o (Cicuta virosa) 
yleisin. Sen kaikissa osissa, mutta enin keväisessä juurakossa, on type
töntä c i c u t o k sini a, joka on tyypillinen kouristusmyrkky. joskin 
cicutoksin on vaikeasti liukenevaa, niin esiintyvät myrkytysilmiöt 
jo muutamien minuuttien kuluttua: polttoa suussa, pahoinvointi, 
ylenanto, vatsanväänteet ja sitten ankarat, kaatuvataudin tapaiset, 
nopeasti toistuvat kouristukset, joiden aikana suusta tulee vaahtoa, 
hampaat kiristyvät ja hengitys taukoaa ajottaisesti aiheuttaen sini
sen värin limakalvoihin; kuolema hengityshalvaukseen 10 - 14 t. 
kuluttua, joskus myös tukehtumiseen pitemmän kouristuskoh
tauksen aikana. - Myrkytyksiä on sattunut enin lasten keskuudessa, 
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jotka ovat syöneet keison imelähköä juurakkoa. Yksi juurakko on 
aikuiselle kuolettava. Noin puolet myrkytyksistä päättyvät kuo~ 

lemaan. Kuolemaan päättyviä keisomyrkytyksiä sattuu myös usein 
kotieläinten, varsinkin lehmien, keskuudessa. >>Muutamat sanovat 
pienempien vesienkin tulevan juuresta myrkyllisiksi ja karjalle vaa
rallisiksi>>, mainitsee Lönnrot kasviossaan. 

T ä p 1 i k k ä ä n katko n (Conium maculatum) tekee kaik
kialla kasvissa esiintyvä alkaloidi c on i i n (0,09 %, hedelmissä 
jopa 1 %) tavattoman myrkylliseksi. Coniin on voimakkaimpia 
myrkkyjä, joka imeytyy sangen helposti yksinpä iholtakin ja ai
heuttaa suurempien määrien nauttimisen jälkeen jo muutamain 
minuuttien kuluttua suun polttoa, kaulan kirvelyä, syljen eritystä, 
näköhäiriöitä, ylenantoa ja ripulin, jota seuraa yhä lisääntyvä 
halvautuminen, kylmyys, tunnottomuutta, lisääntyvä hengen
ahdistus (mutta hyvä sydämen toiminta) ja vihdoin kuolema hen
gityshalvaukseen 1 - 3 t. kuluttua tajunnan säilyessä viimeiseen 
saakka. - Vanhalla ajalla käytettiin katkoa murhiin sekä myös 
valtiollisena kuolemantuottajana (Sokrates, Phoceon, Theramenes). 
Nykyisin sattuu myrkytyksiä vahingossa sekoitettaessa katkoa 
viljeltyihin putkilokasveihin tai sen hedelmiä anisin tai fenkoolin 
hedelmiin. Coniiniin voi elimistö helposti tottua, kuten nicotiiniin. 

H u k a n p u t k e n (Aethusa cynapium) vaikuttavana aineena 
on myös c o n i i n, jota kasvissa on vaihtelevia, mutta aina pienem
piä määriä kuin kåtkossa, joten sen myrkytyksetkin ovat lievempiä. 

Myrkyllisiin putkikasveihin luetaan myös p a h a p u t k i 
(Oenanthe aquatica) ja s o r s a n p u t k i (Sium latifolium). 

S u o p u r s u n (Ledum palustre) vaikuttavana aineena on 
koko kasvissa esiintyvä eetterinen öljy, jonka pääaineksena on 
1 e d o I. Sen myrkytysilmiöitä ovat: pahoinvointi, päänsärky, 
pahalle haiseva hikoilu, kivut lihaksissa ja nivelissä, sydänkohtauk
set, veriset yskäkohtaukset, kouristukset ja kollapsi. - Kansan 
keskuudessa on suopursua käytetty sisällisesti teenä kuumeessa, 
kihdissä, ihottumissa ja abortiviaineena sekä ulkonaisesti keitteenä 
ihottumissa, kihdissä ja reumatismissa. Keitettä on myös käytetty 
karkoittamaan syöpäläisiä kotieläimistä ja luteita vuoteesta. 

P u n a i se s s a s u o k u kassa (Andromeda polifolia) ja 
vai v e r o s s a (Chamaedaphne calyculata) on (lehdissä ja kukissa) 
sangen vaikuttavaa typetöntä a n d r o me d o t o k s i n i a, jonka 
myrkytyksissä esiintyy sylen eritystä, ylenantoa, kouristuksia ja 
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hengityshalvaus, eli suunnilleen samoja ilmiöitä kuin ukonhattu
myrkytyksissä. - Vaiveromyrkytyksiä sattuu usein Pohjois-Venä
jällä, jossa vaiveroa käytetään hien eritystä edistävänä rohdoksena 
moniin sairauksiin. 

Strasburgerin kasvitieteen oppikirjassa on r a a te (Menyanthes 
trifoliata) merkitty myrkylliseksi, mutta käyttämässäni kirjallisuu
dessa pidetään sitä sisältämäinsä karvasaineglykosidien, menyan
thinin ja meliatinin, perusteella vain hyvänä rohdoksena, joka suu
rissa annoksissakin aiheuttaa sivuvaikutuksena korkeintaan vatsa
kipuja ja ylenantoa. 

Harvinaisen k ä ä r m e e n p i s t on y r t i n (Cynanclzum vin
cetoxicum) tekee myrkylliseksi v i n c e t o k s i n glykosidi. Sen 
aiheuttamat myrkytysilmiöt ovat samantapaiset kuin ukonhattu
myrkytyksissä. · 

M u s t a k o i s o (Solanum nigrum) samoinkuin p u n a k o i s o 
(Solanum dulcamara) sisältävät vaikuttavana aineena protoplasma
myrkkyä s o 1 a n i n. Solaninin imeytymiskyky on huono, joten 
sen vaikutuskin jää usein paikalliseksi suolistoon ja aiheuttaa ylen
annan. jos ylenanto syystä tai toisesta kuitenkin jää tulematta, 
on seurauksena ankara ripuli, kouristuksia, kuumetta, valtimon 
heikkeneminen, halvausta, yhä syvenevä koma, vaikea hengen
ahdistus ja kuolema horroksessa hengityshalvaukseen. Punakoisan 
solaninipitoisuudesta ja sen mukaan myöskin sen myrkyllisyydestä 
esiintyy hyvin eriäviä mielipiteitä. - Myrkytystapauksia on sat
tunut pääasiallisesti lasten keskuudessa koisojen marjain syön
nistä, mutta ne ovat vain harvoin aiheuttaneet kuoleman. 

Erittäin myrkyllisen v i 1 1 i k a a 1 i n (Hyoscyamus niger) pää
alkaloidi on h y o s c y a m i n (lehdissä 0,05 - 0,2 %, siemenissä 
0,05 %), joka hermomyrkkynä kiihoittaa mielentilan harhakuvitel
miin, jopa raivokohtauksiinkin. Lisäksi esiintyy myrkytyksissä 
pahoinvointia, ylenantoa, hengityksen ja valtimon kiihtymistä (jopa 
160 kertaa minuutissa), silmäteräin laajeneminen, kuiva, punainen 
ja kuuma iho, jano ja myöhemmin vedenkammo nielemisvaikeuksien 
takia. Vähitellen ilmaantuva tajuttomuus, herpautuminen ja uni 
voivat päättyä joko toipumiseen tai suurempien annosten jälkeen 
kuolemalla hengityshalvaukseen. Ihoila on sinimustia pilkkuja. -
Keskiajalla, jolloin villikaalia käytettiin erilaisiin, mm. lemmen
juomiin, sattui myrkytyksiä usein aikuistenkin keskuudessa. Vai
keita myrkytyksiä on myös sattunut, kun villikaalin juurta on pi-
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detty pasternakan juurena, sekä lasten keskuudessa näiden syötyä 
villikaalin pähkinää muistuttavan kodan siemeniä. 

Scrophulariaceae heimon puoliloiset Rhinanthus, Melampyrum, 
Pedicularis ja Euphrasia-lajit ovat myrkyllisiltä vaikutuksiltaan 
raatteen kaltaiset aiheuttaen pahoinvointia ja ripulia. Kotieläimissä 
ne ovat myös saaneet myrkytyksiä aikaan. Vaikuttavana aineena 
on kaikissa r h i n a n t h i n glykosidi. - Suokuusiota on käytetty 
syöpäläisten hävittämiseen, johon sen nimikin, Pedicularis, viittaa. 

K o i r a n h e i s i p u u n ( Viburnum opulus) kuoressa, leh
dissä ja hedelmissä on lähemmin tutkimatonta v i b u r n i n i a. 
Se saa aikaan ylenannan ja suolistotulehduksen, josta on joskus 
ollut kuolemakin seurauksena. 

N u o t t a r u o h o s s a (Lobelia dortmanna) on 1 o b e 1 i n 
alkaloidia, joka aiheuttaa ankaran ylenannan ja vaikuttaa hengitys
toimintaan ensin kiihoittavasti mutta sitten lamauttavasti ja joh
taen hengityshalvaukseen. 

Mykerökukkaisten suuressa joukossa ei ole kuin p u n a 1 a t v a 
(Eupatorium cannabinum) myrkylliseksi epäilty. Koko kasvissa on 
e u p a t o r i n glykosidia, joka aiheuttaa suurin annoksin nautit
tuna ylenannan ja ripulin. 

joskus voivat sinänsä myrkyttömät kasvit käydä myrkyllisiksi 
loissienien vaikutuksesta. Kortelajeista voivat useat, mutta ennen 
muita s u o k o r te (Equisetum palustre) sisältää tästä syystä 
e q ui se t i n alkaloidia ja aiheuttaa myrkytyksiä karjassa. Equi
setin on vaikutuksiltaan samantapainen kuin erään toisen lois
sienen h u i m a 1 u s te e s s a (Lolium temulentum) kehittämä te
m u 1 i n alkaloidi (Katso L. Y. v. 1908 s. 87). L utu k a 1 1 e 
(Capsella bursa pastoris) aiheuttaa eräs leväsieni, Cystopus candidus, 
t y r a m i n aminin esiintymisen. Tyramin on vaikutuksiltaan 
tor ajyvän alkaloidien tapainen 

Huomattava on myös, että saman kasvilajinkin eri yksitöissä 
saattavat vaikuttavat aineet vaihdella sekä laadulleen että määräl
leen (kärpässieni, punakoiso) johtuen sekä maaperästä että ilmas
tosta. Esimerkkinä mainittakoon, että Digitalis purpurea menettää 
aika paljon myrkyllisyyttään puutarhamaassa kasvaessaan. Aina 
ei kylmempi ilmastokaan saa aikaan vaikuttavien aineitten heikke
nemistä, kuten olettaisi. Niinpä esim. meikäläinen Valeriana otfi
cinalis tuottaa paljon parempaa >>Valerianajuurta>> rohdokseksi kuin 
Keski-Euroopasta saatu. 
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Lopuksi huomautan, että edellä olevassa kirjoituksessa en ole 
ottanut huomioon myrkyllisiä kasveja satunnaisina tai metsisty
neenä esiintyvien kasviemme joukosta. 

Lähdekirjo ja: D i n a n d, A., Taschenbuch der Gift- und Arzneipflan;zen 
1922. G e s s ne r, 0., Die Gift- und Arzneipflanzen von Mitteleuropa 1931. 
S c h u 1 z, H., Vorlesungen iiber Wirkung und Anwendung der deutschen 
Arzneipflanzen 1929. Ta p p ei ne r, H., Lehrbuch der Arrz:neimittellehre 1912. 
Rose n d a h 1, H. V., Lärobok i farmakognosi 1897. Lönnrot, E., Suo
men kasvista 1860. E r w a s t, P., Om Finlands inhemska läkemedel 1840. 

Pieniä tietoja. 
Sinirintasatakieli tavattiin toukokuussa 1933 kuolleena Jyväskylän pitäjän 

Vesangan kylässä erään talon navetassa. Vilho Oksanen. 

Rautiainen (Prunella modularis) ta1vehtivana. Tammikuun · 4 p:nä 1934 
huomasi allekirjoittanut }(arunassa Steningen kartanon navetan takana ole
valla Iantatunkiolla, varpusten parissa, oudonnäköisen pikkulinnun, joka jo 
alkaneen hämärän takia oli vaikeasti tunnettavissa. Ammuttuna se todettiin 
rautiaiseksi. Ruotsissa tiedetään rautiaisen talvehtivan maan etelä-osissa, 
Skånessa ja länsirannikolla. Meillä Suomessa tämä lienee ensimmäinen kerta, 
jolloin rautiainen on tavattu talvella manterella. Vaikkakin alkutalvi on ollut 
leuto, on kuitenkin jo ollut niin kovia pakkasia, ettei tätä lintua voitane pitää 
muutosta myöhästyneenä yksilönä, vaan on se katsottava talvehtivaksi Iin-
nuksi. Se on lahjoitettu Turun Yliopiston kokoelmiin. Osmo Hiekka. 

Peipposparvi käsittäen n. 30 lintua nähty 19. XI. 33 Helsingissä Töölössä 
eräällä pikku aukeamalla metsän laidassa. Suurin osa linnuista oli koiraita; 
naaraita vain n. 1/3. Varsinkin koiraiden väritys poikkesi huomattavasti kesäi
sestä: rinta paljon vaaleamman ruskea, toisiJJa yksilöillä melkein harmaa, 
yleensä koko väritys harmahtava. Linnut oleskelivat enimmäkseen maassa 
syöden Clzenopodium albumin, Oaltopsis tetralzitin ja 0. speciosan siemeniä, 
mitkä niistä näyttivät olevan erikoista herkkua. Huomiota herätti myös peip
posten pöytäseura: 2 metsätiaista, mitkä oleskelivat aivan ruohojen sisässä, 
niin että oli melkein mahdoton havaita niitä, vaikka olinkin n. 2 m päässä; 
lisäksi 10 talitiaista sekä sinitiainen, mikä enimmäkseen oleskeli läheisessä 
kuusikossa. 

}(aikesta päättäen näyttää siltä, että tämä peipposparvi talvehtii täällä, 
sillä tuskinpa voi ajatella, että tässä olisi kysymyksessä myöhästynyt muutto
retki. Tämän yhteydessä mainittakoon, että suurempia peipposparvia on nähty 
Helsingissä v. 1900, jolloin ne talvehtivat täällä, samoin }(otkassakin samana 
vuonna. Lauri Toivari. 

järripeippoja ja pähkinähakkisia Helsingissä. - Eläintarhassa kaupungin 
kasvihuoneiden läheisyydessä näin 26. XI. 1933 neljä j ä r r i peippo a 
(Frlngilla montifringilla L.). Linnut, joista 2 c1 ja 2 ~, istuivat pienessä pihla-
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jassa· syöden rauhallisesti sen marjoja, ·antamatta ympärillä häärivien sini- ja 
taptiaisparvien häiritä ruokarauhaansa. 

· Kuten tunnettua on järripeippo tyypillinen muuttolintu, mutta siitä 
huolimatta jää niitä hyvinä pihlajanmarjavuosina jonkin verran ainakin syys
talveksi Etelä-Suomeen. - Nämä nyt tavatut yksilöt ovat varmastikin tal
vehtivia lintuja, sillä varsinainen muuttoaikahan on jo aikoja sitten ohi. 
. Samoin olen viime syksynä tavannut Helsingissä pari kertaa p ä h k i n ä
h a k k i s i a 12. 11. 33. Tarkastelin kaupungin vanhalla hautausmaalla 
pitemmän aikaa yksinäisen pänkinähakkisen ruokailupuuhia. Lintu oli hyvin 
kesy päästäen aina parin metrin päähän ennenkuin pyrähti taas vähän etem
mäksi. Lintu hyppeli enimmäkseen sembramäntyjen alla tarkastellen ja nok
kien maasta löytämiään käpyjä. Pyrstön valkean reunuksen leveydestä sekä 
nokan pituus- ja paksuussuhteista päättelin sen kuuluvan Nucijraga caryocatactes 
macrorlzynchus Brehm. rotuun. - Samoin näin 28. IX. 33 kasvitieteelliseen puu
tarhaan lentävän 2 yksilöä, mutta rotua en matkan pituuden takia voinut 
määrätä. T. A. Putkonen. 

joutsen (Cygnus cygnus) pysähtyy sää n n ö 11 i s esti sekä keväin että 
syksyin Niinimaan seudun (Alavuden pit.) järviin (Kuotisjärvi, Vetämäjärvi, 
Kuorasjärvi, jääskänjärvi, Mulkkujärvet). Tavallisesti ne viipyvät seudulla ai
noastaan 1-2 pv., syystä että niitä ahdistellaan. Syks. 1930 (marrask. alkup.?) 
ammuttiin Vetämäjärvellä 1 yksilö 14 yksilöä sisältävästä parvesta. Kev. 1933, 
jolloin seudun ohi kulki 22 yksilöä, ei tietääkseni yksikään joutunut ammutuksi. 
Kesällä 1927 on paikkakuntalaisten kertoman mukaan asustanut Kuotisjärvellä 
joutsenpari. Se on nähty vielä heinäkuussa, mutta sitten hävinnyt. 

Artturi Railonsala. 
Kasviteratologisia tiedonantoja. Salix phylicifolia. Kesällä 1932 tapasin 

Lempäälästä tässä pajulajissa f a s k i a a t i on. Varsi oli litistynyt, n. 2 cm 
leveä sekä n. 2 mm paksu. Samassa yksilössä oli myös k a k s i h a a r a i n e n 
lehti. 

Orchis maculatus. Löysin kesällä 1900 Lempäälästä maariankämmekän, 
jolla oli, paitsi varsinaista alahuulta ja kannusta, muutkin kehän teriä vastaa
vat lehdet hiukan Iiuskoittuneet ja vielä niissä yksi kannus, joka oli n. l/2 nor
maalikannuksen pituudesta. Siirsin yksilön puutarhaani kasvamaan. 

Trifolium repens. Yksilön, jossa varsinaisen mykerön alapuolella n. 1 12 cm 
päässä siitä mykeröperässä kukkakiehkura, löysin elok. 1932 Lempäälästä. 

Dactylis glomerata. Kukintoprolifikaation, jossa oli vihreitä lehtimäisiä 
muodostumia työntynyt tähkylöistä tai niiden välistä, löysin syyskuussa 1933 
Hesperian rata-alueelta Helsingissä . . 

Lythrum salicaria. Kukintofyllodion löysin Lempäälästä 28. VI 1 1. 1933. 
Olavi Sotavalta. 

Kirjallisuutta. 
G u n n a r E k m a n-P a a v o S u o m a 1 a i n e n : Se 1 k ä r a n k a i s

t en r a ken ne. Le i k-ke 1 y opas. Vanamon kirjoja N:o 31. Kustannus
osakeyhtiö Otava. Helsinki 1933·. VIII + 211 s., 126 kuv. Hinta nid. Smk. 
120:·- , sid. Smk. 140:-. 
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- Yliopistollis issa zootomisissa leikkelyharjoituksissa on meillä a ina ollut 
suuri puute sopivis ta yhtenäisistä leikkelyoppaista. jossa in määrinhän tämän 
puutteen korvasiva t nyt jo use ita vuosia sitten loppuunmyyty ja sentähden 
viime aikoina vaikeasti saa tava vesise lkärankaisten leikkelyopas, S i 1 ta 1 a
E km a n : >> Luurankoist en rakenne leikkelyharjoitusten perustee lla>> ja P. 
B r o f e 1 d t i n, >>Imettäväisen pää , keuhkot ja sydän>>, josta muutamia vuosia 
sitten ilmestyi uusi painos; mutta nämä kirj at sisa lsivät tuskin puoltakaan 
leikkelykurss ista, jonka kesk ios iin nä hden oli turvauduttava v ieraskielisiin 
oppaisiin. Nämä olivat kuitenkin meikäläisiin oloihin ja kursse ihin vähemmän 
soveltuvia sekä nuorten ensimmäisiä lukuka usiaan opiskelevien ylioppilaiden 
hankalia käyttää . Näinollen on ilolla t ervehdittävä se lostettavana olevan uuden 
leikkelykirjan ilmestymistä, joka sitäpa itsi, sanottakoon se heti, erinoma isella 
tavalla korvaa mainitunla ist en oppaiden puutteen. 

Toisin ei voisi as ianlaita allakkaan, sillä ovathan tekijät tunnettuja zooto
misten leikkelyharjoitusten ohjaajia. Prof. Ekman i 11 a on yli parikymmen
vuotinen kokemus tä llä a la lla ja hänellä on toht. S i 1 ta 1 a-va inajan kuoleman 
jälkeen suurimmat ansiot zootomisen opetuksemme kehittämisessä sen nykyi
se lle korkealle tasolle. Samoin on maist. S u o m a 1 a i se 1 1 a, yhdellä hänen 
etevimmistä oppilaistaan, jo monivuotinen kokemus zootomiassistenttina. 
Havaitse mme myös, että erää t muutkin Helsin gin yliopiston zootomisen laitok
sen opettajat (F r. L ö n n f o r s, S. T o i v on en, E. Suo m a 1 a i ne n) ovat 
olleet työssä mukana, piirtäen 2js kirjan kuvista, use imma t ylim. ass istentti 
yliopp. Esko Suoma 1 a i n e n. Alkulauseesta käy lisäks i ilmi, että apuna 
on käytetty uusinta zootomista ja anatoomista kirjallisuutta ja että kirjan 
kieliasu on ammattimiehen ta rkastama. 

jo kirjan ulkoasu tekee miellyttävän vaikutuksen. Voimme sanoa, että 
kustantaja on tässä pannut parastaan. Sidontatyö on aistikasta, paperi erit
täin hyvää ja painatustyö se lvää ja kaunista osottaen mihin meillä jo nä illä 
aloi lla pystytään. Oppaan asua koroittavat lisäksi erinomaise t kuvat, joista 
monien onnistuneiden lainattuj en ohella on erityisesti mainittava alkuperäiset 
teosta varten piirretyt. Pa itsi sita, että ne ovat hyvien taitee llista vaistoa 
omaavien piirtäjien käs ia laa, ovat ne tehdyt juuri sen verran yleistämällä ta i 
vain siinä mää rin kaavioimalla, että turhat yksityisse ikat eivät ole seko itta
massa ja että olennaisimmat as iat näkyvät se lväs ti, ilman että a lkuperäisen 
preparaatin peruspiirtee t olisivat tullee t vääristeltyä. Lisäksi on kuvien jou
kossa paljon yksinkertaisia ja erittä in valaisevia kaava kuvia. Yleensä niillä 
on saavutettu se mitä on tarko itettu, nimittä in se lvennetty oppaan tekstiä 
se kä preparoimisen heipolttamiseen ja preparaa tin ymmärtämiseen että teo
reettisiin katsauksiin nähden. 

Verrattaessa kirjan tyyliä vastaavan laisiin ulkomaisiin ja a ikaise mpiin koti
maisiin julkaisuihin, on tyydytyksellä todettava, että se täyttää tässä suh
teessa korkeimmatkin vaatimukse t, kun muistaa, ettei sitä ole pidettävä minään 
anatomian oppikirjana, vaan leikkelyoppaana. K,irjoitustyyli on lyhyttä, luet
telomaista ja se lvää, kieli huoliteltua, missä suhteessa se edukseen poikkeaa 
esim. entisestä S i 1 ta 1 a-E km a n i n oppaasta . Suomenkielinen nimistö, 
jossa perustana on käytetty P a 1 me n---:.}\ a j a v a n lääketietee llist ä sanas toa, 
jonka lisä ksi t ekij ä t ovat sitä täydentäneet, tuntuu tarkoituksenmukaiselta. 
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Tarkastellessamme kirjan jäsentelyä ja sisältöä on huomautettava a'luksi, 
että tällainen opas voidaan jäsennellä monella tavalla ja siihen voi makunsa 
mukaan sisällyttää eri määrässä asioita, sillä kuten tekijätkin alkulauseessa 
sanovat, kaikkia yksityisseikkoja selkärankaisten paljon tutkitusta anatomiasta 
ei tällaisessa suppeassa oppaassa voida esittää edes niihin muutamiin eläin
tyyppeihin nähden, joita on käsitelty. On monesti esitetty se kanta, ettei ole 
paikallaan tällaisessa zootornin alkeiskurssissa mennä niinkään pitkälle yksityis
kohtiin, kuin mm. käsilläolevassa oppaassa on menty esim. imettäväisanato
miassa. Voidaan myös olla eri mieltä siitä, onko imettäväisanatomia esitettävä 
tarkemmin kuin muitten selkärankaisryhmien, vai onko tässä noudatettava 
jonkinmoista tasapuolisuutta. Käsilläolevan leikkelyoppaan lukuihin ja kap
paleisiin jako, teoreettisten asiain esitys petiitillä ym. järjestely tekee kuiten
kin kullekin ohjaajalle mahdolliseksi supistaa kurssia niiltä kohdilta kuin 
haluaa; vaikeampaa on tietysti kurssin lisääminen, jos sellainen tulee kysymyk
seen. Samoin saattaa olla toista mieltä tyyppieläinten valintaan ja asiain käsit
telyn järjestykseen nähden; mutta nämä ovat makuasioita, joista voi olla eri 
mieltä ja jotka tämänkin oppaan puitteissa ovat hyvällä tahdolla helposti kor
jattavissa. 

Kirjassa on noudatettu sitä entistä, meidän yliopistoissamme tavaksi tul
lutta järjestystä, että ensiksi esitetään luukala jonkinmoisena johdatuskurssina, 
jossa tutustutaan selkärankaisen rakenteeseen ylimalkaan, osien tieteellisiin 
nimityksiin, sekä opitaan leikkelyn ja muun preparoinnin aakkoset. Edelliseen 
leikkelyoppaaseen verrattuna on poikkeavaa se, että varsinaiseksi tyyppieläi
meksi on otettu hauki, joka isompana siihen paremmin soveltuukin, ja tätä 
on sitten täydennetty tutkimalla ahventa ja eräissä suhteessa muutamia mui
takin kalalajeja. Tämänjälkeen siirrytään alhaisimpiin muotoihin esittämällä 
ensin suikulainen kallottomien (Acrania) luokasta, vaikkei se oikem,taan olek
kaan selkärankainen, mutta selkäjänteellisistä (Cizordonia) kuitenkin lähinnä 
niitä ja ikäänkuin niiden alkumuotoa lähellä olevana tekee niiden rakenteen 
ja polveutumisen selvemmin ymmärrettäväksi. Sitten seuraa jokinahkiainen 
ympyräsuisten edustajana, mikä ryhmä tässä käs itellään itsenäisenä selkä
rankaisten alimpana luokkana, eikä, kuten nykyaikainen kalasystematiikka, 
takaperoisesti kehittyneenä kalojen luokan osana. Esitys on muuten suppea ja 
ansiokas edelliseen leikkelyoppaaseen verrattuna. Tätä seuraa maaselkäran
kaisten elimistön ymmärtämiselle tärkeän haikalan esitys, jonka jälkeen pala
taan uudelleen luukalaan tutkimalla turskan parillisten eväraajain ja kallon 
luita. Esityksen päättää tässä kuten muissakin ryhmissä katsaus ryhmän tär
keimpiin ominaisuuksiin, sekä tiedonannot siitä kuinka paljon edustajia siitä 
on maapallolla ja erityisesti Suomessa, mikä kaikki on uutta edelliseen oppaa
seen nähden. 

Maaselkärankaisten es itys alkaa v·esiliskon ulkomuodon esityksellä, jonka 
jälkeen oh. taan tavallinen sammakko sammakkoeläinten tyyppikäsittelyn perus
taksi: Täs~ä ehkä olisi muutamin kohdin voinut edtystä laajentaa, kun on 
kyseessä maaselkärankaisen ensi esitys. Seuraavat sitten matelijat, ensin piir
teitä sisiliskon rakenteesta ja sitten käärmeen, pääasiassa kyyn, mutta osittain 
myös tarhakäärmeen rakenne yksityiskohtaisemmin esitettynä. Omituiselta 
tuntuu, että sisiliskon kairaan sukupuolielimet esitetään keskellä käärmeen 
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esitystä. Olisi ollut ehkä johdonmukaise mpaa es ittää ne sisiliskoa käsittelevän 
luvun loppukappaleena, vaikkakin sisiliskon es itys olisi nä in s isä ltänyt yhden 
katkelman lisää. Minusta on sangen onnistunutta, ·että sammakkoelä inten ja 
ma telijain yhteydessä on kiinnitetty huomio ryhmien alkuperäistä tyyppiä 
lähempänä oleviin muotoihin kuten vesiliskoon ja sisiliskoo n, s illä muuten jä isi 
opiskelijoille se mielikuva, että sa mmakkoe lä imet ovat yleensä kaikki hyppiviä 
sammakoita ja matelijat se lla isia ja lattornia monstres iteettejä kuin käärmeet. 

Seuraa sitten lintujen es itys, jossa tavanomaisen kesykyyhkysen tilalle on 
valittu tyyppieläimeksi kotilintumme kana ja kukko. Tämä jä rj este ly on ehkå 
hyväkin, sillä se helpoittanee kaupunkipaikoissa use in vaikeaa aiuehiston han
kintaa, eikä Jisänne pa ljoakaan kustannuksia. Viimeisenä on s itten imettäväiset 
es iteltynä monin verroin laajemmin kuin muut ryhmät, ei tyyppielä imien 
lukuun nähden, sillä se llaisena käytetään vain kissaa kuten on tullut tavaksi, 
sekä täydennyksenä vasikan päätä, keuhkoja ja sydäntä, vaan anatoo misen 
tutkimuksen yksityiskohta isuuden puoles ta, varsinkin lihaston, hermoston ja 
verisuoniston se lvittelyssä . Tämä ansiokas es itys, jota vastaan ede llä on es i
t etty eriäviä mielipiteitä, on puolustettav issa va rs inkin sillä perusteella, että 
imettävä isen ta rkka tutkiminen helpoittaa meitä opete llessa mme tuntemaan 
omaa ruumistamme ja että yliopistollisissa a lkeiskursse issakin opiskelijain on 
jossa in yhteydessä sallittava tiet ee llisemmin syventyä joihinkin a inehiston 
yksityiskohtiin. Olisi mieles täni ollut johdonmukaista merkitä vasikan päätä 
esittävän luvun otsikkoon naudan suo mala inen ja tieteellinen nimi, kun leikel
tävä tyyppielä in t ässä vaihtuu. Imettävä ises ityksessä on viimeisenä katsaus 
imettävä iss ikiön rakenteeseen ja kehitykseen. Yleensäkin on sikiöopillisille se i
koille annettu sopivasti tilaa oppaassa, es im. esittämällä ha ikalan yhteydessä 
lyhyesti munaso lun jakautumistyypit ja alkiokehityksen alkuvaiheet sekä viit
taamalla eri tilaisuuksissa elinten kehitykseen. Samoin on elin ten toimintaan 
kiinnitetty pitkin matkaa huomiota. Leikkelyoppaan päättää ansiokas yleis
katsaus se lkä rankaisten rakenteeseen, jossa paha kyllä ei ole käytetty typo
grafista selvennystä esittämällä es im. elinten ja osien nimitykse t harventama lla 
t. kursivoimalla. 

Loppuarvosteluna tahtoisin sanoa, että se lostettavana oleva leikkelyopas 
on biologisen kurss ikirjallisuutemme parhaita saavutuksia se kä ulkoasuun, pai
natustyöhön ja kuvitukseen, että t ekstin tyylilliseen, pedagogiseen ja tiet ee lli-
seen käsittelyyn nähden. K. ). Valle. 

U u n i o S a a 1 a s : V i 1 j e 1 y s k a s v i e n t u h o- j a h y ö t y h y ö n
t ei se t. Vanamon kirjoja n:o 30. Kust. Werner Söderström O.Y. Helsinki
Porvoo 1933. 676 sivua, 602 kuvaa, hinta sid. 250 mk. 

Tämä hiljattain ilmestynyt, prof. Uunio Saa laan kirjoittama teos käs it
telee luonnonvaraisen elä imistön suhtautumista viljelyskasveihin. Tämä suh
tautuminen on hyvinkin erilaista. Monet elä inlajit hyödyttävät viljelyskasveja, 
toiset suoranaisesti, esim. toimittamalla pölytyksen niiden kukissa, toiset taas 
välillisesti, ahdistamalia niitä vahingoittavia tuhoelä imiä. Suuri joukko eläin
lajeja on sen sijaan viljelyskasveillemme vahingollisia, vioittaen niitä eri tavoin, 
mitkä syömä llä niiden kudoksia tai imemällä niistä nesteitä , mitkä taas aiheut
tamaila niihin äkämiä, valkotähkiä t.m.s. epäsäännöllisyyksiä. Use issa tapauk-
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sissa on näiden tuhoeläinten a iheuttama vahinko suunnattoman suuri. Kai
kissa sivistysmaissa kiinnitetään niihin suurta huomiota ja käydään säännöl
listä ja herkeämätöntä taistelua viljelysten suoje lemiseksi niiden hävityksiltä. 
Suomessakin on monta tällaista viljelyskasvien suurtuhoojaa, jotka useina vuo
sina melkoisesti vähentävät milloin minkin viljelyskasvin satoa. Tääilä on 
myöskin jo yli kolmen vuosikymmenen aikana tehty työtä tuholaisten ja nii
den torjunnan tutkimiseksi. Tuloksia näistä on julkaistuna valtionentomologin 
vuosikertomuksissa ja Maatalouskoelaitoksen tuhoeläinosaston julkaisuissa ja 
tiedonannoissa. Myöskin on suomenkielellä ilmestynyt muutamia tuholais
torjun taa koskevia opaskirjoja ja use issa maataloudellisis~a ja puutarhanhoidol
lisissa oppi- ja tietokirjoissakin on selostettu tuholaisia ja niiden torjuntaa. 
Yhtenäistä laajempaa tuhoeläintieteen esitystä ei kuitenkaan missään näissä 
ole ja sellaista on jo kauan maassamme kaivattu. Prof. Saalaan uusi teos pois
taa ilahduttavalla tavalla tämän puutteen. 

Aiheen tässä se lostettavan teoksen laatimiseen on läh innä antanut se, että 
yliopisto-opetuksessa ei ole tähän asti ollut sopivaa suomenkielistä maanviljelys
zoologian oppikirjaa, vaan on täytynyt turvautua pääasiassa ruotsin- ja saksan
kielisiin teoksiin, jotka lisäksi tietenkään eivät kaikilta kohdiltaan vastaa mei
käläisiä olosuhteita ja tarpeita. Oppikirjaksi tarkoitettuna on teokseen ollut 
pakko sisällyttää yleisen hyönteistieteen perusteitakin. Niinpä alkaakin teos 
hyönteisruumiin ulko- ja sisärakenteen, sekä hyönteisten lisääntymisen ja kehi
tysvaiheiden kuvauksella. Mutta sittenpä seuraakin varsinaisen käytännöllisen 
entomologian keskeisten kysymysten selvittely. Niinpä selostetaan ensiksi 
hyönteisten kehitys- ja Sukupolviajan pituuden vaihtelua sekä ulkonaisten olo
suhteiden, kuten lämpötilan ja kosteuden vaikutusta näihin .. Tekijä es ittää 
mielenkiintoisia esimerkkejä ulkolaisten tutkijain teoksista sekä heidän käyt
tämistään valaisevista graafillisista esitystavoista, kuten sukupo lvi- ja kehitys
aikoja kuvaavista taulukaista ja kaavoista, lämpökehityskäyristä ym. Samoin 
se lostetaan laajasti hyönteisten yksilörunsauteen vaikuttavia tekijöitä. Eliö
yhdyskunnassa säännöllisissä oloissa vallitseva tasapainotila on tulos useiden, 
hyönteisten liika lisääntymtstä rajoittavien tekijöiden vaikutuksesta. Tuholai
silla on lukuisa joukko vihollisia, joista tärkeimpinä es itetään hyönteisiä syövät 
linnut, imettäväiset ym. se lkä ranka iset elä imet, peto- ja loishyönte ise t sekä 
loiss ien ien tai mikro-organismien aiheuttamat taudit. Lisäks i tuhoavat epä
edulliset sääsuhteet suuren osan hyönteisten jälkeläisistä. Näiden kaikkien 
luontaisten tekijäin vaikutus on niin suuri , että on laskettu hyönteisten jälke
läisistä tavallisesti 95-99,99% täytyvän niiden takia tuhoutua, jotta liika
tuotantoa ei synt~ isi. Tuholaisten ajo ittaisten joukkoesiintymisten syistä se los
tetaan tärkeimpinä näissä luontaisissa tekijöissä syystä tai toisesta sattuneet 
muutokset, joiden takia niiden vaikutus heikkenee ja tuholaisten sikiämis
mahdollisuudet paranevat, tuholaisten ravinnonsaantimahdollisuuden äkillinen 
lisääntyminen ym. 

Tuhohyönteisten torjumiskeinojen selostus on saanut osakseen melkoisen 
sivuluvun, kuten tuleekin, kun teoksella on tarkoitus palvella myös käytännöl
listä kasvinsuojelua. Torjunnassa kysymykseen tulevat menetelmät ovat osaksi 
tuhoja ehkäiseviä varokeinoja, osaksi taas suorana isia tuholaisten häv itys
keinoja. Laatunsa puolesta torjumiskeinot jaotellaan viljelyksellisiin, biologi ... 
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siin ja tekni llisiin menetelmiin . Viljelykse llisten toimenpiteiden tarkoituksena 
on edist ää kasvien viihtymist ä, ja tuhon kestävyyttä yleensä. Biologisissa tor
juntamenetelmissä käytetään luontoa itseään hyvä ksi koe t tamalla edistää luon
ta isten rajoittav ien t ekij ä in va ikutusta . Tähän kuuluvista keino ista ma initaan 
lintujen ja imettävä ist n suojelu, peto- ja loishyön teisten suos iminen ja kasvat
ta minen se kä sieni- ja bakteeritautien levittäminen t uho la isiin. Varsinkin Ame
rikassa on lois- ja petohyönte isten hyväks ikäyttöä t uhola isto rj unnassa pa ljon 
ha rjoit ttu ja use issa t apauksissa hyvä llä menes tykse llä. Te ldjä kuvaa sitä 
mielen kiin toisin es imerkein, osaksi omiin, opintomat ka llaa n Pohj. Amerikkaa n 
tekemiinc.ä havaintoihin noj autuen. Loishyönteisten t ehdasmaista kasvatusta 
va la iseva t usea t hauska t kuva t. - Tekn illiset torj umismenetelmät ovat samoin 
ansiokkaas ti ja tieteen uusimpiin saavutuksiin no jautuen es itetyt. Erila isia 
myrkkya ineita se lostetaan koko joukko, samoin tuhola isto rjunnassa käytet täv iä 
ru iskuja, pölyttimiä ym. vä lin eitä . Esitys ei t ässä kään rajoitu yksinomaan 
me ikä lä isissä oloissa käytettyihin, vaan ova t monet suurisuunta ise t ulkoma illa 
käytetyt to rjumismene t elmä tkin, ku t en es im. pölytysten toimi t taminen lento
koneista t a i suurilla moottorip ölytyskone illa, saanee t lyhyet, mutta va la iseva t 
se lostuksensa . 

Teo ksen jä lkimmä inen osa käs itte lee yksityiskohta isesti ja systemaattisessa 
järj es tyksessä viljelyskasvien tuho- ja hyötyhyönteisiä se kä mu ita tähän k uu
luvia se lkä rangattomia elå imiä, tuha tja lka isia, hä mä häkkielä imiä, äyriä isiä, 
nilviä isiä ja ma toja . Käs ittelyn ulkopuolelle on sensijaan jä t etty se lkärankaiset 
elä imet. Näistä on kylläkin t eoksen yleisosassa se lostettu tuhola ist en hävittä
jinä es iintyvä t lajit. Täydellisyyden vuoksi olisi ollut suotavaa, että va hinko
elä iminä. kin esiintyvä t imettäva is t ja linnut olisiva t saa nee t sijansa t eoksessa. 
Näin olisi t eoksesta muodostunut täydellin en tuhoeläintiet een oppikirja . -
Mukaan on otettu ka ikki lajit, joilla on sanottavampaa merkitystä viljelys
kasvien tuho- ta i hyötyelä iminä maassa mme se kä lisäksi vielä muuta mia tär
keimpiä ulkomaisia tuholaisia, joiden voi odottaa maa hamme kasv ituotteiden 
mukana kulkeutuvan, ta i joilla muuten on yleisempää m rkitystä. Esitet täv ien 
lajien va linta on varmaan monesti ollut va ikea, mutta t ekij ä on siinä ilmeises ti 
onnistu nut hyvin. - Kustakin lajista se lostetaan ensin tuntomerkit, ve rraten 
lyhyesti ja petiitillä pa inettuna, mutta kuitenkin s iten, että se lvä kuva muo
dostuu kunkin ulkonäöstä ja luontE:enomaisista tuntomerkeistä. Kehitys- ja 
elintava t on etenkin tä rkeimmistä lajeist a kuvattu melko perustee llisesti, samo in 
tuhontekotava t ja vahingo llisuus. Eri lajien levintä ja tuhoisuus maassamme 
ovat se lostetut niin t arkkaan kuin saa tavissa olevien tietojen perustee lla on 
mahdollista . Tekij ä on sitä varten huolellisesti käynyt läpi jo julka istuina 
oleva t tiedot ja sitäpaitsi saanut käytettävä kseen Maata louskoe la itoksen tuho
elä inosas ton vuosien varrella kokoaman, julka isemattoman tietoa ineiston. Nä in 
on voitu luoda nykytilannetta vastaava kuva eri lajien ta loudellisesta merki
tyksestä maassamme. Teoksen erikoisosa muodostuu varsinkin täs tä syystä , 
mutta myöskin elintapojen ja kehityksen ansiokkaan kuvauksen takia, ka i
kille hyönteistieteen samoinkuin myös yleensä luonnonhistorian harrastajille 
mitä mielenkiintoisimmaksi luettavaksi ja myös tärkeäksi ti etolähtceksi. Teok
sessa käytäntöön otettu, suurelta osa lta uusittu suomenkielinen nimistö lisää 
vielä s itä mielenkiintoa, jolla lukija teokseen tutustuu. Nimistön ta rkist us on 
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prof. Saalaan aloitteesta muodostetun toimikunnan keväällä 1932 suorittama. 
Uutta nimistöä on osittain jo käytetty muutamissa ennemmin ilmestyneissä 
kirjoissa (esim. Eläinten Maailma IV, Iso Puutarhatietokirja 1, Hukkinen: 
Tuholaistorjunnan opas 1). J<un tässä nimistön tarkistuksessa on pidetty sil
mällä nimien lyhyyttä, selvyyttä ja soveltuvaisuutta, on suotavaa, että hyönteis
tieteen harrastajat siihen tutustuisivat ja ryhtyisivät uusia nimiä yleisesti käyt
tämään. Muutettujen ja uusien joukossa on useita kokonaisten hyönteisryhmien 
tai yleisesti tunnettujen tärkeiden lajien nimiä, joista tähän poimittakoon muu
tamia esimerkkejä: r i p s i ä i se t pro rakkojalkaiset (Tizysanoptera), yö k k ö
s et pro yököt ( Noctuidae), k i r p a t pro maakirput (Halticinae), 1 ehti
k e m p p a i se t (Psylloidea) ja 1 e h t i k e m p i t (Psyllidae) pro lehtikirput, 
1 e p p ä p i r k o t pro Jeppätertut, esim. se itsenpiste p i r k k o (Cocci
nella 7-punctata), n i r p u t (Apion), v a i no p i s t i ä i s e t l. v a i n o k a i se t 
(Braconidae), k i i 1 u p i s t i ä i se t 1. k i i 1 u k a i se t (Chalcididae), k eri
P i s t i ä i se t (Proctotrupidae), v a a p saha i ne n (Vespa media) jne. -
Erikoisosassa on vielä kunkin lajin kohdalla selostettu tärkeimmät torjunta
menetelmät. Teoksen lopussa on viljelyskasveittain järjestetty yleiskatsaus 
tärkeimpiin tuholaislajeihin, joka on omiansa suuresti helpoittamaan teoksen 
käyttöä tuholaiskäsikirjana, sekä melko laaja kirja!lisuusluettelo. 

Teos on kauttaa1taa.1 huolellista työtä ja on vaatinut tekijältään useam
pien vuosien aherruksen. Esitystapa on, kuten jo ennestään prof. Saalaan 
teoksista tiedämme, huoliteltua, selvää ja täsmällistä. Kuvitus on runsas ja 
kuvat hyvin valittuja sekä esitettävää asiaa valaisevia. Teoksen painoasu on 
arvokas, melkeinpä upea ja vetää hyvin vertoja vastaavanlaisille muissa maissa 
ilmestyneille teoksille. Ikävä kyllä, on tekstiin jäänyt painovirheitä sinne tänne, 
osa tosin kirjan loppulehdellä oikaistuja. Eräs häiritsevimmistä oikaisematta 
jääneistä on esim. nimessä Rhopalosiphonius, pitää olla Rhopalosiphoninus 
(sama virhe myös hakemistossa). 

Prof. Saalaan suuri teos tulee varmasti paljon edistämään kasvituholaisten 
tuntemusta ja torjuntaa maassamme. Se antaa selvän käsityksen tuho- ja 
hyötyhyönteisten taloudellisesta merkityksestä ja tuholaisia vastaan käytä
västä taistelusta. Teokseen on koottuna arvokas tietomäärä Suomen tuho
laisista ja se muodostaa hyvän pohjan vastaisille tutkimuksille. Erityisesti sitä 
suosittelisimme käsikirjaksi maatalous- ja puutarhakoulujen opettajille, näillä 
aloilla toimiville neuvojille ym., jotka tarvitsevat perinpohjaisia ja luotettavia 
tietoja kasvituholaisista ja niiden torjunnasta. Mutta myöskin oppikoulujen 
luonnonhistorian opettajille sekä kaikille hyönteistutkijoille se on mitä suosi
teltavin tietokirja. Se tutustuttaa heidät monen tärkeän hyönteislajin elämään 
ja avaa heidän silmänsä havaitsemaan, että nuo luonnon pikkuo liot monesti 
ovat ihmisen taloudellisen edistyksen leppymättömiä vihollisia, joiden tuhoa
miseen hänen on pakko ponnistaa kaikki voimansa ja kekseliäisyytensä ja käyt
tää tekniikan parhaita apuneuvoja. Tämän puolen entistä suurempi huomioon
ottaminen myöskin oppikoulujen eläinopin opetuksessa olisi varmasti hedel
mällistä ja lähentäisi opetusta käytännölliseen elämään. 

]. Lista. 

Helsinki 1934, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
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Lyctus brunneus::kuoriainen kulkeutunut 
puisissa koruesineissä Etelä::Afrikasta 

Suomeen. 

U. Saalas. 

Marraskuun loppupuolella 1933 sain vastaanottaa herra B. 
S a r 1 i n i 1 t a Viipurista pienen 31 cm:n korkuisen puisen sirahvin, 
joka oli täynnä erään ruskean pitkähkön .kovakuoriaisen käytäviä. 
Esine oli osittain aika pahasti rikkisyöty. Herra Sarlin, joka on toi
minut mm. 10 vuotta hedelmäfarmarina Etelä-Afrikassa ja nykyään 
on erään puutavaraliikkeen palveluksessa Viipurissa, kertoo osta
neensa mainitun sirahvin Kapkaupungista eräästä ns. taidekaupasta 
heinäkuussa 1932. Se oli hänen ilmoituksensa mukaan valmistettu 
Trankei'ssa, Kapmaan itä-koillisosassa olevassa neekeriterritoriossa, 
ja oli ostettaessa vanhaa varastoa. Hän mainitsee omistavansa toi
sen esineen, jossa sama hyönteinen yhä >>työskentelee>> ja joka on 
ostettu Ovambomaalta 1931 . 

Kysymyksessä olevasta sirahvista oli jo Viipurissa tullut esille 
muutamia kovakuoriaisia, ja Helsingissä niitä tuli useampia lisää. 
Erikoisesti näyttivät ne pyrkivän ilmoille kuljettaessani sirahvia 
kylmällä ilmalla talosta toiseen (esim. 24. ja 27. XI. 1933). 

Kovakuoriaisen tuntee varsin helposti joksikin Lyctus-lajiksi. 
Tämän suvun edustajille, jotka kuuluvat pieneen Lyctidae-heimoon , 
on mm. ominaista, että ruumis on pitkä ja kapea, tasapaksu, hieno
karvainen; peitinsiivet pisteviiruiset, sukasrivejä vailla; etuselän 
ulkolaidat reunustetut, jotenkin yhdensuuntaiset, niiden etukul
maukset tylpät, pää lyhyt, otsan ja pääkopan välillä selvä poikit
tainen uurre; silmät ulkonevat; tuntosarvet 11-niveliset, 2-niveliseen 
nuijaan päättyvät. 
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Sirahvin takaruumis. Kova
kuoriaisten lähtöreij ät näkyvät 
pieninä, mustina pisteinä useis
sa paikoissa. Rikkisyötyä puu
ta on oikeanpuolisessa taka
koivessa (es im. valkea laikku 

mustalla pohjalla.) 

Suomessa on aikaisemmin tavattu 
vain yksi Lyctus-laji: L.linearis Goeze ( = 
unipunctatus Hbst., canaliculatus Fabr.), 
joka harvinaisena on löydetty ainakin 
Helsingissä ja Lohjalla. Se on Keski
Euroopassa joks. yleinen ja elää sekä 
toukkana että aikuisena kuivassa puus
sa, esim. tammessa. 

E. j. K r a u s mainitsee eräässä 
1911 ilmestyneessä julkaisussaan1 eri 
osista maapalloa tavatuksi kaikkiaan 
39 Lyctus-Iajia. 

Nyt kyseessä oleva kovakuoriainen 
on osoittautunut lajiksi Lyctus brunneus 
Steph. Se kuuluu alasukuun Xylotrogus 
ja eroaa helposti meillä aikaisemmin 
tavatusta L. Uneariksesta mm. siinä, 
että etureidet ovat muita reisiä huo
mattavasti paksummat, etuselkä etu
asassaan selvästi laajentunut (linearik
sella tasapaksu), etuselän pitkittäinen 
keskiuurre Iaakea (lineariksella hyvin 
syvä). Pituus on 3- 5 mm, väri tum· 
memman tai vaaleamman ruskea. 

Kirjallisuuden mukaan L. brunneu
on alkuperäisesti kotoisin Etelä-Ameri
kasta, mutta on levinnyt sieltä muualle
kin ja vähitellen muuttunut miltei täys 
delliseksi kosmopoliitiksi. Sitä on ta

vattu myöskin Pohjois-Amerikassa, Aasiassa, Afrikassa ja Austra
liassa sekä paikoitellen Euroopassakin (Brittein saarilla, Saksassa, 
Tanskassa ym.). Suomessa sitä ei aikaisemmin ole havaittu. Sen 
mainitaan esiintyneen tammessa ym. kuivassa puussa. Toisinaan se 
on elänyt kävelykepeissä, jollaisesta Fuss kertoo saaneensa sen kehi· 

1 A Revision of the Powder-post Beetles of the Family Lyctidae of the 
United States and Europe (U. S. Dep. Agr. Techn. Series, N:o 20, Part II 1, 
1911 ). 



Uusia kehitysmekaanisia saavutuksia. 35 

tetyksi. Kaikesta päättäen se on, kuten muutkin Lyctus-lajit, aika 
kiusallinen tuhohyönteinen, joka turmelee mm. kaikenlaisia puisia 
esineitä, joten se ei suinkaan ole mikään tervetullut tulokas. 

Uusia kehitysmekaanisia saavutuksia. 

Gunnar Ekman. 

Kehitysmekaniikan perussaavutuksen voi sanoa tulleen ilmi 
tunnetussa linssikokeessa. jos näet sammakon sikiöstä poistaa 
silmärakkulaa peittävän ihokerroksen, josta linssi syntyy, ja siirtää 
tämän tilalle vatsaihoa, niin muodostuu linssi nytkin säännöllisellä 
tavalla. Vatsaiho on, jouduttuaan uuteen ympäristöön, oppinut 
uuden taidon - linssinkehittämistaidon. Silmärakkula taaskin on 
osoittanut kykyään toimia menestyksellisenä opettajana - se on 
opettanut vatsaiholle, miten Iinssi muodostetaan. Vielä monipuoli
sempaa oppimista ja opettamista on havaittavissa S p e m a n n in 
koulukunnan kuuluisissa organisaatio-kokeissa (katso L. Y. 1924, 
s. 86). Kymmenen vuotta sitten mainittu saksalainen tutkija ensi 
kerran osoitti, että vesiliskon (Triton) nuoren malja-asteen (gastru
lan) alkusuun selkäpuolelta otettu kappale siirrettynä toisen saman
ikäisen yksilön vatsapuolelle, täällä saattaa aiheuttaa ylimääräisen 
selkäpuolen synnyn (kuva 1 ). Tuo siirretty kappale, joka kooltaan 
on varsin pieni, osaa järjestää uudessa ympäristössään tapahtuvan 
kehityksen niin, että siellä muodostuu jotakin vahapuolelle aivan 
outoa - tuo kappale toimii organisaattorina, järjestäjänä. Viimei
sen kymmenen vuoden kuluessa organisaattori-ongelmaa on va
laistu monella eri tavalla. On voitu osoittaa, että tällaisen vaikutus
kyvyn omaa pallo-asteella (blastula) lähinnä se seutu, joka maljan 
syntyessä painuu sisään ja muodostaa hermostolevyn alle joutuvan 
selänpuoleisen osan alkusuolen katosta. Lisäksi organisoi jokainen 
selkäjänteen ja keskushermoston kappale, jos se otetaan toukasta, 
joka ei ole liian vanha. Organisaattorin vaikutuksesta syntyneen 
ylimääräisen selkäpuolen rakenne on osoittautunut erilaiseksi, riip
puen siitä, mihin kohtaan se muodostuu ja mistä kohdasta organi
saattori itse on lähtöisin. Lyhyesti voi sanoa, että ylimääräisessä 
selkäpuolessa, huomioon ottaen kaikki eri tapaukset, on tavattu 
kaik~i . se länpuoleiset elimet: keskushermosto, alkujaokkeet (seg-
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mentit), selkäjänne, suoli, alku
munuainen, nenä, silmä ja korva 
(kuvat 2- 4). 

Organisaattori vaikuttaa ai
noastaan sen ikäisessä yksilössä, 
jossa keskushermoston sään
nöllinen kehitys vielä on käyn
nissä. Sen täytyy siis joutua pai
kalleen viimeistään vähää ennen 
gastrulaation päättymistä. Vielä 
edellytetään, että se joutuu ul
kolehden, ektodermin, välittö
mään yhteyteen. Organisaatto
rin vaikutus ilmenee lähinnä 
siinä, että sikiöön ensin kehit
tyy, rinnan säännöllisen her

Kuva 1. Vesiliskon si kiö, jolla hermos
touurteen muodossa on kaksi se lkäpuol
ta: vasemmalla säännöllinen, oikealla 
ylimääräinen, eläimen vatsapuolelle ke
hittynyt. Viimeksimainitun keskellä nä
kyy siihen kaksi vuorokautta aikaisem-

min siirretty organisaattori. (S p e
m a n n 1924). 

mostolevyn kanssa, pienempi tai suur·empi ylimääräinen hermosto
levy, ja sitten edelleen tämän yhteyteen muita selänpuoleisia elimiä. 
Itse organisaattori on vain vähäpätöinen osa keskellä järjestämäänsä 
selkäpuolta. Käyttämällä kokeissa kahta eri eläinlajia saattaa soiu
kon rakenteesta kauan aikaa tarkkaan nähdä, mikä kohta on lainat
tua organisaattoria, mikä taas isäntäeläintä (kuva 1 ). 

Periaatteellisesti katsoen tapahtuma on samanlainen silloin kun 
vatsaiho silmärakkulan vaikutuksesta muodostaa linssin tai vatsa

Kuva 2. Kaavamainen pitkittäisleikkaus sam makon 
nuoresta sikiöstå näyttäen eron selkä- ja vatsapuolen 
rakenteessa. 1 suoli, 2 nen äkuoppa, 3 silmä, 4 aivot, 
5 korvarakkula, 6 selkåjännc, 7 alkumunuainen, 8 

elkäydin, 9 kahden alkujaokkeen raja. 

puoli organisaatto
rin vaikutuksesta 
ylimääräisen selkä
puolen. Molemmissa 
tapauksissa toinen 
ruumiinosa oppii 
sille oudon kehitys~ 
tavan ja toinen osa 
esiintyy opetuksen 
antajana, kehityk-
sen järjestäjänä. 
Meitä kiinnostaa, 
pysyäksemme edel
leen vertauskuvas
samme, kysymys, 
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miten tämä oppiminen ja opettaminen ruu 
miinosien välillä tapahtuu. Tämän ongelman 
selvittämisessä on aivan viime aikoina S p e
m a n n ja hänen oppilaansa M a n g o l d, 
B a u t ·z m a n n ja H o l t f r et e r päässeet 
aimo askeleen eteenpäin osoittamalla, että 
organisaattorin vaikutus on siinä, että se an
taa >>o ppilaalleem> määrättyjä kemiallisia ai
neita. Asia on todettu siten, että organisaat
tori on ennen käyttöä tapettu. 

Ensin huomattiin, että järjestävä vaiku
tus ei häviä, vaikka siirretty kappale täydel
leen murskataan; siinä oleva >> mehU>> riittää. 
Sittemmin on käytetty eri tavalla elottomaksi 
tehtyä organisaattoria. Se on tapettu kuu
massa vedessä, alkoholissa, tai on se saanut 
täydelleen kuivua. Kaikki näin käsitellyt 
kappaleet ovat, aivan kuin eläväkin organi
saattori, kyenneet, siir.rettyinä ·blastulan pin
nan alle, järjestämään enemmän tai vähemmän 
täydellisen ylimääräisen selkäpuolen. Onpa 
todettu, että eloton agar-agar-kappale, jonka 

Kuva 3. Vesilisko~1 sikiö 
jolla jo on se lvä pää ja 
pyrstö: sen vatsapuolelle 
(kuvassa oikealla) on or
ganisaattorin vaikutuk
sesta syntynyt ylimää-

rainen se lkäpuoli. 
(S p e m a n n 1931 ). 

päälle organisaattori pannaan kuivumaan, tästä imee itseensä ai
netta, joka kykenee vaikuttamaan. jos nimittäin asettaa tällaisen 
agar-agar-kappaleen vesiliskon sikiöön· organisaattorin sijaan, niin 
se järjestää ylimääräisen selkäpuolen. 

Organisatoorista kykyä todettiin, kuten jo mainittiin, ensin 
blastulan ja gastrulan selänpuoleisissa osissa, sittemmin nuoren tou
kan selkäjänteessä ja keskushermostossa. Näitä kaikkia voisi sanoa 
luonnollisiksi organisaattoreiksi, koska ne ovat kehittyviä selän
puoleisia osia, joilla voi edellyttää olevan >>tietoa>> selkäpuolen kehi
tyksestä. Mutta lisäksi on äskettäin todettu jotakin sangen outoa. 
Organisaattorina on näet saatu toimimaan mikä sikiön kuollut 
ihon- tai suolenkappale tahansa. Kaiken huippuna on lopuksi ha
vainto, että mitä erilaisimmat eläinkunnasta otetut niin elävät kuin 
tapetut solukot, jotka eivät ole mädänneet, (rotan ja kanan syöpä
solutkin) aiheuttavat tämänkaltaista vaikutusta. Niiden järjestämä 
ylimääräinen selkäpuoli voi olla yhtä täydellinen kuin luonnollisen 
organisaattorin aiheuttama. Näyttää siis siltä, kuin organisaattorina 
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Kuva 4. Poikkileikkaus vesiliskon 
sikiöstä, jolle organisaattorin vaiku
tuksesta on syntynyt ylimääräinen 
selkäpuoli. Kuvassa näkyy mm. her
mostoputki, selkäjänne Ja hermosto
putken molemmin puolin osoitevii
vain kohdalla korvC:Jrakkulan aihe. 
Alapuolellaoleva ylimääräinen selkä
puoli on yläpuolella olevan säännölli
sen selkäpuolen täydellinen peili-

kuva. (S p e m a n n 1931.) 

voisi olla mitkä elävät tai kuolleet 
soluryhmät tahansa, jotka saatetaan 
palloasteen ulkolehden yhteyteen. 

Se tosiasia, että kuolleet organi
saattorit vaikuttavat samoin kuin 
elävätkin, todistaa, että kysymyk
sessä ei ole mikään elävän soiukon 
rakenteesta, struktuurista, riippuva 
teho, vaan jokin puhtaasti kemialli
nen seikka. Kaikista selvimmin tä
mä käy ilmi siitä, että agar-agar
kappale, joka ensin on ollut organi
saattorin yhteydessä, tämän jälkeen 
itse saattaa järjestää ylimääräisen 
selkäpuolen. Asia kai on lähinnä 
ajateltavissa siten, että organisaat
tori sisältää jotakin ainetta, jota ei 
ole niissä soluissa, jotka muodosta
vat ylimääräisen selkäpuolen. Kun 
kokeilija siirtää nämä kaksi tekijää 
aivan vierekkäin, alkaa fysikaali
nen diffuusio-ilmiö, joka tietää, että 
liuonneet aineet siirtyvät voimak

kaammasta liuoksesta, organisaattorista, vähemmän voimakkaaseen, 
tätä ympäröivään solukkoon. Näin tapahtuu siis kyseessä olevien 
aineiden siirto aivan yksinkertaisella tavalla. 

Tulemme sitten kysymykseen, mitä nämä aineet ovat. Koska 
tutkittavat esineet ovat kovin pienet, on selvää, että asian ratkaisu 
jo yksin tästä syystä on perin vaikea, puhumattakaan siitä, että 
edessämme on vähän tunnettuja, erittäin monimutkaisia ilmiöitä. 
Eräs huomattava seikka on kuitenkin äskettäin saatu selville. Hot
lantilainen tutkija W o e r d e m a n on todennut, että sammakko
elä,nten sikiöiden selkäpuolessa, josta juuri organisaattorit otetaan, 
on ensin runsaasti glykogeenia, mutta että tämä aine sieltä vähi
tellen häviää. Glykogeeni on kuten tunnettua aine, joka muodostuu 
sokerista eläinten maksassa ja säilyy kauan maksasoluissa. Erityi
sellä värjäysmenetelmällä voidaan mikroskooppisesti todeta, minkä 
verran solu sisältää tätä ainetta. Me tiedämme siis nyt, että orga
nisaattori alun pitäen sisältää enemmän glykogeenia kuin sikiön 
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muut osat. Mutta tämä toteaminen ei tietysti vielä selitä kaikkea. 
Parastaikaa on ammattimiesten kesken vallalla kaksi eri mielipidettä: 
toiset pitävät glykogeenia kyseellisenä organisatoorisena aineena, 
toiset luulevat taas tämän aineen lähinnä kuuluvan lipoideihin. Var
muudella tiedetään sen liukenevan eetteriin. 

Mutta siinäkin tapauksessa, että näiden aineiden kemiallinen 
analyysi olisi täydelleen selvä, jäisi vielä suuri biologinen ongelma 
ratkaisematta. Miksi nämä aineet (tämä aine), päästyään sellaisiin 
soluihin, joilla luonnollisissa oloissa ei ole mitään tekemistä selän
puoleisten elinten kehityksen kanssa, muuttavat näiden solujen 
kehityssuunnan .niin, että ne nyt muodostavat enemmän tai vähem
män täyde11isen ylimääräisen selkäpuolen? Tämän vaikean kysy
myksen valaisemiseksi voidaan mainita seuraavaa. 

On muistettava, kuten jo oli puhe, että vain määrätyllä kehitys
asteella olevat solut toimivat organisaattorin antaman >>opetuksen>> 
mukaan. Ainoastaan ulkolehdestä voi syntyä ylimääräinen her
mostolevy, josta sitten edelle.en kehittyy hermosto. Ilmeisesti her
mostolevy vuorostaan aiheuttaa sen, että sitä ympäröivistä soluista 
muodostuu muita selkäpuoleen kuuluvia· elimiä, kuten alkujaok
keita ja aistimia. Heti gastrulaation jälkeen ulkolehti kokonaisuu
dessaan näyttää vielä sangen yhtenäiseltä, kunnes siitä syntyvä 
hermostolevy selvästi erottautuu muusta osasta. Voi sanoa, että 
hermostolevyn kehityksessä ilmenee tavallista nopeampi meno, 
sen solut kasvavat ja jakautuvat nopeammin kuin muualla ulkoleh
dessä. Näyttää siltä, kuin tä1lä nopeudella olisi hyvin suuri merkitys 
siten, että hermostolevyksi kehittyy juuri se ulkolehden osa, jossa 
solujen kasvu ja jakautuminen on nopein. Otganisaattorin vaikutus 
on myös sitä laatua, että se saa itsestään hitaasti kehittyvän ruu
miinosan, vatsapuolen, kehittymään tavallista nopeammin. Silloin 
tämäkin osa tulee muuhun ruvmiiseen nähden samanlaiseen erikois
asemaan kuin alkuperäinen selkäpuoli aina on. Sekin muodostuu 
juuri kehitysnopeutensa vuoksi selkäpuoleksi. 

jo vanhastaan on tiedetty, että organisaattorin ei tarvitse olla 
samaa lajia kuin se eläin, jolle ylimääräinen selkäpuoli syntyy. 
Niin esim. saattaa hännättömän sammakon (Anura) kappale jär
jestää hännälliselle 5ammakolle ( Urodela) ylimääräisen, hännälli
selle sammakolle ominaisen selkäpuolen. On lisäksi todettu, että niin
kin oudot tekijät, kuin toukan kuollut iho tai suo Ii, jopa mitkä eläin
soiukot tahansa, myöskin saattavat toimia organisaattorina. On huo-
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mattava, että elävä ihon- tai suolenkappale ei omaa organisatoorista 
kykyä kuten vastaava kuollut kappale. Tämän eron voisi taas ajatella 
johtuvan siitä, että kuolleesta kappaleesta liukenee aineita, jotka 
elävässä solussa ovat jotenkin sidotut . Näillä aineilla on ilmeisest i 
kyky jouduttaa solujen kehitystä. Kaiken sen jälkeen, mitä n'yt jo 
tiedetään, ei suurest i ihmetyttäisi, jos jokin kemistien keinollisesti 
valmistama aine riittäisi synnyttämään sammakon sikiölle ylimää
räisen selkäpuolen. 

Mutta vaikka päästäisiin niin pitkälle, että tuntisimme sen aineen, 
joka tekee saman työn kuin elävä, luonnollinen organisaattori, niin 
olisi Vielä selvitettävä, miten ylimääräinen selkäpuoli voi tulla sopu
suhtaiseksi kokonaisuudeksi. Voi näet kyllä käsittää, että määrätty 
aine Jouduttaa solujen kehitystä, ja että nopeammin kehittyvä 
sikiön osa erilaistuu toisella tavalla kuin hitaammin kehittyvä. 
Mutta arvoitukseksi jää yhä, miten syntyy solujen yhteistoiminta, 
joka juuri muodostaa symmetrisen kokonaisuuden. 

Tässäkin kysymyksessä alkaa kuitenkin eräänlainen ratkaisu 
häämöttää, sen jälkeen kun fysikaalista kenttä-käsitettä on ruvettu 
sovelluttamaan biologisiin ilmiöihin. On tunnettua, miten esim. 
sähkövirta tai magneetti vaikuttaa pieniin, irrallisiin kappaleisiin, 
kuten rautahiutaleisiin, järjestäen nämä määrättyjä voimaviivoja 
vastaavaan kenttäjärjestykseen. Tällainen fysikaalinen kenttä on 
siis säännöllinen kokonaisuus, jossa osat tottelevat yhteistä käskyä. 
Nyt näyttää sangen todennäköiseltä, että myöskin eliöi ssä syntyy 
jotakin vastaavaa, että siis on biologisia kenttiä. Niin esim. voi aja
tella, että sikiön selkäpuolen kehitystä järjestää erityinen, selän
puoleinen kenttä, jonka vaikutuksen alaisina kaikki osallistuvat 
solut ovat. jos nyt sikiössä syntyy kaksi tällaista kenttää, niin sille 
voi myös syntyä kaksi sopusuhtaista selkäpuolta. Kentän synty
minen voi taas riippua solujen laadusta ja kehitysnopeudesta. 

On myönnettävä, että fysikaalinen kenttä toistaiseksi on biolo
geille sangen outo ja vaikeatajuinen käsite, mutta tunnetut esimerkit 
osoittavat sil ti selvästi, että kyseessä on tärkeä luonnonilmiö, jonka 
voi ajatella esiintyvän yhtä hyvin elollisessa kuin elottomassakin 
luonnossa. 
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Richard von Wettstein (1863-1931) ja hänen 
merkityksensä kasvisystematiikalle. 

Erwin janchenin mukaan Niilo Söyrinki. 

Fylogeneettisen kasvisystematiikan varsinaisen luojan, prof. 
R i c h a r d v. W e t t s t e i n i n voimakas ja itsenäinen tutkija
persoonallisuus kuuluu kes
keisimpiin kasvitieteen his
toriassa. Plän oli niitä hen
gen suurmiehiä, jotka uran
uurtajina johtavat inhimi l
listä tietämystä ennen tunte
mattamille poluille ja uusiin, 
loistaviin voittoihin. Koska 
monet >>Luonnon Ystävän>> 
lukijoistakin ovat kasvitie
teellisten opintojensa yhtey-

. dessä joutuneet tai vastai
suudessa tulevat tutustu
maan W et t s te i n i n pää
teokseen, lienee paikallaan 
tässä lehdessä pääpiirteis
sään käsitellä tämän nerok
kaan tutkijan toimeliaan ja 
tuloksekkaan elämän kulkua. 

R i c h a r d v. W e t t-
s t e i n, W e s t e r s h e i- R. v. Wettste in. 

m i n ritari, syntyi wieniläi-
sen virkamiehen poikana kesäk. 30. p:nä 1863. Hänen sukunsa oli 
vanhaa sveitsiJäistä juurta, mutta turkkilaissatien aikana sen jäsenet 
saksalaisissa sotajoukoissa upseereina palvellessaan olivat siirtyneet 
Itävaltaan. 

Richard v. W. alkoi opiskelunsa kotiopettajan johdolla, sillä 
ajan tavan mukaan häntä ei pantu kansakouluun, jotta hän säilyisi 
huonommin kasvatettujen lapsien vahingollisilta vaikutuksilta . 
Kimnaasiin hän joutui 1 0-vuotiaana ja sai 18-vuotiaana päästä
todistuksen kunniamerkin kera. Koulunkäynti oli sujunut helposti, 
ja W e t t s t e i n oli kaiken aikaa ollut luokkansa parhaita oppi
laita, usein ensimmäinen. 
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Harrastus luonnon tarkkailuun ilmeni W et t s t ei n i s s ä jo 
kansakouluijässä maalla kesiä vietettäessä. Erikoisen sysäyksen 
kasvien keräilyyn antoi T. C ii r i en kasvio, jonka hän sai lahjaksi 
eräältä perheen tuttavalta; tämän kirjan hän säilytti arvokkaana 
muistona. Hän sai myös tilaisuuden käydä katsomassa f e 1 d erin 
Itävallan suurinta yksityistä perhoskokoelmaa, jonka näkeminen 
vaikutti valtavasti hänen vastaanottavaiseen mieleensä, herättäen 
aavistuksen luonnon rajattomasta monimuotoisuudesta. 

Keskikouluaikana W e t t s teini n kiintymys luontoon kasvoi 
vuosi vuodelta. Hän ohjasi sitä jotensakin itsenäisesti, sillä koulun 
luonnontieteitten opettaja, joka oli vanhan ·koulun mies, ei pitänyt 
hänen harrastuksestaan, vaan sanoi usein, että hänen tuli vain oppia 
kunnollisesti se, mitä oppikirjassa sanottiin, eikä välittää muusta. 
Lahjakkuutensa ansiosta W e t t s t e i n kuitenkin sai jo IV luo
kalta lähtien oikeuden käyttää koulun opettajakirjastoa, joten 
hänelle avautui erinomainen mahdollisuus tietojensa syventämiseen. 
Opettajansa ymmärtämättömyyden hän taas kosti aito koulupoika
maisella tavalla tuomalla tämän nähtäviksi kasveja, joiden hän 
uskoi olevan tälle tuntemattomia. 

Kuudennella luokalla ollessaan W e t t s te i n joutui kuule
maan K e r ne r i n esitelmän kasvien aseista kutsumattomia vie
raita vastaan. K e r ne r i n persoona ja esitystapa vaikuttivat häneen 
innoittavasti ja saivat hänet yhä selvemmin suunnittelemaan tie
teellistä tulevaisuuttaan. Viimeisinä kouluvuosina hänen harras
tuksensa oli ajoittain erikoistunut määrättyyn alueeseen. Niinpä 
hän V 11 luokalla tutki melkein pelkästään sammalia ja jäkäliä; 
v 'I II luokalla hän taas oli kiinnostunut kasvipaleontologiaan ja 
keräsi itselleen laajan fossiilikokoelman. Koulusta päästessään hän 
ajattelikin tulla kasvipaleontologiksi. 

Syksyllä 1881 W. et t s tein kirjoittautui Wienin yliopistoon 
ja alkoi opiskella luonnontieteitä. Ensimmäisenä vuonna hän isänsä 
toivomuksesta kuunteli myös lääketieteen luentoja, mutta ne eivät 
kuitenkaan kiinnostaneet häntä, joten hän omistautui kokonaan 
luonnontieteille. 

Kasvitieteen professoreina Wienissä olivat tähän aikaan W i e s
n e r ja K e r n e r. Edellinen luennoi kasvifysiologiaa, joka oli 
W et t s teini 11 e kokonaan uutta, ja koska W i e s n e r lisäksi oli 
erinomainen luennoitsija sekä osasi myös lähestyä oppilaitaan yksi
tyisessä keskustelussa, kykeni hän vetämään W et t s te i n i n mu-
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kaansa paremmin kuin K e r ne r, joka tosin vaikutti hienolla ja 
taiteellisella persoonallisuudellaan, mutta ei asettunut henkilö
kohtaiseen kosketukseen kuulijainsa kanssa, vaan pysyi vaikeasti 
ylitettävän respektin välimatkan päässä. 

W et t s teini n harrastus vertailevaan morfologiaan ja paleon
tologiaan eli kuitenkin niin voimakkaana, että hän toisena opiskelu
vuotenaan päätt i sitä tyydyttääkseen siirtyä Grazin yliopistoon. 
Hän sai kuitenkin pettyneenä palata takaisin ja alkoi tieteellisen 
työskentelyn W i e s ne r i n johdolla. Useiden Iukukausien työn 
jälkeen ilmestyikin kaksi tutkimusta kasvielinten kasvulaeista. 
W ies ne r näki oppilaansa suuren lahjakkuuden ja kypsän ajattelu
kyvyn ja tahtoi kiinnittää hänet jatkuvasti kasvifysiologian palve
lukseen, mutta W e t t s te i n kaipasi yhä morfologian ja systema
tiikan pariin ja halusi päästä lähempään kosketukseen K e r ne r i n 
ja kasvitieteellisen puutarhan kanssa. 

Lopulta tämä W et t s te i n i n toive toteutuikin eräiden eksik
kaattikeräysten myötävaikutuksella, ja kunnostauduttuaan hankki
malla sellaisia lajeja, Joita muut eivät kyenneet, hän saavutti opet
tajansa tyytyväisyyden. K e r n e r kohteli oppilaitaan kuin täysiä 
oppineita ja asetti heille niin korkeat vaatimukset, että monet suo
rastaan välttivät persoonallista kosketusta. Mutta W et t s teini II e 
hänen kanssaan puutarhassa vietetyt tunnit olivat suurimman nau
tinnon ja opin hetkiä, ja nämä keskustelut kannustivat häntä usein 
laajasti tutustumaan käsiteltävänä olleeseen aiheeseen. Suhde 
K e r n e r i i n tuli yhä läheisemmäksi, ja v. 1884 W et t s t ei n i s t ä 
tuli tämän demonstraattori. Samana vuonna hän myös väitteli 
kasvulakitutkimuksensa 2. osalla ja nimitettiin sen jälkeen K e r
n e r i n assistentiksi. 

Nyt seurasi vuosi sangen raskasta aikaa, sillä W e t t s t e i n 
suoritti asevelvollisuutensa hoitaen samalla virkansa; joka aamu hän 
lähti liikkeelle kello 4. Hän kesti kuitenkin hyvin rasitukset ja tuli 
samaan aikaan v. 1886 dosentiksi tutkimuksella patogeenisesta 
Rhodomyces I<ochii-sienestä. Vähitellen W e t t s t e i n kävi K e r
n eri II e aivan välttämättömäksi, ja v. 1888 hänet nimitettiin apu
laiseksi, jotta hän pysyisi jatkuvasti Wienissä. V. 1892 hänet kui
tenkin valittiin systemaattisen kasvitieteen vakinaiseksi professo
riksi Pragin saksalaiseen yliopistoon. Tätä ennen hän oli mennyt 
naimisiin K e r ne ri n tyttären A d e 1 en kanssa v. 1890. 

Pragissa W et t s te i n viipyi vuoteen 1899 saakka, jolloin hän 
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siirtyi K e r n e rin seuraajana Wienin yliopistoon systemaattisen 
kasvitieteen professoriksi. Tässä virassa hän sitten pysyi aina kuo
lemaansa saakka elok. 10. p:nä 1931. 

Ennenkuin käymme käsittelemään W et t s te i n i n varsinaista 
tutkijatoimintaa, tarkastakaamme häntä hetkinen opettajana ja 
kasvattajana. On sanottava, että hän oli menestyksellisimpiä ja 
pidetyimpiä professoreita. Hänen luentonsa olivat huolellisesti val
mistettuja ja sisältörikkaita, ääni ja esitys oli miellyttävä ja selvä, 
ja hän puhui vapaasti, vain pieni muistilista tukenaan. Luennot 
käsittelivät systematiikkaa, fylogeniaa, kasvimaantiedettä ym .; eri
koisesti on mainittava hänen yleisen biologian luentonsa, jotka oli
vat erittäin valistavat ja laajakatseiset ja samalla niin suurella sel
vyydellä esitetyt, että vasta-alkaja tuskin huomasikaan, kuinka 
vaikeista asioista todella oli kysymys. Kuulustelijana W et t s te i n 
oli sangen pidetty hyväntahtois1;1utensa takia. Hänen kysymyksensä 
eivät milloinkaan koskeneet mitättömiä sivuseikkoja, vaan pää
asioita, jotta tutkittava voi osoittaa, oliko hänellä tarpeellinen yleis
katsaus. Oppilaittensa tieteellisten töitten aiheita valitessaan hän 
noudatti heidän yksilöllisiä taipumuksiaan ja hän antoi suuremman 
arvon työn ensiluokkaiselle laadulle kuin sen paljoudelle. Hän tah
toi nähdä oppilaissaan mieluummin kehittyneitä persoonallisuuksia 
kuin kuuliaisia auttajia ja kritiikittömiä ihai lijoita. 

W et t s te i n i n monipuoliselle tutkijatyölle, jota tässä yhtey
dessä voimme vain pääkohdittain kosketella, on luonteenomaista 
nerous ja kyky nähdä suuria asioita, mutta samalla erinomainen 
perusteellisuus ja tarkkuus pienimmissäkin yksityiskohdissa sekä 
asiallinen objektiivisuus ja hengen vapaus; nämä ominaisuudet olivat 
yhtyneet hänessä harvinaisen onnelliseksi sopusoinnuksi. Hänen 
tieteellisessä toiminnassaan voidaan erottaa kehitysjaksoja, jotka 
eivät luonnollisestikaan ole jyrkästi rajoitettavissa. Hän alkoi työs
kentelynsä, niinkuin jo on mainittu, kasvifysiologian ala ll a W i e s
n eri n johdolla; samaan aikaan hän harrasti myös sienitutkimusta. 
Kukkakasvit alkavat kuitenkin kiinnostaa häntä yhä voimakkaam
min; hän tutkii aluksi Keski-Euroopan ja Orientin kasvistoa ja siir
tyy sitten yhä kiinteärumin pienten muotoryhmien ja kokonaisten 
sukujenkin systemaattiseen selvittelyyn. Tätä tietä hän sitten joh
tuu elämänsä päätyöalaan, kasvikunnan luonnollisen järjestelmän 
laatimiseen kehityshistoriallisten näkökohtien mukaan. Tämän 
kehityssarjan ulkopuolella hän on vielä ha~rastanut morfologiaa, 
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ekologiaa, paleontologiaa ym. kasvitieteen aloja, julkaisten niiltä 
useita merkittäviä tutkimuksia. 

Systemaatikkona W et t s te i n i 1 1 ä oli hyvä silmä, milteipä 
intuitiivinen systemaattinen tunne. Hän ei kuitenkaan . tyytynyt 
ainoastaan pikkumuotojen systemaattiseen erittelyyn, vaan työs
kenteli samalla lajimuodostusprobleemin selvittämiseksi. Tässä tar
koituksessa hän valitsi tutkittavikseen etupäässä sellaisia kasvi
ryhmiä, joissa on huomattavissa ja seurattavissa uusien muotojen 
syntymistä. Hänen lukuisista töistään lajien ja sukujen systematii
kan alalla mainittakoon ennen muita Gentiana sectio Endotricha- ja 
Euphrasia-monografiat sekä tutkimukset Sempervivum-, Astragalus-, 
Myosotis- ym. suvuista. Kokonaisia heimoja hän myös on käsitellyt; 
huomattavimmat niistä ovat Solanaceae ja Scrophulariaceae. 

W e t t s t e i n sai monografisiin töihin ryhtyessään paljonkin 
herätteitä K e r n e r i l t ä, mutta sitten hänen kehityksensä jatkui 
omaan suuntaansa, ja kysymyksessä lajien synnystä heidän mieli
piteensä menivät suorastaan vastakkain. K e r n e r oli alun perin 
kannattanut pikkulajien syntyä suoranaisen vaikutuksen avulla, 
mutta oli sitten yhä enemmän omaksunut käsityksen lajien synnystä 
risteytymistietä. W et t s te i n ei hyväksynyt tätä hänen kannan
muuttoaan ja hän näki lisäksi sen vaaran, että pikkulajien erot
taminen oli jäämässä vain muotiasiaksi. Hän oli vakuutettu kasvi
lajien suoranaisen mukautumisen mahdollisuudesta, ja hänen jat
kuvat kokemuksensa vahvistivat tätä hänen mielipidettään. Hänen 
käsityksensä lajien synnystä oli lyhyesti seuraava: paikallisesti mää
rätyllä tavalla jakaantuneet ulkoiset tekijät vaikuttavat kasveihin, 
ja nämä reagoivat määrätyin muodonmuutoksin, jotka ovat perin
nöllisiä; näin syntyy paikallisesti jakaantuneita rotuja tai lajeja, 
joiden levinneisyysalueet ovat erillisiä. Hyvin läheisellä sukulaisuus
asteella ne voivat olla vielä sidotut toisiinsa välimuodoin, jotka eivät 
ole syntyneet risteytymistietä. Kehityshistorialliset johtopäätökset 
ovat vedettävissä muotojen maantieteellisen ja morfologisen suh
tautumisen tutkimisesta. 

Gentiana- ja Euphrasia-monografioissaan W et t s teini II ä oli 
·ennen kaikkea tilaisuus osoittaa tämän maantieteellis-morfologisen 
menetelmänsä käyttökelpoisuus. Kummassakin suvussa on runsaasti 
pikkmnuotoja, jotka ovat -syntyneet määrätyistä kanta lajeista; hän 
osoitt i näiden kehityshistoriallisen yhteenkuuluvaisuuden sekä ne 
lajimuodostustapahtumat, joiden tuloksena ne olivat (syntyneet. 
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Hän todisti myös, etteivät aikaisin ja myöhään kukkivat vuoden
aikamuodot olleet sukupolvimuodostuksen erikoistapauksia, vaan 
lajimuodostuksen alkua. 

W e t .t s tein ei kuitenkaan kokonaan kieltänyt risteytymisen 
merkitystä uusie.n muotojen synnyssä - niinpä hän esitti muuta
mien Euphrasia-kantalajien muodostuneen hybridisaation tietä, 
mutta suoranaisen vaikutuksen merkitys oli kuitenkin asetettava 
ensi tilalle, vaikka risteytyminen ja mutaatio auttavatkin moni
muotoisuuden kehitystä. Se, että hän joutui korostamaan uusla
marckistisia ajatuksia, on ymmärrettävissä, kun muistamme, että 
hän aina näki edessään koko kasvikunnan sukukehityksen, joka on 
vaikeasti käsitettävissä ilman elävän organismin reagoimisen olet
taimista ulkonaisten vaikutusten mukaan. 

Vielä enemmän ~uin käsityksessä lajien synnystä itsenäisesti 
luovan ja nerokkaan W et t s teini n mielipiteet erosivat K e r
n eri s t ä ja monista aikaisemmista tutkijoista kysymyksessä kasvi
kunnan luonnollisesta sukupuusta ja kehityshistoriasta. Hänen pää
teoksensa, >>Handbuch der systematischen Botanik>>, 1. painos, ilmes
tyi neljänä osana 1901 - 1908. Myöhemmin siitä on tullut 2. ja 3. 
painos ja 4. on juuri ilmestymässä hänen poikansa toimesta. Tämä 
teos on todellinen suurtyö, jossa ensi kerran on ankaralla johdon
mukaisuudella jaettu koko kasvikunta polveutumishistoriallisten 
näkökohtien mukaan, ottaen huomioon kaikki tosiasiat ja tutkimus
suunnat sellaisella objektiivisuudella, että se kykenee herättämään 
jo tavallisen tenttilukijankin ihailun; se on niin vapaa yksipuolisuu
desta ja ennakkoluuloista kuin vain todellisen tieteen suurmiehen 
esitys saattaa olla. 

En g 1 e r i n järjestelmä oli vielä erottanut sanikkaiset ja muut 
kryptogaamit tarkasti kukkakasveista; W e t t s tein esittää sel
västi sanikkaisten ja paljassiemenisten systemaattisen yhteyden, 
sekä osoittaa erikoisen selvästi homologiat sammalien, sanikkaisten.
paljassiemenisten ja koppisiemenisten välillä. Vieläpä hän suuren
moista ajattelukyvyn kantavuutta osoittaen viitoittaa kehitystien 
vedessä elävästä viherlevästä yli hedelmöittymisessään vielä vedestä 
riippuvan sammalen maalla elävään sanikkaiseen ja kukkakasviin 
saakka, joilla diploidinen sukupolvi esiintyy yhä voimakkaampana. 
Tallofyytit hän jakaa useihin erillisiin, kormofyyttien kanssa saman
arvoisiin ryhmiin, koska suoranaiset yhdistysnivelet puuttuivat nii
den väliltä; sienien yhdistäminen viherlevien kanssa yhdeksi ryh-
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mäksi osoittaa myös W et t s teini n omintakeista Joogillista ajat
telua, joka aina perustui organismin elämän silmälläpitoon. 

Koppisiemenisten systematiikassa esitetyistä monista uudistuk
sista on ennen muita mainittava yksisirkkaisten siirtäminen entiseltä 
paikaltaan paljassiemenisten ja kaksisirkkaisten välissä myöhemmin 
syntyneeksi ryhmäksi kaksisirkkaisten jälkeen. lhailtavalla johdon
mukaisuudella W e t t s te i n osoittaa, miten sellaiset kovasti yksin
kertaistuneet muodot kuin Cyperales ja Glumiflorae ovat johdetta
vissa Liliiflorae-tyypistä eikä asetettava primitiivisinä järjestelmän 
alkuun. - Huomiota ansaitsee myös se tapa, jolla We t t s tein selit
tää koppisiemenisten kukan syntymisen paljassiemenisten kukinnosta.· 

Serodiagnostisen menetelmän kannattajien sittemmin ilmestyt
tyä näyttämölle W et t s te i n luonnollisesti joutui ratkaisemaan 
kantansa heihin nähden. Hän ei päässyt läheskään kaikissa kohdin 
yksimielisyyteen heidän kanssaan, sillä heidän tuloksensa eivät näyt
täneet hänestä riittävän vakuuttavilta eikä johtopäätöksensä var
memmilta kuin huolellisista vertai levista morfologisista tutkimuk
sista vedetyt; kuitenkin hän on käyttänyt heidän tuloksiaan käsi
kirjansa 3. painoksessa. 

Mutta W et t s teini n työ tieteen hyväksi ei rajoittunut vain 
hänen harvinaisen menestykselliseen opettaja- ja tutkijatoimin
taansa. Hän on lisäksi ehtinyt tehdä poikkeuksellisen paljon tieteel 
listen laitosten ja seurojen hyväksi. Hänellä oli erinomainen jär
jestely- ja johtamiskyky ja hän osasi yhdistää ihmisiä toimimaan 
yhteisten päämäärien puolesta. Näma ominaisuudet veivät hänet 
myös laajaan kulttuuritoimintaan yhteiskunnassa oman tietee.nsä 
ulkopuolella. Hänen kykynsä ja tasapuolinen, asiallinen harkintansa 
saivat tunnustusta siinä määrin, että häntä jo vakavasti mainittiin 
Itävallan presidenttiehdokkaanakin, hänen kuitenkaan suostumatta. 
W et t s teini n objektiiviselle tutkijatuonteelle ominaista oli, ettei 
hän innokkaasta poliittisten kysymysten harrastuksestaan huoli
matta lukeutunut mihinkään määrättyyn puolueeseen. Ainoa poliit
tinen päämäärä, jonka hyväksi hän työskenteli koko antaumuksella, 
oli Saksan valtakunnan uudelleen yhdistäminen maailmansodan jäl
keen. Hänen odottamattoman aikainen poismenonsa oli korvaama
ton menetys koko saksalaiselle kulttuurimaailmalle. 

Kirjallisuutta: ja n c h e n, E r w i n, Richard Wettstein. Österreichische 
Botanische Zeitschrift Bd. LXXX II, 1. und . 2. Wien 1933.- Ilmestynyt myö 
itsenäisenä teoksena. 
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Maaliskuinen kasviretki Laatokan ulkoluodoille 
Hiitolassa. 

Veli Räsänen. 

Monena keväänä olen kierän jään aikana tehnyt retkeilyjäni 
Kurkijoen kirkolta potkukelkalla Laatokan ulapalle - muka hyl
keitä kyttäämään, kiväreineni ja valkeine purjeineni, mutta saalis 
on aina ollut kasvikunnasta saatua. Samanlaisella t etkellä pistäysin 
viime vuonnakin maaliskuun 26. p:nä erään Kurkijoen maamiesopis
ton oppilaan kanssa, jonka lukuisista tarjokkaista valitsin kumppa
nikseni hänen ensiluokan ampumamerkkinsä perusteella. 

Aamuvarhaisella saapui oppilaani varustuksiamme kunnosta
maan ja klo 6 pääsimme lähtemään. Alkumatkalla Kurkijoen Laik
kalassa oli vielä joku heikko kinos potkurin kulkua hidastuttamas5a, 
mutta jo Korpisaaren selällä tuntui matka sujuvan esteettä. Hepo
saaren luota alkoi sininen teräsjää, jolla vauhtimme 5 beaufortin 
myötätuulessa oli kerrassaan huimaavaa. Kotoa Heposaareen, 12 
km matkalla, oli kulunut 35 min. ja Heposaaresta ulapalle oli vauh
timme vielä nopeampi. 

Heposaaren ja Pätäkkäkaijansaaren välillä on kapea salmi, joka 
on koko talven sulana. Siitä on joskus joku asentohylje ammuttu ja 
siksi lä~estyimme paikkaa varovasti. Mitään merkkejä ei näkynyt 
jäällä hylkeen oleskelusta, joten ryhdyimme kallioiden välillä pilk
kaan ampumalla aseitamme kohdistamaan. Parilla laukauksella oli 
saatu aseittemme kunto selville, ja sitten kallion huipulle prisma
kiikarilla ulappaa tähyämään. Verkkosaari 23 kilometrin päässä 

.erottautui selvästi tummana viiruna jääiljanteesta, siitä vasemmalle 
kupurainen Munatsu ja yhdessä rykelmässä Heinäsenmaa, Kukri 
ja Makari, kaikki diabasikallioisia saaria. Oikealla 8 km päässä oli 
somerikkoinen Marjasaari ja sen takana pieni puut'on Haraluoto, jota 
en ollut ennen käynyt tervehtimässä ja joka nyt oli retkeni päämaa
lina. Lähempänä oikealla oli Punakivenkari, jonka liepeillä muuan 
kalastaja koki matikkakoukkLIJaan. Häneltä, Hiitolan Tounaan 
asukkaalta, jokaviikkoiselta kalankauppiaaltani, saimme tietää, 
että kukaan ei ole vielä tänä keväänä tältä rannikolta hylkeitä ta
vannut ja että Laatokka on jäätynyt >>kokonaan>>, vaikkakin jään 
vahvuus ulapalla on tavallista oh uempaa, vain 18 cm. Näine tietoi
nemme painuimme tuulen vietäviksi ja joka askel potkurikyydissä 
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tuli nyt 10m pitkäksi. Monen tukkeutuneen railon yli laskettelimme 
vähän varovaisemmin ja tuossa tuokiossa olimme Marjasaaren etelä
harjulla variksenmarjamatoilla taas ulappaa kiikaroimassa. Kun 
mitään mustia möhkäleitä ei näköpiiriimme ilmaantunut, niin taas 
jatkoimmE- matkaa myötätuuleen H a r a 1 u o t o o n. Sinne saa
vuimme täsmälleen kello 8 aamulla ja merimerkin suojanpuoleisella 
seinustalla joimme aamukahvit termospullostamme. Annoin hyl
keitten kiikaroimisen oppilaani huoleksi, kun itse ryhdyin retken 
päätarkoitusta suorittamaan. 

Aluksi sana e 1 ä i n kunnasta. Laatokka on kaikessa hyvin 
oikullinen. Milloin se tarjoaa antimiaan oikein runsain mitoin, mil
loin se taas on tuiki köyhä. Sen tiesin jo entisistä kokemuksistani. 
Kerran tapasin Laatokan maaliskuisella iljanteella pulmusia sellaisia 
laumoja, että niissä oli tuhansittain yksilöitä. Vanhoja muistelles
sani kuulen ilmasta yksitoikkoista viserrystä ja eikös lennäkin yksi
näinen harhautunut pulmunen Iuotomrue yli. Se oli ainoa pulmunen, 
jonka retkellämme nyt tapasimme. Tullessamme luodolle seurasi 
meitä karppi myötätuulessa, käyden koukkumiesten hylkäämiä kuo
reiden jätteitä etsiskelemässä aina Käkisalmen rantamilla asti, josta 
se myöhemmin palasi samaa reittiä takaisin Kurkiniemeen. Sen len
nosta näimme, että vastatuuleen ei ole niinkään helppo päästä ja itse 
koimme saman vastuksen muutaman tunnin päästä. Askeleen pituus 
potkiessamme tällöin oli vain 2,5 m ja Kurkiniemeen Haukkavuo
relle kului meiltä palatessa 1 peninkulman matkalla koko tunti. 

Paitsi pulmusta ja korppia tapasimme Laatokan ulapaita vain 
2 varista, jotka siellä vaeltelivat kuten korpitkin koukkumiesten 
loisina. Kurkiniemen Haukkavuorella kohtasi meitä odottamatta 
iloinen yllätys. Muuttohaukkapari oli jo sinne saapunut tutulle pesä
paikalleen ja äkäisenä naaras meille käkättikin, ikäänkuin parilla 
olisi jo maaliskuun lopulla ollut pesä valmiina. 

Kun vielä mainitsen ne vain lupilla nähtävät vikkeläliikkeiset 
piskuiset hyönteisiin kuuluvat siivettömät ja verkalleen aste levat 
ruskeat punkit, jotka luodon ornitokoprofilisilla jäkälillä olivat jo 
talvisista horrostiloistaan heränneet, niin tuleekin kaikki retken eläin
havainnot luetelluksi. 

Haraluoto on puuton, pensaaton ja varvuton autio kari. Edelli
sen kesän kulottuneet Calamagrostis-tupsaleet kallion halkeamissa 
edustivat nyt fanerogamikasviiJisuutta niukkojen Sedum acre-yksi
Iöiden kanssa, jotka auringonpaisteisilla kallioilla tuoreen vihreinä ja 
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turvonneine !ehtineen antoivat eloa talvisen luonnon keskellä. Myös
kin tiheät tummanvihreät sammallaikut tyrskykivillä loivat kesäistä 
väriään jääröykkiöiden keskelle, jotka nyt vielä peittivät puolet 
saaresta. Vain 4 eri sammal-lajia sain saarelta talletetuksi ja kotona 
määräsin ne mikroskooppisesti B r o t heru k sen >>Die Laub
moose Fennoskandias>>-kasvion mukaan. Runsaimmin oli luodolla 
Orimmia commutata-lajia, joka kaikkialla Laatokan rannikon tyrsky
kivillä on tavattavissa usein suuriakin aloja peittävänä. Tämän jou
kossa, korkeimmilla paikoin, oli Hedwigia albicans, ja lujasti kallion 
halkeamiin kiinnittyneenä tiiviskasvuinen Bryum argenteum ja 
fertilinen Orimmia apocarpa, jonka perättömien itiöpesäkkeiden 
purppuranpunaiset suuvarukset läpinäkyvän lakin alta kuultivat 
herkullisen näköisinä ilmestyksinä. 

Luodon pääkasvillisuuden muodostivat kuitenkin kivijäkälät, 
joista edustavimpina lajeina rehoittivat ornitokoprofiliset ja samalla 
ammonofiliset, merilintujen ulostuksista hyötyvät lajit. Peittävim
pinä kasvoivat Physcia caesia ja Parmularia muralis ( = Squamarip 
saxicola)l, jotka suurilla aloilla verhosivat kaikki silokallioiden pin
nat. Laatokkalaiset tyyppijäkälät Aspicilia cupreoatra ja Lecanora 
frustulosa olivat tietysti sopivilla kasvupaikoillaan edustettuina 
kuten Laatokan luonnolle ominaiset vesikivienjäkälät: Staurothele 
clopima, St. cl. var. mamillata, Leeidea goniophila var. subsequens ja 
Parmularia ( = Squamaria) melanaspis. 

Kivien korkeimmilla, siis eniten lintujen ulostusten kosketta
milla paikoilla kasvoivat ehdottornai ammonofiliset jäkälät: 
Xanthoria candelaria ( = lychnea), Physcia tribacia, Candelariella 
vitellina, C. pulvinata ja Aspicilia cinerea var. incrassata. Paistekal
lioille ominaisista jäkälistä olivat Rlzizocarpon geographicum f. con
tigua ja Rh. concretum f. geminata edustettuina. Alueen yleisiä kivi
jäkäliä oli vielä kallioilla Parmelia saxatilis, P. sulcata, P. conspersa 
(niukasti), Aspicilia obscurata, A . gibbosa, A. cinerea ja A. cinerea 
var. subcretacea. 

Konttasin kallioilla vasaroineni ja meissel€ineni noin tunnin 
verran etsien jotakin yllätyksellistä, joka Laatokalla on aina mah
dollista, samalla aikaa kun oppilaani koetti turhaan saada railoista 

1 Koska Squamaria-nimi jo varhemmin on annettu eräälle Orchidea-suvullc, 
niin samannimiselle jäkäläsuvulle on nyt nimeksi vaihdettu Parmularia, mikä 
tuntuu erittäin sopivalta . 
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hylkeitä näköpiiriinsä. Meren henki ja ponnistelumme antoivat jo 
näläntunnetta, joten ryhdyimme äskeisellä auringonpaisteisella, tuu
len5uojaisella merimerkin seinustalla aterioimaan. Siinä syödessäni 
pisti silmääni etäämpänä sijaitsevilla pystyillä kallioilla jääröykkiöi
den välistä räikeän punakeltaista jäkälää, jonka värisiä Laatokalta 
on useampaa eri lajia jo varhemmin tavattu. Mikähän tuo nyt mah
toi tuolla olla? Ehkä Placodium elegans, josta Punakiven karikin on 
nimensä saanut. Vai olisikohan se V a i n i on Sortavalan Kotiluo
dolta keksimä Placodium subpapilliferum, jota allekirjoittanut tois
taiseksi ·on taipuvainen pitämään vain ensinmainitun variationa. 

Syötyä innostui oppilaanikin jäkäliä saalistamaan ja pian olim
rnekin noista punakeltaisista jäkälistä selvillä, sillä totesin kumman
kin edellämainituista kasvavan Haraluodolla. Uusia löytöjä oli vielä 
samasta suvusta Placodium gilvum var. chlorina, joka muuttakin 
Laatokalta on tavattu. Eräältä 1,5 m korkuiselta kiveltä löysin vielä 
parempaa, sillä sen tasainen yläpinta oli täynnään Parmularia ( = 
Squamaria) cartilagineaa, jota marinista reliktikasvia olen varhemmin 
Laatokalta tavannut Munatsun diabasikallioilta (L i n k o 1 a: Me
mor. Soc. F. et Fl. fenn. 7, p. 264). Etäämpää paistaa näköpiiriini val
tavia läiskiä oudon väristä jäkälää, jonka luo tuota pikaa kiiruhdam
me, sikäli kuin jääkenkä toisessa jalassa ja upottava hanki kivien 
välissä sallivat. Heti huomaan jäkälän munankeltaisesta väristä, 
sen l>orbicularisesta>> säännöllisestä thallusreunasta, runsaista apothe
cioista, huomattavasta koosta ym. tuntomerkeistä, että nyt olen 
tekemisessä minulle oudon jäkälän kanssa. Placodium-sukuun kuu
luu tämäkin eikä Xanthorioihin, sillä thalluksen keskikohta on rupi
maista, vaikka reunat ovatkin liuskaiset. Vaikka olenkin erityisesti 
työskennellyt Placodium-suvun parissa ja saanut suvun tutkimisessa 
arvokasta opastusta opettajaltani V a i n i o 1 ta, niin yhteenkään 
tuntemaani lajiin eivät tuntomerkit sovi. Kotona perinpohjaisen 
tutkimuksen jälkeen selvisi, että jäkälä on tieteelle ennen tuntema
ton laji, jota jo aikaisemmin, epäselvempiä yksilöitä, olen tallettanut 
Kurkijoelta Punakivenkarin luodoilta läheltä Hiitolan rajaa (lähin 
Hiitolan saari on Koirasaari). Kun Ha'raluoto Marjasaaren päässä 
kuuluu Hiitolaan, niin uutta jäkälää on siis tavattu toistaiseksi kah
den pitäjän alueelta. Jäkälälie annoin sen ulkomuodon mukaan 
nimen Placodium plicatoverrucosum. 

Kun Haraluodolta lumesta paljastuneilta kallioilta ei enää uusia 
löytöjä 27 jäkälämuodon lisäksi ilmaantunut, aloimme ankaran 
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kamppailun vastatuuleen Kurkiniemen Haukkavuorta kohti, josta 
jäänaikana ai'oin ottaa jäkäliä sellaisilta paikoin, mistä kesällä on 
melkein mahdoton niitä saada. Oppilaastani oli uuden jäkälälöydön 
(jota hakkasimme 30 hyvää näytettä eksikkaattikokoelmaa varten) 
innostamana tullut hyvä apuri ja Haukkavuoren seinäjyrkiitä si
vuilta, jotka kohoavat aina 50 m korkeuteen, sain muutamia täkä
läisiä jäkäläharvinaisuuksia irroitetuksi. Enimmäkseen kasvoivat 
nämä (Leptogium scotinum, Dermatocarpon meioplzyllum, D. poly
phyllizum, Endocarpon psorodeum, Placynthium nigrum, Staurothele 
turgidella ja Acarospora sinopica var. dilatata) korkeintaan 2 m kor
keudella jään pinnasta ja kallion raoissa, jotka saivat kosteutta sula
vasta lumesta. Ei tarvinnut täten käyttää eläviä tikapuita apuna, 
jollaisena minulla oli syksyllä hyvä metsästystoverini liki 2 m pitkä 
urkuri H. Mietti ne n, jonka olkapäi11ä seisten syksyllä 10 min. 
ajan irroitin Kurkijoen Lapinlahden kylässä puukollani perin harvi
naista Parmelia pertusa-jäkälää tarpeellisen eksikkaatti-määrän. 

Paitsi ylempänä lueteltuja jäkäliä kasvoi tällä Haukkavuorella 
alemmassa vyöhykkeessä leimaa-antavat Lecanora frustulosa ja 
Placodium elegans, jotka jo etäälle erottautuvat vuoren tummasta 
gneissipinnasta, jota kalkkia suosivien jäkälien runsaasta esiintymi
sestä päättäen olisin halukas pitämään dioriittigneissinä, vai_kka geo
loginen silmäni ei kiveä muutoin täksi tuntisikaan. Myös Staurothele 
clopima var. mamillata kasvoi vuoren vedenkoskettamma paikoin 
sekä >>kuivilla>> ulokkeilla Rhizocarpon concretum f. geminata. 

Vaikka Placynthium nigrumia pidetään aito kalkkijäkälänä, niin 
olen tätä jäkälää tavannut Kurkijoelta kerran muualtakin piihap
poiselta kiveltä, jolloin kivi oli yleisesti veden vaikutukselle alttiina, 
kuten Kurkiniemen Haukkavuorellakin. Myöskin Simosta olen sa
maa jäkälää tavannut piihappoiselta purokiveltä, jolloin sen seura
laisena oli aito vesijäkälä Aspicilia amphibola. Kun lähemmin tar
kastelin Kurkiniemen Placyntlzium-yksilöitä, niin eikös yhden kivi
kappaleen mukaan ollut nytkin tullut Aspicilia amphibola-thallusta. 

Tuskin tarvinnee enää mainita, että retken loppumatka oli vielä 
perin vaivaloista taivallettavaa hieman päivän pehmittämällä jäällä 
ja aukeilla paikoin yhäti vastatuulessa. Viimeisillä kilometreillä ei 
askeleen pituus ollut enää kuin 1 ,5 m, sillä yli 45 km matka potku
rilla noin 3 tunnin aikana ja kallioilla konttaaminen on sentään voi
mille käypää. Mutta lohdutuksena oli retken erinomainen saalis 
uusine jäkälälajeineen. 
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Voivatko koululaisten kasvikokoelmat edistää 
kasvistollista tutkimustyötä? 

Arvi Ulvinen. 

Kun joutuu tarkastamaan kasvimaantieteellistä kirjallisuutta ~ 

etenkin kasvien levinneisyyskarttoja, huomaa piankin, kuinka maas
samme on paljon tutkimattornia tai vain huonosti tutkittuja alueita. 
Samaan tulokseen tulee myös tarkastellessa esim. Helsingin yli
opiston kasvitieteellisen museon kotimaisia kokoelmia (H. M. F.). 
On monta pitäjää, joista ei ole ainoatakaan kasvitietoa tai -näytettä. 

Asian auttamiseksi olisi erikoisen suotavaa, että yhä runsaam
min julkaistaisiin tarkkoja paikalliskasvistoja. Mutta vähäisem
mätkin tiedonannot ovat tervetulleita. Useassa tapauksessa ne 
voivat olla kasvitutkimukselle sangen merkittäviäkin. Mutta mitä 
tietä niitä parhaite.t:t saataisiin? 

Yhä uudelleen ja uudelleen kääntyy ajatus luonnonhistorian 
opettajiin, niihin, jotka joutuvat vuosittain selailemaan tuhansia 
kasvinäytteitä .. Paljon on kylläkin opettajien välityksellä jo tullut 
päivänvaloon. Mutta siitä huolimatta lienee paikallaan jälleen 
muistuttaa asiasta ja vedota ennenkaikkea maaseutukoulujen nuo
rempiin opettajiin. 

joka kesä keräävät koululaiset maassamme tuhansittain kas
veja, joilla tietysti on ensikädessä merkityksensä kouluopetuksessa. 
Mutta lisäksi on heidän kokoelmissaan paljon kasvistollisessa suh
teessa mielenkiintoisia näytteitä. ja tällaiset kasvilöydöt olisi kai
ken varalta muistiinmerkittävä ja varmennettava. Päinvastaisessa 
tapauksessa käy niin, - niinkuin on jo monesti käyriyt - , että 
oppilaan tekemä mielenkiintoinen kasvilöytö jää opettajan puolelta 
huomiota vaille ja painuu ehkä ikuisesti unhoon. 

Asiassa alkuunpäästäksensä täytyy opettajalla ensin olla jon
kin verran >>aavistusta>> koulupaikkakunnan ja mikäli mahdollista 
lähipitäjienkin kasvimaailmasta. ja sen hän saa pian pikkuretkillä, 
tunnilla oppilaiden kanssa keskustellessa ja kasvikokoelmia korja
tessaan. Hän oppii pian huomaamaan, mitkä >>tavallisista>> kas
veista ovat sillä seudulla harvinaisia tai levin.neisyydessään eri
koisia jne. Lisäksi on kasveja (esim. jalot lehtipuut, monet lehto
kasvit ym.), jotka ovat aina yhtä mielenkiintoisia muistiinmerkit
täviä paikkakunnasta riippumatta. Niinpä voi opettaja sitten 
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kasvikokoelmia korjatessaan tehdä muistiinpanon silloin, toisen 
tällöin . Tähän tarkoitukseen on ehdottomasti paras jonkinlainen 
korttijärjestelmä, jossa jokainen muistiinmerkitty kasvilaj i on saa
nut oman korttinsa. (Allekirj. käyttää tukevasta valkoisesta pape
rista leikattuja, virallisen postikortin kokoisia kot tteja). Kortti
laatikkoon kerääntyy näin vähitellen kasvitietoja, joita opettaja 
voi huomattavasti lisätä oppilailta tunne illa kyselemällä. Eräissä 
tapauksissa voi menete ll ä niin, että antaa kaikkien oppilaiden pape
rille kirjoittaa jonkun tutun kasvin löytöpaikat (Kangasvuokosta 
on Kouvolan seudulta tällä tavalla kerätty löytöpaikkatietoja.) 
Näin kerääntyneellä aineksella ei kuitenkaan ole sinänsä vielä 
mitään tieteellistä arvoa, eikä sitä voi käyttää kirjallisiin julkaisui
hin. Oppilaiden tietoihin ei näet voi ilman muuta luottaa. Lisäksi 
ovat löytöpaikat aivan liian vaillinaisesti nimilappuihin merkityt, 
tai ovat ne keskustelussa jääneet enemmän tai vähemmän epä
selviksi. 

Nyt alkaa asian toinen vaihe ehkäpä puolisen vuotta myö
hemmin kuin edellinen . Jokainen yllämainitulla tavalla merkitty 
kasvilöytö on näet o p e t ta j a n i t se n s ä o m a k o h t a i
s e 11 a hava i n n o 1 1 a v a r me n n et ta v a. J a se on mielen
kiintoista työtä. Oppilaan kanssa on asiasta esim. välitunnilla alus
tavasti keskusteltu ja sillo in saatu jonkinlainen varmuus siitä, että 
kasvi todella on löydettävissä tai - joskus päinvastoin. Jonakin 
ilta- tai lupapäivänä tehdään sitten retki. Oppilas saa, jos haluaa, 
ottaa jonkun ystävänsä mukaan. Opettajalla on kantapuristin 
matkassa. Jos kasvi tosiaan uudestaan löydetään, otetaan siitä 
näyte tarkkoine merkintöineen. Lisäksi retkeillään jonkin aikaa 
ympäristössä. Opettajan silmä voi silloin keksiä jotakin sellaista 
mielenkiintoista, mikä oppilailta jää huomaamatta. Paluumatkalla 
sitten tuumitaan, että mitähän ne >>Helsingin herrat» sanovat, kun 
tämäkin kasvi sinne lähetetään. Niin! Opettajan mieluinen velvolli
·suus onkin lopuksi lähettää näyte kasvista esim. H.M. F:n kokoel
miin ja kirjoittaa tiedonanto löydöistä vaikkapa >>Luonnon Ystä
vään>>. Näin on opettaja oppilaan avulla osaltaan auttanut kasvis
tollista tutkimusta. 

Tällaisen opettajan ja oppilaiden välisen yhteistyön parhaana 
lopputuloksena on tietysti hyvä paikalliskasvisto. Niin pitkälle 
eivät kuitenkaan opettajan voimat läheskään aina riittäne. Mutta 
hyvä olisi, jos joka vuosi aina joitakin uusia löytöjä tu lisi lopulli-
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sesti selvitetyksi. Vuosien kuluessa niitä voi vähitellen tulla pal
jonkin. Lisäksi on huomautettava, että tiedot ja kasvinäytteet 
yleisistä kasveista ovat yhtä tervetulleet kuin harvinaisista. Monen 
yleisen kasvin tarkempi levinneisyys on näet paljon huonommin 
tunnettu kuin harvinaisen. 

Tällaisella seudun kasviston tarkastelulla on, paitsi että siitä 
on tieteellistä hyötyä, myös monta kasvatuksellista hyvää puolta. 
Oppilaat huomaavat, että heidän keräilystään on muutakin hyötyä 
kuin se, mikä on kasvioppituntia varten ajateltu. Muutamat heistä 
alkavat kiinnittää kotiseudun kasvistoon yhä enemmän huomiota 
ja tulevat omasta alotteestaan opettajalle kertomaan uusista löy
döistään. Jos vielä lisäksi on näytteillä alueesta piirretty kartta, 
johon on merkitty esim. lehmuksen tunnetut löytöpaikat, tulee 
siihen pian oppilaiden välityksellä uusia löytöpisteitä. - Oppilaat 
rupeavat entistä huolellisemmin merkitsemään nimilappuihin löytö
paikat, sillä he tietävät, että voivat joutua tilille jostakin kasvista. 
(Muuten olisi jo aika ruveta käyttämään nimilappuja, joissa on 
enemmän kuin nykyisissä tilaa löytö- ja kasvupaikan merkinnälle, 
muttei Linnen luokkia eikä lahkoja ollenkaan.) - Lisäksi eivät 
oppilaat uskalla vilpillisessä mielessä merkitä muualta >>keräämiään>> 
kasveja k.o. alueelta otetuiksi, sillä opettaja, joka jotenkuten tuntee 
alueen, voi piankin paljastaa hänet. - Eikä lopuksi ole våhäksi 
arvioitava sitä merkitystä, mikä on opettajan ja oppilaiden välisellä 
kanssakäymisellä välitunneilla asioista keskusteltaessa tai retki11ä 
oltaessa. 

Opettajalle tästä kaikesta koituu jonkin verran vaivaa. Mutta 
se on terveellistä vastapainoa usein kovin yksitoikkoiselle koulu
työlle. Kasvistojen korjaus esirn. saa uuden virkistävän sivutarkoi
tuksen. Loppujen lopuksi riippuu kuitenkin koko työ ja sen tulos 
rakkaudesta tähän asiaan. 

Ehkäpä edellisen selvennykseksi lienee paikallaan tarkastaa, 
mitä tuloksia allekirjoittanut on saanut yhteistyöstä oppilaiden 
kanssa. Korteista selviää, että mm. seuraavat kiintoisat kasvit on 
Kouvolan seudulta tätä tietä löydetty: Allium sclzoenoprasum, 
Anthyllis vulneraria (alkuper. kasvupaikka), Asperula odorata, Briza 
media, Draba nemorosa, Eupatorium cannabinum, Oagea lutea, 
Herniaria glabra, Lathyrus tuberosus, Lotus corniculatus (alkuper. 
kasvupaikka), Luzula nemorosa, Lychni.s alpi.na, Ranunculus ficaria, 
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Senecio jacobaea, Stellaria lwlostea ja Viola stagnina. Luetteloa 
silmäillessäni ja tuntien paikalliset olosuhteet olen tullut si ihen 
lopputulo.kseen, että ilman oppilaiden apua olisi vain harva näistä 
Iöydöistä nähnyt päivänvalon. Lisäksi on erikoisesti ajettu takaa 
sellaisia >>harvinaisuuksia >> kuin sin ivuokkoa, kulleroa, · humala
vierasta, taikinamarjapensasta sekä jaloja lehtipuita ja pensaita. 
Tällä kertaa (1934) ovat >>kierroksessa>>, sii s varmentamista vailla, 
mm. seuraavat erikoisuudet: Androsace, Circaea, Epipogon, Pingui
cula vulgaris ja Primula veris. Kokemus on osoittanut, että joka 
vuosi tuo omat yllätyksensä mukanaan. Yhteistyö oppilaiden 
kanssa on ollut tulokscllista. 

Lintuharvinaisuuksia Oulun museossa. 

Kaarlo Metsävainio. 

Oulun luonnonhistoriallisessa museossa kävijän huomio- jos hän · 
on erikoisesti lintumaailmasta ja sen tutkimisesta huvitettu - kiin
nittyy museon melko huomattavaan lintukokoelmaan, joka nykyi-

. sellään käsittää n. 400 lintuyksi löä ja 210 eri lajia. Näitten lintujen 
joukossa on monia laajan Lapin ja Jäämeren rantojen erikoisuuksia, 
joista mainittavimpia ovat: lunni, kiislat, valkonokkakuikka, talvi
pukuinen kaakkuri (saatu Petsamosta 111. 1932), myrskylintu, 
kihut, isolokki, pikkukajava, pulskahaahkat, Stellerin allit, kapusta
rinta, keräkurmitsa, suokukat ja sirriäiset, mustaviklo, punakuovi, 
tuntu~ikirvinen, kiirunat, luotokirvinen, pohjanpajulintu, sinirinta 
ym. Mutta näitten lisäksi on museoon onnistuttu saamaan vielä 
useita muitakin maamme lintumaai lman erikoisuuksia, joista seu
raavassa lyhyesti kerrottakoon L. Y:n lukijoille. 

Kevättalvella 1933 asusti Oulujoen suussa Merikosken rannalla 
komea, pohJoisten lintuvuorien pystyryhtinen meri metso, 
(Phalacrocorax carbo L.), jota useat kaupunkilaiset kävivät Lassin
kallion luona ihailemassa. Tämän linnun ampui sitten 2. V. 1933 
harkitsemattomuudessaan eräs autonkuljettaja, kun se kerran oli 
lentänyt ja kätkeytyn"yt suureen puuhun, ja niin joutui tämä Meri
kosken talvikalastuspaikakseen valinnut merimetso Oulun museoon. 
Ennestään on museossa yksi Petsamosta 2. IV. 1928 saatu komea 
yksilö (prep. L. Hägg), yksi Rovaniemeltä IX. 1932 saatu nuori 
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yksilö sekä Kuopion museon lahjoittama jyrkänlahdesta X. 1908 
saatu yksilö. Oulusta saatu lintu on loistopukuinen, kiiltävän sini
nen, suurempaa rotua ( Ph. carbo carbo) oleva yksilö, samanlainen 
kuin petsamotaineo yksilö. 

Erikoisen nautinnon ja miellyttävän elämyksen lintujen ystä
välle tarjoaa museon ehkä kaikkein suurin harvinaisuus, komea, 
melkein hanhenkokoinen r u o s te s o r s a (Casarca f. ferruginea 
Pall.). Tämän erikoisuuden, joka elokuussa 1930 ammuttiin Kellon 
lahdelta (ampuja Pie-tilä) ja joka oli joutunut muitten vesilintujen 
mukana myytäväksi Oulun torille, osti sieltä liikemies Oulasvirta, 
ja joutui se sitten monien vaiheitten kautta vihdoin Oulun museoon. 
Ansainnee mainita, että Oulun Luonnonystävät panivat keskuudes
saan toimeen rahojen keräyksen, saadakseen tämän kalliin linnun 
museoonsa. Kivirikan >>S uomen lintujen >> mukaan on tämä laji 
aikaisemmin tavattu Suomessa vain Laatokalla (1885), Espoossa 
(1887) ja Raumanjoen suussa (1901). Myöskin Ruotsissa ja Norjassa ~ 

on ·lintua tavattu vain joitakin yksilöitä. Reht. M. Koskimieheltä 
olen kuullut, että yksi yksilö on tänä syksynä saatu Rovaniemeltä. 
Ruostesorsan varsinainen pesimäaluehan ulottuu Tonavan alajuok
sulta halki Armenian ja Keski-Aasian Tibetiin, Kiinaan ja Mandshu
riaan. Lintu on siis todella huomattava nähtävyys Oulun museossa; 
museomme ilo ja >>ylpeys>>. Linnun on prep. Aarne Hellemaa taita .. 
vasti täyttänyt. 

Hauska nähtävyys on myöskin t ö y h t ö h y y p p ä-pari ( Va
nellus vanellus L.) munasta juuri kuoriutuneine pienine poikasineen. 
Tämän poikueen on prep. Hellemaa tavannut Oulun Orikarissa 

Töyhtöhyyppä (Vanellu vanellus). Poikue Oulun Orikarista 5. VI. 1933, 
aikuiset Kilpuasta 2. VI. Täytt. A. Hellemaa. Valok. K. Mctsävainio. 
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5. V 1. 1933. Aikuiset linnut 
ovat Kilpuasta 2. V 1. 1933. Ai
kaisemmin 'Saatu museossa ole
va yksilö on Kempeleestä 5. 
IX. 1930. 

Kokoelmien huomatfavim
piin erikoisuuksi in kuuluu 
myöskin kattohaikara 
(Ciconia c. ciconia L.), joka on 
sangen harvoin eksyneenä ta
vattu sisä-Suomessa. Museossa 
oleva \yksilö on saatu Vihanoin 
Alpuasta 2. V. 1932 ja on se 
prep. Hellemaan täyttämä. 
(Tässä mainittakoon kattohai
karan esiintymisestä Vaalassa 
19. V 111. 1926.) Kahlaajien jou
kossahan maassamme on useita 

Kattoh:tikara (Ciconia c. ciconia) Vihan- harvinaisuuksia, Jäämeren ran
nin Alpuasta 2. V. 1932. Täytt. A. H elle-

maa. Valok . K. Metsävainio. noilla ja Siperiassa asuvia ja 
Lapissa pesiviä lajeja, joista 

useita vain toisinaan muuttomatkoillaan tavataan muualla Suo
messa. Näitä harvinaisia kahlaajia edustavat Oulun museossa mm. 
kolme v e s i p ä ä s k y ä (Phalaropus lobatus L.), joista yksi on 
saatu Petsamon Pummanginvuonosta 19. VII. 1928, toinen V aito
lahdesta 2. V 11 1. 1928 ja kolmas Höytiäinen kanavalta 4 V 1. 1930 
(leht. Alpi Pynnönen), r a n t a s i r r i ä i n en (Calidris canutus 
L.) Höytiäisen kanavalta 29. IX. 1930 (leht. A. Pynnönen) (ranta
sirriäisen on leht Pynnönen jo aikaisemmin, 1926, tavann~tt 
samassa paikassa ja V. H. Aatinen Tampereella heinä- ja elokuussa 
1925; Luonnon Yst. 1925, s. 155), meri s i r r i ä i ne n (C. mari
timus Bruno.) yksi yksilö Petsamosta 29. 111. 1929 (prep. Leop. 
Hägg), Siperiassa pesivä laji pitkänokka s i r r i ä i ne n (C. 
ferrugineus Bruno.) Höytiäisen kanavalta 12. V 111. 1930 (A. Pyn
nönen), s u o s ·i r r i ä i ne n (C. a. alpina L.) Petsamon Maatti
vuonosta 10. V 1. 1931 (prep. L. Hägg), ainoastaan kai kerran luon
nontieteellisellä alueellamme, Kalasaarennolla 1901, pesinyt p i k k u
s i r r i ä i ne n (C. minuta Leisler), joka on saatu Höytiäisen kana
va lta 9. V 1 11. 1930 (A. Pynnönen), j ä n k ä s i r r i ä i ne n (Limi-
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cola f. falcinellus Pont.) Höytiäinen kanavalta 4. VI. 1930 (A. Pyn
nönen), ranta k u r m i t s a (Squatarola spuatarola L.) (Venäjän 
ja Länsi-Siperian tundroilla pesivä), joka myöskin on saatu Höy
tiäisen kanavalta 6. VI. 1930 (A. Pynnönen) sekä sangen harvinai
nen hieta s i r r i ä i ne n (Crocetia alba Pall.) kaunis d'-yksilö, 
joka on saatu Porista, Yyteristä 30. V 111. 1926 (E. W. Suomalainen). 

Metsälintujemme harvinaisuuksia on Oulun museossa myöskin 
useita·. Näistä mainittakoon seuraavat: hedelmätön (sterili) k o p
p e l o (Tetrao urogallus L.), joka on saatu Viipurin puolesta XI. 1932 
(prep. Y. Mansnerus), jokseenkin harvinainen s te r i 1 i tee r i ~ 

(Lyrurus tetrix L.), joka on .ostettu Helsingin torilta 8. XI. 1927 
sekä k o r p i me t s o t (Lyrurus tetrix x Tetrao urogallus), jonka 
d'-yksilöitä kokoelmassa on kolme kappaletta (1 HartoJasta saatu 
11. XI. 1927 (prep. L. Hägg), 1 Kiimingistä 1. 1928 (prep. A. Helle
maa) Ja 1 Kuusamosta I. 1932 (A. Hellemaa). d'-korpimetsoa pal
jon harvinaisempi lienee kuitenkin ~ -korpimetso (>>korpikoppelo >>)r 
jota Oulun museossa edustaa yksi Kiimingistä 14. X. 1932 saatu 
yksilö (prep. A. Hellemaa). Vielä edustaa kanalintujemme seka
muotoja . yksi r i e k k o tee r i (Tetrao Lagopides Nilss.), joka on 
saatu Lounatjoelta X. 1926 ja ostettu Koulutarpeitten Keskus
Ii ikkeestä. 

Ihmeeliisin nähtävyys Oulun museon kanalinnuista on kuiten
kin e r i k o i s väri n e n v a a 1 e a m et s o d' (Tetrao urogallus L.), 
joka on saatu Pudasjärvellä 22. X. 1933 (lähettänyt kaupp. Leino
nen). Tämä lintulöytö lienee a i n o a 1 a a t u i n en maassamme 
ja ansaitsee tässä tulla lähemmin esitetyksi. Pää, kaula ja etuselkä 
ovat harmaat, melkein yksiväriset. Hartiat ja siipien peitinhöyhenet 
vaaleanharmaat, niissä heikosti ruskeaväreisiä höyheniä. Käsi
sulat vaaleanharmaat. Siipien alapeitinhöyhenet melkein valkeat, 
täplä siipien taipeessa valkea, takaselkä, pyrstön yläpeitinhöyhenet 
vaaleanharmaat, niitten kärki tummemman harmaa. Pyrstösulat 
harmaat, niitten kärjet tummemmat; pyrstösulat kapeammat 
(35 - 45 mm) kuin tavallisella metsolla. Kurkun pitkähköt höyhen et 
tummanharmaat, ei metallinhohtoiset. Rinnan etuosassa melkein 
musta läiskä, ei ole metallihohtoinen. Vatsa ja pyrstön alapeitin
höyhenet vaaleanharmaat, kärjet valkeat. Nokka kellanharmaa, 
alaleuka heikosti punertava. Silmien yläpuolella paljas punainen 
täplä. Nilkkahöyhenet ja varpaitten höyhenet vaaleanharmaat, 
kynnet samoin. Yleensä siis lintu vaikuttaa kauniin vaaleanhar-
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maalta, us. höyhenet ovat tyvestä valkeat. Linnun mitat ovat 
(mitattuna täytetystä linnusta): pituus 840 mm, siipi 370 mm, 
pyrstö 260 mm. Linnulle sopisi nimeksi Tetrao urogallus cinereus! 
Lieneekö tämä outo yksilö käsitettävä väriä vaille jääneeksi yksi
läksi vaiko puoli-albinoksi? Lieneekö tällainen metso aikaisemmin 
muualta tunnettu? (Kivirikon >>Suomen linnut>> mainitsee Sipe
riassa asuvan rodun Tetrao urogallus Taczanowskii (Stejn.), jonka 
pää, kaula ja setkä ovat harmaarumat ja jolla selässäkin on ruskeata 
vähemmän kuin meikäläisellä metsolla.) Erittäin hauska nähtävyys 
tämä pudasjärveläinen metso jok.a tapauksessa on (kuva ensi n:ossa). 

Mielellään viivähtää Oulun museDssa kävijä myöskin pienen 
ja siron t u r t u r i k y y h k y n (Streptopelia turtur L.) ääressä. 
Näitä kauniita kyyhkyjä on siellä kaksi yksilöä, joista toinen on 
-saatu Vesivehmaalta V 111. 1930 (prep. L. Hägg) ja toinen Oulusta, 
Toppilasta 13. XI. 1933. Näitä sieviä kyyhkyjähän on jo useita 
kertoja harhateille joutuneina tavattu eri osissa Suomea: Oulussa 
(Tuirassa) kerran aikaisemmin X. 1926. 

Maamme petolinnut ovat jokseenkin hyvin edustetut Oulun 
museossa, ainoastaan hanhikorppikotkat, kiljukotkat, haarahaukat 
ja punajalkahaukka sieltå puuttuvat. Harvinaisimpia Oulun museon 
petolintuja ovat r u s k o - s u o h a u k k a (Circus aeruginosus L.), 
v a a 1 e asu o h a u k k a (C. macrourus Gmelin), t u n t u r i
h a u k k a (Falco rusticolus L.) ja me r i k o t k a (Haliaetus albi
cilla L.). Ruskosuohaukka on ainakin Pohjois-Suomessa vielä perin 
harvinainen; museossa oleva yksilö (o) on saatu Limingan niityltä 
15. IX. 1933 ja on sen täyttänyt prep. A. Hellemaa. Vaalea suo
haukka (nuori ~ -lintu) on saatu· Salmista VIII. 1932 (prep L. Hägg) 
ja lienee vasta yhdestoista maastamme ilmoitettu yksilö (viimeksi 
tavattu Kiuruvedellä 27. V. 1926; 1. Juvelius, L. Y. 1926, s. 33). 
Museossa oleva tunturihaukka on saatu Petsamon Haikarapahdalta 
27. VI 1. 1928 (prep. A. Hellemaa). Merikotka, jolla on täytetty 
5 - 6 kiloinen hauki kynsissää.n, on saatu Kokemäeltä huhtik. 1932 
(täytt. L. Hägg). Tämän yhteydessä mainittakoon, että prep. 
Hellemaalle oli syksyllä 1933 lähetetty täytettäväksi Kemijärveltä 
saatu merikotka. 

Melkoisia harvinaisuuksia ovat myöskin p ä h k i n ä h a k k i 
(Nucifraga ·caryocatactes L'.), p ä h k i n ä n a k k e 1 i (Silta europaea 
L.) ja k i r j o s i i p i-kä p y 1 i n t u (Loxia leucoptera bifasciata 
Brehm). Pähkinähakkeja on syksyllä 1933 oleskellut Oulun puo-
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lessa nähtävästi runsaastikin. Viskaali K. Hällfors kertoi nähneensä 
niitä Kellossa lokakuussa sangen suuren Joukon. Oulun museossa 
olevista yksilöistä on toinen saatu Kirkkonummelta jo 1913 syys
kuussa ja toinen Sievistä 22. IX. 1933. Oulun museossa oleva päh
kinänakkeli on käsittääkseni siperialaista muotoa, Sitta europaea 
uralensis Gloge r (valkeavatsainen) ja on se saatu 27. X. 1931 Oulusta, 
Hiirosesta. Samana syksynä asusti pähkinänakkeli kauan aikaa 
Tuiran puolella, käyden säännöl lisest i ruokintalaudoilla. (A. j. 
Kapperi mainitsee Ornis Fennicassa, 1932, s. 30, että tämä yksilö 
oli päämuotoa S. europaea.) Syystalvella 1930 kierteli Oulun ympä
ristöissä huomattavan suuri parvi kirjosiipikäpylintuja; niistä jou
tui kaksi yksilöä, ~ ja ~ , Oulun museoon; saadut 10. XI. 1930. 

Tällä kirjoituksella on tahdottu kiinnittää lintutieteilijöittemme 
huomiota maamme pohjoisimpaan luonnonhistorialliseen museoon, 
jossa sen nuoruudesta huolimatta jo on nähtävänä yhtä ja toista 
tieteellisestikin arvokasta, ja samalla lausua hartaana toivomuksena, 
että tämän kyhäyksen lukijoista ne, joitten haltuun joutuu lintu
maailmamme erikoisuuksia, muistaisivat niitä tarjota Oulun luonnon
historialliseen museoon. 

Pieniä tietoja. 

Taas piisamimyyrä Riihimäen asemalta. joku vuosi takaperin ilmoitin 
L. Y:lle omituisesta piisamimyyrän es iintymisestä Riihimäen aseman edusta lla, 
jossa otus tapettiin joutuen yhteis lyseon kokoelmiin. Viime keväänä saatiin 
taas piisamimyyrä veturitallilta, jossa se oli joutunut veturien kääntöpöydän 
väliin saa den surmansa. Ainakin 6 kpl. ojamyyriä on samasta kääntöpyörästä 
löydetty. Vettä ei altaassa ole, mutta jonkinlainen vetovoima sil lä on eläimiin . 

Osmo 1. Aulamo. 

Harakan albino-muoto ammuttiin Hauholla syyskuun alussa 1932. Sen vär i 
oli kauttaa ltaan miltei va!kea. Vain ne kohdat, jotka normaalisilla harakoilla 
ovat sinimustat, olivat tä llä heikosti likaisen ruskehtavat. Valkeata harakkaa 
oli paikkakunnalla pidetty silmällä jo pitemmän ajan sen liikkuessa harakka
poikueen mukana. Muut poikaset olivat väriltään täysin normaa lisia. Ne näyt
tivät suhtautuvan va ikeaan toveriinsa samoinkuin toisiinsakin, sii s oudoksu
matta tämän harvinaista väriä. 

Hara kan toi nähdäkseni preparaa ttori A. R e i j on e n Hauholta. Hänen 
antamiaan ova·t myöskin ylläesitetyt mainitun harakan elämää koskevat tiedot. 

Leo Aaria. 

Valkea varis Jyväskylän seuduilta. 26. VI. 1931 tapasivat taiollisen pojat 
Tauno ja Mauno j ä r v en p ä ä Luhangan pitäjän Sa lmelassa va lkean varik-
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sen, jota pitivät elättinä kaiken kesän. Lintu oli muuten aivan valkea, •mutta 
ne osat, mitkä tavallisesti variksessa ovat mustia, olivat siinä hyvin vaalean 
ruskeita. Vilho Oksanen. 

Korpimetso ammuttiin tammikuussa 1933 Jyväskylän ja Laukaan pitäjän 
välisellä metsämaalla. Vilho Oksanen. 

Merikrotti (Loplzius piscatorius L.) Vaitolahdesta. Tämän harvinaisen 
kalan on herra P e s o n e n talvella 1932 lähettänyt Oulun museon · kokoelmiin. 
}(ala oli saatu Vaitolahdesta, Petsamon alueelta. K. Metsävainio. 

Usnea longissima Ach. tavattu Rautavaaralla. V. 1899 löysi metsänhoitaja, 
maist. G. L å n g tämän sirkumpolarisen synkkien metsien asukin, naavojen 
kuninkaan, Saanlahdelta Särennysjärven seuduilta. Löytö on toistaiseksi ollut 
a inoa maassamme. Allekirjoittanut on Suomea kiertäessään usein etsinyt mai
nittua valtavaa naavaa, mutta tuloksetta. Äsken sain entiseltä oppilaaltani, 
metsänhoitaja Toimi Hu ovi se 1 ta Nurmeksesta paketin, jossa hän ilmoitti 
löytäneensä oudon naavalajin. Varhemminkin oli metsänhoit. Huovinen alle
kirjoittaneelle naavoja ym. jäkäliä kerännyt, joten jännitykseni oli suuri pa
kettia avatessani. Paperikääröistä vyörähti esille suuret vyyhdit )>sotkuista 
lankaa, joka oli mitä herkullisimman näköistä, untuvanhienoa naavaa ja juuri 
-odottamaani lajia. Lankavyyhti selvisi hyppysissäni nopeammin kuin kesäinen 
pitkäsiima ja ennen pitkää oli lattiallani viitisenkymmentä eriteltyä V. lon
gissima-pätkää. jäkälää oli talletettu 12. IX. 1933 sekä kuuselta että koivulta 
korpimetsästä Rautavaaran pitäjästä Tiilikan kylästä valtion puistosta (kasvi
maakunta Kb). Pisimmät sekovarren kappaleet olivat kuLselta kerättyinä 3,2 
m pitkiä ja koivulta 2.5 m pituisia. Nämäkin olivat kasvia kerätessä tulleet 
katkaistuiksl, joten naavan todellista pituutta ei voi näytteistä määrätä. Apo
theciot puuttuivat tältäkin esiintymältä kuten kaikilta V. longissiman fenno
skandisilta löydöiltä. Sorediokaan ei ollut ' tällä esiintymällä selvästi kehitty
nyttä, mikä meikäläiselle sterilille )>laadulle)> on ominaista. - Paitsi meillä on 
kasvi Ruotsissakin verraten harvinainen ja esiintyy Norjassakin vain kaakkois
osissa yleisempänä. Siperiassa ja Pohj.-Ameriikassa on jäkälää sensijaan pai-
koin runsaastikin. Veli Räsänen. 

Riccia natans ja R. fluitans Kokemäellä. Retkeillessäni kesällä 1933 eri 
osissa Kokemäen pitäjää löysin loppukesällä vesikasveihin kuuluvia maksa
sammalia Riccia natansia ja R. fluitansia useista paikoista. 

R. natansia tapasin Kokemäenjoen varrelta seuraavista paikoista: 1) Kietta
reenluodon pohjoiskärjestä vastapäätä Hattuluotoa 3 m suuruisessa rantakivien 
välisessä lätäkössä, mikä osittain oli joen yhteydessä (cp), seuralaisina mm. 
Lemna minor ja Hydrocharis. jonkin matkaa (n. 50 m) alempaa löysin kasvia 
tarttuneena jokirannan kellulehtikasvillisuuteen. 2) Köysikosken saarien 
monista tulvalammista, jotka matalan veden aikana ovat kuroutuneet jokisaa
rien lomiin. Näissä Iammissa, jotka pohjiltaan ja rannoiltaan ovat osittain 
kivikkoisia, osittain savea, tulvalietettä ja paikoin mutaistakin, esiintyi kasvia 
cp hyvin kookkaina kelluvina yksilöinä. Suurimmat Riccia-kasaantumat (-kas
vustot) olivat aina 4-5 m2 laajuisia. Retkeillessäni Köysikaskeila vesi oli 
nopeasti laskemassa jatkuvien poutien takia, joten kasvia oli joutunut myöskin 
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>>kuiville)> rantamaalle. Nämä yksilöt eivät kumminkaan olleet vielä sanottavasti 
ehtineet muuttaa asuaan, kasvualusta kun oli jatkuvasti pysynyt hyvin kos
teana. 3) Säpilän rannasta vastapäätä Ketolaa hajallisina yksilöinä Iaakealla 
savipohjaisella, hiedansekaisella jokirannalla n. 5- l 0 cm syvyydessä, lujasti 
pohjaan kiinnittyneenä ritsoiidiensa avulla. Nämä yksilöt olivat keHuvasta 
muodosta (f. fluitans) kovasti erikoistuneita, tyypillistä f. terrestristä edustaen 
(vrt. S c he n c k, Biologie der Wassergewächse, 1886, s. 55). Sekovarret olivat 
matalasti moniliuskaisia, tavallista leveämpiä (10- 13 cm) ja monet ääriviivail
taan puoliympyrämäisiä tai melkein täysin pyöreitä. Sekovarren reunat olivat 
kovertuneet ylöspäin, kenties suojaksi liiallista valoa ja samalla haihtumista vas
taan. Väri oli paljon vaaleampi kuin f. fluitansilla, jolle ominaiset lehtimäiset 
suomut olivat myös hävinneet, ja niiden tilalle ja välistä olivat kasvaneet kiinni
tyselimet 1. ritsoiidit. Säpilän rannan R. natans-yksilöt olivat virran mukana 
aikaisemmin kesällä kulkeutuneet jostain ylempää, ehkäpä karkulaisina jostain 
ed. m. kasvupaikoista, ja jääneet veden laskiessa >>kuiville>>. Paikalla retkeilles
säni sijaitsivat nuo f. terrestris-yksilöt äkillisen tilapäisen tulvan (n. 30 cm kor 
kean) takia uudelleen veteen joutuneina, mutta jatkuvasti lujasti pohjaan kiin
nittyneinä. 4) Neljäs löytöpaikka on Puurijärven länsirannalta, missä lajia 
ajelehti runsaasti tiheän helofyyttikasvillisuuden seassa. 

Riccia fluitansia löysin Kokemäenjoen varrelta: 1) Kyttälän rannasta vasta
päätä Saukosaarta lähellä vesirajaa savimutaisella maankamaralla niitetyn 
rantakortteikon sängessä, erillisinä viivamaisen kapeina ja harvaan haarautuvina 
sekovarsina (f. terrestris). 2) Erään Köysikosken tulvalammen rannalta Märrän
haaran suulta rantamudalta sekä veden pinnalta ja sisältäkin. 3) Harolan 
(>>Haronjärvem) rannasta vastapäätä Haronluotoa >>kuivilta>> rantamudalta kort
teikon sängestä pääasiassa suurina, aina 5-10 cm leveinä, alustaan lujasti kas
vettuneina laattoina. 

Erikoisesti Riccia natansin runsas esiintyminen jokivarren tulvalammissa 
on kiintoisa seikka ja viittaa siihen, että lajia on pidemmän ajan vuodesta vuo
teen kasvanut noissa Iammissa. Miten tämä on mahdollista, kun tulvalammet 
ainakin jokakeväisen tulvaveden aikana ovat täydellisesti muun, kasveja tem
povan ja irtonaisia kasveja kuljettavan virran yhteydessä? Ennenkaikkea täy
tyy R. natansin talvehtimisen tapahtua tavalla, joka takaa lajin jatkuvan säily
misen paikalla noissa olosuhteissa. Millä tavalla lajin talvehtiminen tapahtuu, 
siitä puuttuu omia havaintoja. En myöskään kirjallisuudesta ole löytänyt 
muuta kysymystä valaisevaa kuin tiedon siitä, että R. natans Skandinaviassa ja 
siis arvatenkin myös Suomessa lisääntyy vain kasvullisesti. Talvehtimisenkin 
täytyy näinollen tapahtua kasvullisesti, esim. siten, että kelluvat sekavarret 
syksyllä muuttuneen ominaispainon takia vaipuvat pohjaan, kuten esim. Spiro
dela polyrrlzizasta (S c h en c k, ed. main. teos s. 1 00) tunnetaan, ja kohoavat 
seuraavalla kasvukaudella uudelleen pintaan; tai sitten erikoisesti matalan veden 
aikana rantamaalle joutuneet yksilöt kiinnittyvät maanpintaan siksi lujaan tai 
muuttuvat painoltaan niin, ettei edes syystulva voi niitä enää kohottaa. Tär
keintä kumminkin on olettaa, että seuraavalla kasvukaudella sekavarsien kohoa
minen pinnalle tapahtuu ainakin osittain siksi myöhään, että tulvalammet ovat 
jo erilleen kuroutumassa, tarjoten suojaisia poukamia irtokellujille. - R. 
jluitans talvehtinee myöskin pääasiassa vegetatiivisesti pohjaan kiinnittyneenä. 
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Riccia natans ja R. fluitans ovat tunnetut vaateliaiksi laj eiksi. Myös Koke
mäellä nämä esi intyv~it hyvin eutrofisill a kasvupaikoil la. Tästä ovat todisteena 
ne kaikkiaan t 7 vaateliasta fanerogamista vesikasv il ajia, joita on tavattavissa 
edellä kuvatuil la k.o. Riccia-lajien eri kasvupaikoilla. 

Näytteitä kummastakin lajista niiden eri kasvupaikoilta Kokemäellä olen 
antanut Helsingin yliopiston kasv itieteellisell e museolle, missä näistä maassamme 
harv inaisista vesisammalista on ennestään näytteitä Satakunnasta löydettynä 
R. natansista Porista (v. 1926) ja Ahlaisista (v. 1929) sekä R. fluitansi sta Porista 
(1926) ja Eurajoelta (1 897). Leo Pohjala. 

Salix pyrolifolia Kuusamossa. Sen johdosta että on l< crrottu prof. V. Peso lan 
aikoinaan Kuusamosta Iöytämän S. pyrolifolia-puun tu lleen raiskatuksi, mai .. 
nittakoon, että samainen puu oli vielä v iime kesänä hengissä. Suotuisa kevät 
oli sitä varmaan v irkistänyt, koskapa tyveltä oli kasvanut uudistusvesoja. 
Puu, joka on ollut aivan kuolemaisil laan, pelastunee siis kuolemasta ainakin 
toistaiseksi. Kaikki nämä tiedot sa in Kuusamossa Tiermaksen kylässä käydes
säni Kajaanin seminaa rin oppilaa lta Eetu Tiermakse lta, joka näyttää tuntevan 
muitakin seudu n kasviharvinaisuuksia. Osmo ! . Aulamo. 

Nokkonen (Urtica dio eca L.) yksikotisena. Uudessa Suomen Kasviossa 
m,a initaan nokkosesta muoto (f. monoeca Beck.), jolla on samalla varrella hede
ja emikukkia, tavatuksi maakunn asta St. Se llaiset nokkoset, joissa on molem
paa sukupuo lta olevia kukkia, eivät havain to jeni mukaan ole harv inaisia. 
Erittäin silmiinpistävä on muoto, millä kukinnon yläosa on emikukkainen ja 
alaosa hedekukkaincn. Emikukkaisten kukinn onhaa rojen, varsinkin alempien, 
tyvessä saattaa olla yksityisiä hedekukkia ja samoin hede kukkaisten haarojen 
latvapuo lella em ikukkia, mutta yleensä on raja kukinnon ylä- ja alaosan väl illä 
niin jyrkkä, että kasv in, etenkin kun se säännöllises ti kasvaa kasvullisen lisään
tymisen kautta muodostuneissa ryhmissä, huomaa jo melkein matkan päästä. 
Tallais iq yksikotisia nokkosryhmiä olen merkinnyt muistiin seuraavilta pail<ka
kun!lilta: Lohja (Karnainen), Helsinki, Tuusula (Ruots in ky lä), Hausjärv i 
(Hikiä), Forssa, Su istamo (Loimola), Suojärvi (Papero), Liminka. Aina olen 
havainnut vain yks ityisiä ryhmiä, missään se ei ole ollut runsas . Kukat ovat, 
mikäli olen vo inut havaita, aivan normaaleja; hete iEsä syntyy si itepölyä; mitään 
hede- ja emikukkien vä limuotoja en ole hava innut. Yksikotisuus on Urtica 
diocalla keskieuroppalaisten tietojen mukaan suhtee llisen yleinen ilmiö (vrt . 
G. H e g i, Illu strie rte Floravon Mittel-Europa, 111, 1912, s. 14 1; 0 . P e n z i g, 
Pflanzen-Teratologi e, II I , 1922, s. 220; E. S t r a s b u r g e r; Sexuellc und 
apogamc Fortpflanzung bci Urticac en, j ahrb. fi.ir wiss. Botanik, 47, 19 10, 
ss. 25 1- 252) ja es iintyy E. Strasburgerin mukaan melkein kaikissa mahdolli 
sissa muodoissa; myös kaksineuvoisia kukkia tavataan. Risto Tuomikoski. 

Sinivuokon rohjoisin kasvupaikka Suomessa ei liene Pihlajavesi, vaan 
Teuva. Sinivuokko kasvaa Teuvalla kirkosta 4 km eteläkaakkoa kohti. Tämä 
kasvupaikka (62° 27') on noin 15 km pohjoise mpi kuin Pihlajaveden Limsiö. 
V. 1927 vo ivat vuokot hyvin kasvupaikallaan. kangasmetsässä. Paikka on 
n. 70 m merenpinnan yläpuo lella. Uutinen tästä on ollu t L. Y. 1927, S. 111. 

Jussi Seppä. 
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Kokousselostuksia. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen seuran Vanamon kokouksessa 
27. X. 1933 esitelmöi maisteri Y. Vuoren ta u s Kalojen Jammikkovilje
Iykses tä. Esitelmöitsijä totesi useilta tahoilta saamiensa tietojen ja hava intojen 
nojalla, että Jammikkoviljelyksen tuottama hyöty on ilmeisesti hyvin epä ilyksen
a lais ta, mikäli on kyseessä merilohen ja myöskin järvilohen poikasten kasvatta
minen istutustarkoituksi in. Sillä kalanviljelyslaitosten lammikot tarjoavat 
niissä kasva tetuille poikasille siinä mää rin luonnonvasta iset olosuhteet, ette i 
lohen poikasten kehittyminen toimeen tulokykyisiksi istu tuksen jälkeen luon non
varaisissa olosuhteissa ole riittävästi mahdollista. Lammikoissa vallitsevat olo
suhteet aiheuttavat huomattavan häviöprosentin ja poikasten ruokinta on 
vaikeaa. Lammikkovilj elyksen aiheuttamat kulut kohoavat, mikäli käytän
töön otetaan alkuaan määrätty lammikkoala, lähes 2/3 kalanviljelyslaitoksien 
kaikista vuotuisista menoista, joten es itetyt näkökohdat puoltavat lammikko
viljelyksen poistamista. 

Tri J. V ä 1 i k a n g a s näytti e läv~in kiinalaisen villasaksiravun 
(Eriocheir sinensis), joka oli tarttunut verkkoon Viipurinlahdessa Venäjän
saaren luona ja preparaa ttori Vitikaisen ja prof. Kivirikan välityksellä oli saatu 
Yliopiston eläintieteelliseen museoon. Eläin on Euroopan valloitusmatkallaan 
nyt siis saapunut Suomeenkin (l kpl. saa tu Turun seudulta, 2 Viipurinlahdesta). 
Hampuriin näyttää se tulleen parikymmentä vuotta sitten ja on lisääntynyt 
niin, että esim. Elbestä saadaan sitä joskus kalastajien pyydyksistä jopa kym
meniä tuhansia kiloja syksyssä . Suolattomista vesistä palaa se syksyisin mereen 
lisääntymään. Todennäköises ti on jo meilläkin" Turun ja Viipurin seuduilla 
oma villasaksirapukanta , joten jäädään mielenkiinnolla seuraamaan sen· 
mahdollista lisääntymistä. Kalastukse lle voi eläin tuottaa haittaa vahingoit
tamalla pyydyksiä. Täysikasvuisena kes tää eläin mainiosti sekä kylmyyttä 
että tilapäistä kuivuutta. Tästä on hyvänä es imerkkinä tämä muuan. yksilö, 
joka edelleen on tä.ysin virkeä, vaikka se oli melkein pari viikkoa ollut verkossa 
ilmassa . riippumassa. 

Maiste ri j. Li s t o esitti tietoja Iöytämästään uudesta tuholaisesta, äkä mä
punkkilajista Plzyllocoptes Sclllechtendali. Laji elää omenapuiden lehdillä, 
jotka se runsaslukuisesti es iintyessää n voi pahoin kellastuttaa. :.._ Maisteri 
E. A. ja m a 1 a i n e n es itti sa rjan va rjokuvia yleisimmistä viljelyskasvien 
taudeista. Varjokuvasa rja käs ittäen 86 kuvaa kuuluu Maata lousseurojen 
Keskusliiton varjokuvakokoelmiin ja on valmistettu lähinnä maataloudel
lisia oppilaitoksia ja maataloudellisia neuvontajärjestöjä varten. - Ylioppilas 
Niilo S ö y r i ~ k i es itti maa llemme uuden sarase kamuodon Carex magellanica 
x C. rariflora sekä harvinaisuudet: C. brunnescens x C. Lachenalii, Pyrola minor 
x rotundifolia ja Draba nivalis Petsamon tuntureilta. - Tohtori M. j. K o t i-
1 a in e n es itti erä itä omakohtaisia hava intoja lokak. 12. p:n myrskystä ja sen 
biologisista vaikutuksista. Hyvällä syyllä on oletettavissa, että maahamme on 
myrskyn mukana kantautunut tavallista enemmän a tlanttisen kasvistoelemen
tin, varsinkin itiökasvien lisääntymiselimiä. - Yliopp. Toini V a 1 k a m a esitti 
maa llemme uudet kasvihuonetuholaiset Aphe/enchus olesistus ja A. ritzemabosi. 
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- Uusiksi jäseniksi valittiin yliop~ilaat: A. M. K a II i o, A. H. P en t ikä i
n e n ja A. T. R y y t y. 

Kokouksessa 24. XI. 1933 esitti tri 1. V ä 1 i k a n g a s piirteitä Petsamon 
alueen merieläimistöstä Yliopiston eläintiet museon retkikunnan viimekesäisen 
työskentelyn pohjalla sekä näytti Jäämeren rikkaan eläimistön edustajia, 
kuten vapaan veden meduusoja, kampamaneetteja, siimapolyyppejä ja erilaisia 
kaloja sekä toisaalta vuorovesivyöhykkeen, toisaalta syvemmän veden pohja
eläimistön tyyppejä. Näiden joukossa oli lukuisia nilviäislajeja ja eri mato
ryhmien edustajia sekä usein loistavan värisiä merivuokkoja, meri- ja käärme
tähtiä, merisiilejä, merimakkaroita, isoja äyriäiseläimiä, vaippaeläimiä ym. 
Retkikunta, johon esitelmöitsijän ohella kuului maist. Eino Me t s i k k ö, sai 
työssään erittäin suuriarvoista tukea Petsamon Kala OfV:ltä (Loviisan kalastus 
Oy:n tytäryhtiöitä), jonka vieraana retkikunnalla oli tilaisuus pitää keskus
paikkanaan yhtiön erinomaista kalastusasemaa Paitahaminassa. 

Prof. U. S a a 1 a s esitti ja lahjoitti seuralle W. Söderström Oy:n kustan
taman, vasta ilmestyneen oppikirjansa: Viljelyskasvien tuho- ja hyötyhyöntei
set (Vanamon kirjoja N:o 30) ja maisteri I. H i i t on en niinikään >>paino
tuoreen>> teoksensa Suomen l(asvio (Otava. Vanamon kirjoja N:o 32). Prof. 
Saa 1 a s näytti edelleen pienen Afrikasta tuodun puisen sirahvin, joka oli 
erään meillä ei ennen tavatun kovakuoriaistuholaisen, Lyctus brunneus, rikki
syömä. - Maist. P. Lehmus 1 u o t o näytti Europassa vain kaksi kertaa 
ennen tavatun, Itä-Aasiassa kalliotörmien koloissa pesivän linnun, Chaetura c. 
caudacutan, jonka eräs kansakoulupoika oli elävänä saanut kiinni Nummella 
viime toukokuussa. - Maisteri E. j. V a 1 o v i r ta selosti harvinaisen vihreä
tikan (Picus viridis) esiintymistä maassamme. Tätä ilmeisesti kaakkoisesta 
maahamme saapunutta lintua on tähän mennessä parina viime vuotena tavattu 
5 yksilöä ahtaalla alueella Itä-Suomessa (Kurkijoki, Parikkala, Ojajärvi ja 
Kirvu). Kun näin pieneltä alueelta on jo ehditty ampua viisi kappaletta tätä 
meidän linnustollemme uutta ja harvinaista lintua, joka luonnollisesti on lailla 
rauhoitettu, on suuri vaara, että se hävitetään kokonaan tai ainakin estetään 
sen luonnollinen leviäminen muualle maahamme. - Maisteri Paavo Suo m a-
1 a i n en näytti Porvoon pitäjän Livalaksista löytämänsä harvinaisen kaksi
siipisen, Thrypticus fennicus ja yliopp. Esko S u o m a 1 a i n e n Suomelle 
uuden pikkuperhosen Acrobasis Zellerin, jonka hän oli viime kesänä saanut 
perhossyötillä Tvärminnen Eläint. asemalla. - Toht. 1. V ä 1 i kanga s 
näytti muutamia ns. >>hyppiviä siemeniä>>, jotka olivat peräisin Helsingin posti
konttoriin ulkomailta saapuneesta osoitteettomasta lähetykses tä. Ne ovat 
erään meksikkolaisen Croton .. Iajin isokokoisia siemeniä, joiden sisässä asustaa 
pikkuperhosen (Carpocapsa saltitans) toukka ja myöhemmin kotelo, minkä 
äkillise t liikkeet saavat koko siemenenkin liikkumaan, jopa tekemään · pienoisia 
hyppyjäkin. - Ylioppilas R. Tuo m i koski näytti tieteelle uuden kaksi
siipisen Bicellaria bisetosan Suistamon Leppäsyrjästä ja Loimolasta. - Prof. 
l(. Li n k o l a esitti tiedonannon vanhaa kulttuuria seuraavan ruderaatti
kasviston taantumisilmiöistä Etelä-Hämeessä Vesijärven ja Hämeenlinnan 
tienoilla. Esittäjä on todennut, että muutamat kylä- ja pihakasvit ovat huo
mattavasti harvinaisempia kuin 1860- ja 1870-lukujen paikalliskasvioissa mai-



Kirjallisuutta. 67 

nitaan. Pääsyynä niiden yleisyyden vähenemiseen on ollut isojaon järjestely, 
joka on hajoittanut vanhat hämäläiskylät ja siten hävittänyt paljon vanhoja, 
typpirikkaita ruderaattipaikkoja. -Esitykseen liittyen kertoi prof. V. P e s o 1 a 
niistä muutoksista, jotka Turun linnan ympäristön siistiminen ja puistoksi
järjestäminen on aiheuttanut tämän paikan rikkaalle ruderaatti- ja painolasti
kasvisto lle. - Lehtori Ape Ranta n i e m i Tampereelta oli lähettänyt jou
kon kasvinimiä Kemistä. - Painettavaksi ilmoitettiin maist. E. Kane r v on 
puolesta: Einige neue Syrphiden aus Petsamo. 

Uusiksi jäseniksi valittiin ylioppilaat: L. T o i v a r i, P. S i r k k a, K. 
Hartman, K. Les k i ne n, T. Le v a n d e r, E. P ä i v ä n s a 1 o, A. 
R a tt t i a 1 a ja L. V i 1 k k i. 

Kirjallisuutta. 

H i i t on en, 1 1m a r i : Suomen kasvi o. Vanamon kirjoja N:o 32. 
Kustannusosakeyhtiö Otava. Helsinki 1933. 771 sivua, 437 kuvaryhmää 
(1695 kuvaa) ja 1 kartta. Hinta nid. 130: -, sid. 160: -. 

Kun Elias Lönnrot 1860 julkaisi ensimmäisen suomenkielisen kasvion, 
tervehdittiin sen ilmestymistä suomenmielisen sivistyneistön parissa suurena 
kulttuuritapauksena; ymmärrettiin, että uusi laaja ura oli auennut suomalai
selle hengenviljelylle ja että käytännönkin miesten käsiin oli annettu uusi 
tärkeä väline. Ilomielin otettiin parikymmentä vuotta myöhemmin A. j. Melan 
kädestä hänen laatimansa kasvio. ja kun A. K. Cajander 1906 toimitti Melan 
kasvion 5:nnen painoksen täysin uusituksi ja ajanmukaistetuksi, näytti taas 
todellinen kulttuuritarve pitkiksi ajoiksi tyydytetyltä . . 

Tämä tarve oli kuitenkin niin suuri, että Mela-Cajanderin kasvio myytiin 
loppuun muutamassa vuodessa, ja jo lähes pari vuosikymmentä on moni varsi
naisen kasvion tarvitsija turhaan saanut tavotella kaipaamaansa apuria. Todel
lisella ilolla kuultiin senvuoksi asiaa harrastavien taholla muutamia vuosia 
sitten, että Kustannusosakeyhtiö Otava oli ottanut aiotteen uuden ajanmukai
sen Suomen kasvion aikaansaamiseksi. 

Tämä uusi Suomen kasvio ilmestyi maist. Ilmari Hiitosen (Hiden) toimitta
mana viime jouluksi. Sen ilmestymistä ovat jo päivälehtien arvostelijat terveh
tineet kauan odotettuna ja mieluisana tapahtumana. jos missään niin Luonnon 
Ystävän palstoilla on sanottava samaa ja onniteltava tekijää pitkäaikaisen työn 
loppuunsaattamisesta. Samalla on kaikkien kasviota kaivanneiden puolesta lau
suttava Kustannusosakeyhtiö Otavalle sulimmat kiitokset siitä, että se on tämän 
suuria rahallisia uhrauksia kysyneen teoksen ilmestymisen aikaansaanut 

Lämpimän tyydytyksen tuntein ottaa käsiinsä uuden komean kasvion . 
Asultaan se jo on edeltäjiänsä etevämpi. Paperi on hyvää, Iadelma aistikasta, 
tilankäyttö harkittua, kuvitus runsasta ja erittäin tarkoituksenmukaista; 
kuvat ovatkin enimmäkseen peräisin mainiosta, Lindmanin eräitä vuosia sit
ten toimittamasta Ruotsin kasviosta. 

jo teoksen lyhyt selailu riittää näyttämään, että tekijä on suureen 
teokseensa uhrannut paljon aikaa ja ilmeisesti useimmiten koettanut paras-
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taan. Tämä näkyy ensinnäkin siitä huolellisuudesta ja harrastuksesta, jolla 
kaikki uudempien aikojen lajilisät, joita erityisesti satunnaiskasvistossamme 
on kosolti, ovat tulleet huomioon otetuiksi. Samoin on riittävää huomiota 
omistettu viime aikoina erotetuille kriitillisten sukujen, kuten Poan, Betulan 
ym. lajeille, joita varsinkin skandinaaviset tutkijat ovat harrastaneet ja joista 
nyt saamme suomenkieliset selitykset. Tutkimuskaavojen laadintaan, samoin 
lajiselitysten muovailuun tekijä on ilmeisesti käyttänyt hyvin paljon aikaa, 
joten parannuksia edellisiin kasvioihimme verraten on paljon. Monet hyvät 
ulkomaiset lähdekirjat antavatkin tähän entistä parempia mahdollisuuk
sia. Sitäpaitsi kirjoittaja on saanut nauttia sitä ainutlaatu isen pätevää ope
tusta, jota toht. Harald Lindberg on kasvidemonstratiokursseillaan yliopiston 
kasvitieteellisessä laitoksessa antanut, ja jonka yhteydessä hän on au liisti jaka
nut lukemattomia kirjallisuudessa mainitsemaUomia lajituntemuksen tietoja. 
Tämän opetuksen hyödystä pääsevät uuden kasvion välityksellä osallisiksi 
kaikki sen käyttäjät. Näillä mainionoilla en tarkoita sitä, ettei tekijällä olisi 
omaakin panosta annettavana. Sellainen on kyllä huomattavissa. Kaikkea tun- · 
nustusta ansaitsevaksi sen toteaa tutkimuskaavoissa, joihin uhratun työn pal
joutta harva voinee aavistaakaan. Huoliteltu sanonta ja harvinaisen moit
teeton korrchtuurinluku tulkoot tässä yhteydessä myös kiitoksella mainituksi. 

Muotojen esittelyssä uusi suurkasvio yleensä pyrkii suurempaan täydel
lisyyteen kuin edeltäjänsä. Lukuisat pikku muodot, joita esitetään, ovat ilmei
sesti hyvin tervetulleita monille keräilijäharrastajille ja voi niillä olla harras
tuksen nostattajana ja ylläpitäjänä varsin hyödyllinen merkityksensä. Mutta 
kieltämätöntä on, että ne monen monissa tapauksissa ovat mitättömyyksiä, 
joiden systemaattinen arvo on lievimmin sanoen epäiltävää ja joita kasvioissa 
pääasiassa voi katsoa nimenantoharrastelun tuotteiksi. Niitä voisi yleensä 
yhtä hyvin olla esitettynä vähemmän tai hyvin paljon enemmänkin. 

Viljelyskasvien varteenotossa uusi kasviomme myös koettaa antaa huomat
tavasti enemmän kuin aikaisemmat kasviomme. Paljon hyödyllistä on täten 
teokseen otettu, mutta täydellisyys on kuitenkin ilmeisesti vähäisempää kuin 
kirjoittaja näyttää itse luulevan. Tärkeääkin on jäänyt pois, sekä lajeja että 
pienempiä muotoja. jälkimmäisistä erityisesti kaipaa tärkeimpien pelto
kasviemme meillä yleisesti viljeltyjä laatuja, joiden huomioonotolla olisi ollut 
tuhansin kerroin suurempi merkitys kuin lukuisilla muilla pikkumuodoilla, 
joille tilaa on arkailematta annettu. 

Aivan erityisen suurta harrastusta kirjoittaja on omistanut tieteelliselle 
kasvinimistölle ja nimenantajain merkitsemisille. Tässä suhteessa on teoksen 
sisältämä työmäärä ilmeisesti suhteettoman suuri. Hyväpä tietenkin, että se 
on tullut tehdyksi, mutta kirjan käyttäjät olisivat varmasti paljon enemmän 
hyötyneet eräistä toisenlaisista huolitteluista. Nimistäuudistuksia on tietenkin 
paljon tarvittu. En ole tällaisten nimistäteknillisten seikkain tuntija sen ver
taa, että voisin uudistuksia arvostella yksityiskohdissaan ilman erikoissyven
tymistä. On syytä olettaa, että tekijä on käyttänyt kriitillisiä lähdekirjoja ja 
niiden avu lla onnistunut tehtävässään. - Suomalaistakin nimistöä tekijä on 
muutamissa kohdissa uusinut, tarpeen mukaan lisäillytkin. Mikäli olen tähän 
perehtynyt, ovat uudistukset ja uutuudet vaikuttaneet hyviltä. 

Hyvin silmiinpistävä on se suuri osuus, mikä kasvion Iaati jan omall a nimi-
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merkillä on tieteellisten kasvinnimien auktorinimien joukossa. Aluksi tästä 
ilostuu, odottaen saavansa paljon positiivista lisää putkilokasviemme kriitillis
systemaattiseen selvittelyyn. Lähempi perehtyminen kuitenkin tuottaa petty
myksen. Lukuunottamatta lukuisia vähäpätöisiä muotoja, joista monet ovat 
jo varhemminkin olleet tunnettuja, nimimerkki osottaa vain lähemmin perus
telemattomia manipulatioita , joilla toisten, useinkin suurta muotoerotteltrn 
taitoa ja muuta systemaattista kykyä osottaneiden systemaatikkojen muoto
arviointia uudestiarvioidaan. Tällaista systematisointia voinee verrata kirjan
pidollisiin siirtoihin, jotka ovat hyvin helposti tehtävissä ja joihin oman puu
merkin näkeminen ymmärrettävästi houkuttelee, mutta jollaisen hyöty ja tar
peellisuus on monesti varsin kyseenalainen. Omaa itsenäistä tutkijan työtä 
ne eivät puhee·na olevassa teoksessa näy edustavan, mikä käy selville jo siitä, 
ettei ·tekijä itse yleensä ollenkaan kriitillisesti tunne niitä kasveja, joiden nimi
auktoriteettina hän esiiAtyy. Ainoatakaan omaa uutta lajia tai alalajia en ole 
teoksesta huomannut eikä niitä ole tekijällä muussakaan kirjallisuudessa. Syste
maattisten ansioiden ollessa näin vähäiset on pakko varovasti suhtautua 
myös niihin suursystemaattisiin manipulatioihin, joita uusien lahko- ja alalahko
rajoittelujen tai -järjestelyjen alalta teoksesta tapaa. joka tapauksessa kai
paisivat ne, voidakseen tulla hyväksytyiksi, kriitillisiä perusteluja. Täytyy 
toivoa, että sellaiset ovat tarkoitetut toisessa yhteydessä esitettäviksi. 

Teoksen kasvupaikkatiedot ovat, lausuttujen toivomusten mukaisesti, 
yleensä selvästi paremmat kuin varhemmissa kasvioissa. Eräitä epäonnistu
neita tai virheellisiäkin merkintöjä on sentään jäänyt joukkoon. 

Yleisvaikutus teoksesta on hyvä. Teos antaa kauan odotetun ajanmukai
sen lähdekirjan kaikkien niiden eri aloilla toimivien käsiin, jotka tarvitsevat 
yksityiskohtaisen täydellistä kasvien määräyskirjaa ja kasvistollista 1>ensiapua1>. 
Sellaista tarvitaankin hyvin monella taholla. On pidettävä selviönä, että jokai
nen kasvimaailmamme opillinen harrastaja hankkii teoksen käytettäväkseen. 
Kasvienkeräilystä huvitetuille koululaisille ja muille alottelijoille on se rikas 
aarreaitta. Kulukoon kirja edeltäjiensä tapaan tuhansissa käsissä ja levittäköön 
tietoa kotimaisista kasveista sekä harrastusta niiden ja koko kasvistomme tut
kimiseen; avartakoon se myös viljelyskasvistomme tuntemusta ja tutkimista. 

johtunee osittain inhimillisen työn yleisestä puutteellisuudesta, että teos 
erinäisissä suhteissa ei vastaa sitä, mitä tällaiselta pitkäaikaiseksi tarkoitetulta 
kallishintaiselta suurkasvialta hyvällä syyllä odottaisi. Erikoisesti pistää tämä 
silmään tarkastellessa uuden kasvian levinneisyystietoja. 

Kasvian tulee olla, kuten se muuallakin maailmassa on, tiedonantaja ei vain 
systemaattisista · asioista vaan såmaHa myös kasvien levinneisyydestä. Näitä 
tietoja uusi kasviokin pyrkii antamaan. Valitettavaa on, ettei se tässä suhteessa 
ole luotettava. Hämmästyksekseen saa todeta, ettei levinneisyystietojen hank
kimiseksi ole ainakaan täydellisesti käytetty sitä keinoa, joka on luotettavin, 
suuren kansallisherbariomme läpikäymistä niiltä kohdilta, joissa lisä tietoja olisi 
saatavissa. En tarkoita kriitillisiä sukuja, joiden tuntija kirjoittaja ei ole, vaan 
aivan vaivatta tunnettavia kasvilajeja, joista tiedot olisi sangen helposti saata
vissa. Se aika, joka näiden tietojen hankkimiseen olisi tarvittu, ei ole läheskään 
verrattavissa siihen aikaan, mikä teoksessa on pantu useiden sangen epäoleel
listen seikkoj en hyväksi. Levinneisyystietojen puutteita ei kyllä luonnon-
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varaisten lajien kohdalla ole paljon, mutta kyllä sen verran, ettei teoksen täy
dellisyyteen voi luottaa, vaan on tarkistus, joka useimmille käyttäjille on hyvin
kin vaivaloista, tarpeen. 

Viljelyskasveja koskevissa tiedoissa puutteellisuudet kohoavat varsin vali
tettaviin virheellisyyksiin. Kun maatalousoppilaitoksissa, joita varten kasvio 
myös on nimenomaan tarkoitettu, luetaan eslm. pölkkyvehnästä, että sitä meillä 
viljellään lähes yhtä yleisesti kuin syysvehnän päämuotoa, niin nousee siellä 
varmaan sekä opettajan että useimpien oppilaiden tukka pystyyn. Samoin käy
nee, kun he saavat kirjasta nähdä esim. sellaisen perättömyyden, kuin että 
vaaleaheipeistä valkokauraa viljellään pääasiassa vain Kaakkois-Suomessa 
tai että nurmilauhaa viljellään rehukasvina. Sulkakaurasta, joka on käytän
nöllisesti katsoen miltei hävinnyt, levinneisyystieto on myös aivan erheyttävä. 
Toivottavasti eivät maatalousmiehet muodosta käsitystään maamme kasvi
tieteilijäin viljelyskasvitiedoista tämän teoksen mukaan. Toivottavasti sitä 
eivät tee suuremmalti metsänhoitomiehetkään, joiden on helppoa huomata, 
ettei kasvioon ole ymmärretty ottaa tietoja yleisesti käytetyistä hyvistä tieto
kirjoista. 

Täytyy toivoa, etteivät tässä kosketellut viat vähennä kirjan menekkiä, 
vaan että käytännönkin alalla työskentelevät sen hyllylleen hankkivat. Sillä 
heillekin kirja on yleiskasviona paras olemassaoleva suomenkielinen ja tarjoaa 
arvoste lukykyisesti käytettynä mon C'e n tarpeeseen mainiota apua. 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 a a i 1 m a V. Eläinten 
ravinto ja ravinnonotto. - Eläinten sukupuolielämä ja jälkeläisten huolto. 
Paleontologiaa. - Perin.nöllisyystiedettä. - Rotuhygieniaa. 344 siv., 268 
tekstikuvaa ja 34 syväpainoliitekuvaa. Helsingissä 1933. Kustannus OY. Otava. 
Hinta 120 mk., sid. 160 mk., nahkaselkäkans. 200 mk. 

Hämmästyttävän nopeassa tahdissa on tämä ahkeran ja taitavan luonnon
tieteellisen kynänkäyttäjän suurteos valmistunut. Vuonna 1930 näki ensimmäinen 
osa päivänvalon, ja nyt on jo viimeinen osa valmiina pöydällämme, yhtä upeana 
kuin kaikki edellisetkin osat.1 

Esitettävänämme oleva V osa käsittelee vain yleisluontoisia eläintieteel
lisiä kysymyksiä ja antaa meille osaksi yhteenvedon ja täydennyksen edellisissä 
osissa käsitellyistä seikoista, osaksi tuo silmiemme eteen aivan uusiakin näkö
aloja. Täten se täyttää huomattavan aukon yleistajuisessa eläintieteellisessä 
kirjallisuudessamme. Samalla se myöskin tavallansa muodostaa ikäänkuin 
luonnollisen jatkon eräälle aikaisemmalle Salovaaran teokselle: Eläimet ja nii
den elämä I, joka v. 1925 ilmestyi Werner Söderström OY:n kustannuksella2 ja 
jossa käsiteltiin eläinten rakennetta vähän samaan tapaan kuin Hesse-Dofleinin 
saksankielisessä teoksessa >>Tierbau und Tierlebem, mutta jonka luvattua toista 
osaa, jossa oli tarkoitus esittää eläinten elämää, tähän mennessä on saatu asiaa 
h~rrastavissa piireissä turhaan odottaa. 

Eläinten maailman V osassa esitetään meille mielenkiintoisia ja tärkeitä 
kysymyksiä hclppotajuisessa ja hauskassa muodossa. Kolme ens immäistä pää-

1 Ks. L. Y. 1930, s. 229 ja t 933, s. 29. 
2 l(s. L. Y. 1926, s. 27. 
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lukua ovat reht. Salovaaran itsensä kirj oittamia. Kaksi viimeistä lukua on 
kirjoittanut assistentti P. K o n t k a n e n. 

Ensinimäinen luku on laadittu pääasiallises ti Dofleinin mukaan, ja siinä 
tehdään se lkoa eläinten ravinnosta ja ravinnonotosta: puhutaan erikseen alku
ravinnon syöjistä, kasvinsyöjistä ja eläin ten syöjistä, es itetään vertai luja 
petojen ja kasvinsyöjien ruuansulatuselimien ja ravinnonottotapojen välillä, 
kerrotaan verta tai kasvien nesteitä imevistä eläimistä, raadon- ja lannan
syöjistä, loise läimistä jne. Tähän lukuun liittyy myöskin kuvaus eläinten 
suojakeinoista vihollisia vastaan ja eri eläinlajien ystävällisistä suhteista . -
Erittäin mielenkiintoisista kysymyksistä kerrotaan myöskin toisessa luvussa: 
eläinten sukupuolisuhteista kuten hajujen, kosketuksen, äänien, värien ja muo
tojen osuudes ta sukupuolielämässä, kosintaliikkeistä ja lemmenkisoista, avio
suhteista, jälkeläisten huollosta jne. Kolmannessa luvussa on paleontologia 
es itetty verraten lyhyesti, mutta havainnollises ti. Pitkäveteisyydestä, joka 
usein pyrkii painamaan kysymyksenalaista kirjallisuutta, ei Salovaaran kuvauk
sissa ole merkkiäkään. Tässäkin luvussa ilmenee yhtä se lvästi kuin aikaisem
missakin luvuissa Salovaaran vahvin puoli, hänen eloisa, sujuva tyylinsä. 

Tuntuu kuitenkin joskus siltä kuin nyt ilm.oitettavanamme oleva osa olisi 
laadittu liian suurella kiiree llä, joten siihen on päässyt pujahtamaan se llaisiakin 
virheellisyyksiä, joita helposti olisi voitu välttää, kuten es im. sivulla 23 
es itetty väärä tieto, että kaalikärpästoukka muka syö lehtiä ta i sivu lla 41. 
es itetty väite, että hernekärsäkäs syö >>paloissa herneiden siemeniä>>. Nämä 
tällaise t virheellisyydet johtuvat ilmeisesti yksinomaan siitä, että tekijän muisti 
on hetkellises ti pettänyt, eikä hän ole ehtinyt tarkistaa es ittämiään tietoja, 
sillä IV:ssä osassa hän kertoo aivan oikein, että kaalikärpäsen toukka jyrsii 
kaalin, lantun, nauriin ja turnipsin j u u r i a (s. 136), ja että hernekärsäkäs 
syö lovia hernekasvien lehtilaitoihin se kä elää toukkana hernekasvien juurilla 
ja juurien nystyröissä (s. 121 ). 

Aina viimeistä edelliseen päälukuun asti on lukija saanu t istua keinutuo
lissa tai maata leposohvalla ja nauttia miltei yhtä helposti sulatettavaa ravintoa 
kuin kevyin romaani konsanaan, - mutta nyt hänen jo täytyy - kuvaannol
lises ti puhuakseni - nousta työpöydän ää reen ja ponnistella ajatuskykyään 
se kä nauttia annoksista pienin erin kerrallaan. Sillä ne perinnöllisyysopilliset 
ja rotuhygieniset kysymykset, jotka käsitellään kahdessa viimeisessä, herra 
Kontkasen kirjoittamassa luvussa, ovat paljon vaikeammin tajuttavia kuin 
aikaisemmissa luvuissa esitetyt asiat. Kuitenkin voinemme pitää tätäkin esi
tystä käsiteltävään aineeseen nähden mahdollisimman helppotajuiseen muo
toon laadittuna, ja tekstiin liittyvät kuvat ja piirrokset ovat erittä in havainnol
lisia ja valaisevia. Perinnöllisyystieteellinen luku on laadittu pääasiallisesti 0. Son
nierin mukaan ja sisältää mm. es ityksen Mendelin laista, krornosoomeista ns. 
peruasutekijäin aineellisena pohjana sekä käsityksistä uusien laj ien synnystä. 

Rotuhygieniaa eli eugeniikkaa käsittävä viimeinen luku on Kontkasen 
itsenäises ti kirjoittama. Se on hauska ja havainnollincn esitys tärkeästä päivän
kysymyksestä, ja sen lukee senvuoksi suurella mielenkiinnolla siinäkin tapauk
sessa, että joistakin yksityiskohdista voikin olla hiukan toista mieltä kuin tekijä. 
Koska se elimellisesti liittyy perinnöllisyysoppiin, voi se kyllä puolustaa paik
kansa tällaisessa muuten puhtaas ti eläintieteellisessl-l kin teoksessa. 



72 Koulujemme Iuonnonlieteelli et yhdistykset. 

Kaiken kaikkiaan tekee esitettävänämme oleva teos mitä miellyttäv im
m;tn vaikutuksen, ja se tulee todennäköisesti olemaan omiaosa paremmin kuin 
mikään aikaisemmin julkaistu suomenkielinen teos, herättä mään ja ylläpitä
mään )>suuressa yleisössä)> mielenkiintoa ja rakkautta )>e läinten maailmaam. 

U. Saalas. 
T r ä g å r d h, 1 v a r : K o t i e n t u h o 1 a i s e t. T u h o e 1 ä i n t c n 

j a s yöp ä 1 ä i s te n h ä v i t t ä m i so p a s . . Kotilieden Kirj asto 41. Kust. 
Werner Söderström 0. Y. Porvoo- Helsin ki 1933. 120 siv. Hinta nid. 20 mk. 

Tunnettu ruotsalainen tuhohyönteistutkija prof. Ivar Trägårdh julkaisi 
v. 1932 kirjasen. kotien syöpä läisistä ja niiden häv ittämisestä. Tämä suurta 
suosiota saavuttanut kirjanen on hiljattain ilmestynyt myöskin suomeksi yllä
mainitun nimisenä. Tekijä mainitsee johtuneensa kirjasen julkaise miseen pidet
tyään Tukholmassa sa rj an radioesitelmiä aiheesta )> Kuusi vaarallista ihmise n 
vihollista)> ja saatuaan senj älkeen monilta tahoilta syöpäläisten torjuntaa koske
via kyselyitä ja kehoituksia es itelmiensä painattamiseen. Kirjanen käs ittelee 
seuraavia kotien pahimpia tuholaisia: rotat ja hiiret, huone kärpänen, kirput, 
tä it, Iude, koit ja sääsket. Kustakin tuholaisesta se lostetaan tärkeimmät tunto
merkit ja ruumiinrakenne, kehitys ja elintavat, taloudellinen merkitys se kä 
tärkeimmät torjuntakeinot Esitystapa on sujuvaa ja mukaansatempaavaa. 
Herkeämättömä llä mielenkiinnolla lukija seuraa kuvattavien tuholaisten elämää, 
.kehitystä ja lisääntymistä, niiden tuhontekotapoja ja aiheuttamia vahinkoja 
se kä merkitystä tautien levittäjinä. Eläinten rakenne on es itetty verraten perin
pohjaisesti, mutta esitettynä elintoimintojen yhteydessä ja niiden va laisemana 
se ei silti tunnu kuivalta luette loita. Esitystä se lventää vielä joukko hyviä 
kuvia. 

Prof. Trägårdhin kirjanen on tarkoitettu kaikkien yhteiskuntakerrosten 
käytettäväksi apuna kotien tuholaisten torjumiseen. Tähän sen käytännölliset, 
hclppotajuisessa muodossa es itetyt torjuntaohjeet tekevät sen hyvin so pivaksi. 
Erikoisesti luonnonhistorian ja terveydenhoidon harrasta jille se tarjoaa mielen
kiintoisia tietoja tältä käytännössä tärkeältä alalta. 

Kirjasen suomennos ei kieliasultaan kaikissa kohdissa tyydytä ainakaan 
luonnontieteilij ää. Useissa paikoissa huomaa, että kääntäjä ei ole perehtynyt 
hyönteistieteelliseen sanastoon . ja käsitteisiin. Muutenkin ilmenee paikka-
paikoin kankeutta ja asia ttomia poikkeuksia alkutekstistä. ). Listo. 

Koulujemme luonnontieteelliset yhdistykset. 
Pieksämäen Yhteiskoulun )> Luonto)> seu rassa oli syyslukukauden 1933 

alussa 33 jäsentä. Se uran kuraattorina on luonnonhistorian ja maantieteen 
opettaja Jussi Seppä (syyslukukaudella hänen sijaisenaan ylioppilas T. Lavila), 
puheenjohtajana Veli Laitinen (VII luokka ) ja sihteerinä Tuovi Aalto (VI 
luokka). Kokouksia oli syyslukukaude lla 1933 kaikkiaan 7 vars inaista ja 2 yli
määrä istä. Seura lla on oma kokoelmansa ja arkistonsa . 

Vanamo-seuran stipendit ovat haettav issa. Hakemu kset voidaan jättää 
prof. Lirollc (Fabianink. 22) viimeistään huht ikuun 20 p. 

Helsinki 7934, Raittiuskansan ](irjapaino Oy. 
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Toimitus: Uunio Saalas (vastaava), K. Linkola ja Martti Hertz (toimitussihteeri) 

Krakatau, sen kasvimaantieteellinen tutkiminen 
ja uusi kasvisto. 

Bror Pettersson. 

Uuden, koskemattoman maan synty on aina luonnontutkijalle 
mitä kiintoisin tapahtuma. Kun tällainen uuden maan syntyminen 
vielä tapahtuu valtameressä maan luovien käsien rakentaessa uusia 
saaria tai tuliperäisien voimien loppuun kuluttaessa ja hävittäessä 
vanhoJen elimellisen peitteen, niin tutkijalle tarjoutuu harvinainen 
tilaisuus nähdä eliökunnan asteettaista syntyä. 

Tämä on erikoisesti pitänyt paikkansa Krakatauhun ja sen 
sisarsaariin, Verlateniin, Eilandiin sekä Lang-Eilandiin nähden, 
jotka nyt ovat olleet puolen vuosisadan ajan kasvimaantieteilijäin 
erikoisina lempilapsina. Aina 1886:sta saakka, jolloin T r e u b 
(1888) kävi tässä Su.ndasalmessa sijaitsevassa pienessä rikkiräjähtä
neessä saaressa, on tämä saari ollut klassillisena esimerkkinä siitä, 
miten kasvien vaeltaminen valtameren saareen tapahtuu, samalla 
kuin se on osoittanut eri kasvien passiivista vaeltamiskykyä. Tästä 
syystä Krakatau on myöskin tullut tärkeäksi todistuskappaleeksi 
keskusteltaessa siitä, ovatko maansillat olleet välttämättömiä kas
vien ja eläinten vaelluksille, vai ovatko vaellukset voineet tapahtua 
suoraan valtamerten poikki. 

Koska 50 vuotta on kulunut siitä tapahtumasta, jonka seu
rauksena Krakatau oli saava maailmanmaineen, on mielenkiintoista 
tarkastella, miltä Krakatau-kysymys nyt näyttää kuluneiden vuo
sien tutkimusten ynnä koottujen tieteellisten tosiasioiden valossa. 

Kyseessäoleva saariryhmä, jossa puoli vuosisataa sitten tapah
tui voimakkain tulivuorenpurkaus, minkä historia tuntee, sijaitsee 
keskellä Sundasalmea sitä Intian Valtameren taholta lähestyttäessä. 
Saariryhmään kuuluu kolme saarta, jotka ympäröivät melkein 
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}(uva 1. }(rakataun sijaintia näyttävä kartta. 

ympyränmuotoista syvännettä. Viimeksimainitun pinta-ala on 
n. 40 km2• Saariryhmän lyhyin etäisyys jaavasta on suunnilleen 
41 km, Sumatrasta taas 37 km. Ennen suurta katastroofia elok. 
26 - 28 p:nä 1883 täytti eteläisin saari, s.o. silloin vielä 9 km pituinen 
ja 5 km levyinen, kahdesta toisesta saaresta vain kapeiden salmien 
erottama l(rakatau suurimman osan tätä syvännettä. 813 m korkea 
Rakeita-niminen vuorikeila täytti saaren eteläisimmän osan; Danan
kraatteri kohosi keskellä saarta 400 m ympäristöä korkeammalle; 
Perbuewatan tulivuoriryhmät täyttivät pohjoisimman · osan. 

jo toukok. 20 p:nä t 883 uusi kraatteri avautui äkkiä Perbuewa
taniin voimakkaiden pamahdusten kuuluessa kauas Jaavan ja 
Sumatran yli; toinen avautui kesäkuussa Dananin juureen ja elo
kuun alussa vielä kolmas viimeksimainitun keilan etelärinteeseen. 
Kaikista kraattereista paiskautui valtavia määriä hohkakiveä ja 
tuhkaa, kunnes vihdoin Danan kokonaan luhistui syvyyteen muo
dostaen lopullisen jättiläiskraatterin kauhealle purkaukselle elok. 
26 - 27 p:nä, jolloin yli 22 km2, s.o. 2/s saaren edellämainittua pinta
alaa tuhoutui. Ennen tätä loppukohtausta oli hollantilaisen geo
loogin V e r b e e k i n ( 1885) mukaan kokonaista 18 km3 tuliperäisiä 
aineksia paiskautunut ilmaan ja levinnyt kauas ympärille; meren 
sitten syöksyessä tähän jättiläismäiseen helvetinkattilaan syntyi 
40 m:n korkuinen laine, jonka voima oli niin valtava, että se vei 
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mukanansa 300:n m3:n kokoisia kallionlohkareita ja synnytti mai
ningin, joka seuraavana päivänä (elok. 28 p.) huomattiin Ranskan 
Atlantin rannikolla (Rochefort, Cherbourg ja Ie Havre). Kun ottaa 
huomioon nämä laajat vaikutukset, niin ymmärtää, minkä kaamean 
tuhon tämän mullistuksen on täytynyt aiheuttaa lähimpään ympä
ristöön. Kun vihdoin tuliperäiset voimat olivat lakanneet toimi
masta, oli Krakatau-saaresta jäljellä vain 14 km2 harmaata ja 
autioksi tehtyä maata - kuten olleeilisesta geoloogisesta kartasta 

D AUWIAL OEPOSITS 

~PUMI~E 
~ ASHES. I.APILLI ANO LAVA 

ANDESITE 

~ TAU ISLOPES Qf SLIOEO-OFF MAT(RIALSI 

Kuva 2. Krakataun geologinen rakenne. 

(kuva 2) käy selville - melkein yksinomaan Rakata-kartio; senkin 
pohjoissivu oli melkoisesti hävitetty, reunat murskautuneet. V e r
b e e k i n mukaan (1885), joka kävi saaressa jo saman vuoden loka
kuussa - siis ainoastaan 2 kuukautta mullistuksen jälkeen - olivat 
saaren kaikki alemmat paikat valtavien, vielä kuumien hohkakivi
ja tuhkakerrosten peittämiä; kaikkialta pursui höyryä pienistä 
halkeamista, joiden läheisyydessä hänen seurassaan olevien avo
jaloin kulkevien alkuasukkaiden täytyi alinomaa hyppiä, jotteivät 
polttaisi itseään. Päinvastoin kuin mitä sekä S c h i m p e r että 
W a r m i n g näkyvät otaksuneen ei mitään laavavirtoja ollut pur
kautunut. Hän huomauttaa edelleen siitä, että kaikista saaren 
osista, jotka jäivät pitemmäksi aikaa haudatuiksi purkautuneen 
tuliperäisen aineksen alle, kaiken alkuperäisen kasvillisuuden on 
täytynyt tuhoutua osittain tukehtumalla, osittain sen kauhean 
kuumuuden takia, joka pakosta on vallinnut siellä purkauksen 
aikana. Kaikesta päättäen koko saari aina korkeimmalta huipulta 
vedenrajaan saakka oli purkauksen jälkeen hohkakivi- ja tuhka
kerroksen peitossa, joka paksuudeltaan vaihteli 1 - 60 m. Viitatak
seni T r e u b i i n (1888) on selvää, ettei mikään kasvipeite näin 
ollen ole voinut elää mu ll istuksen jälkeen (>>Dans ces conditions lå 
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Kuva 3. Krakatau pohjoisesta katsoen (1 906). 

il est clair qu'aucun vestige de Ia flore n'a pu subsister apres Ie 
catastrophe>>, s. 214). 

Ennenkuin lähdemme tarkastamaan kasviston uudestaan vael
tamista saareen, on syytä luoda silmäys Krakatau-saaressa ennen 
hävitystä vallinneisiin olosuhteisiin. jo 1680-luvulla mainitaan 
(v a n d en Berg 1884), että korkeita puita ja viidakkoja kasvoi 
Krakatau-saaressa ynnä muissa keskellä Sundasalmea sijaitsevissa 
:saarissa. Kun Co o k i n laiva kotimatkallaan Etelämereltä ·laski 
maihin Krakatauhun, merimiehet löysivät saaren etelälaidalta pie
nen puron ja lämpimän lähteen, jossa saaren harvalukuiset asuk
kaat kävivät kylpemässä. Muuten saari oli metsän peitossa, johon 
alkuasukkaat olivat tehneet aukeamia, joissa he viljelivät riisiänsä. 
Vielä 1809 mainitaan eräs kylä lähellä puroa, jonka suulle laivojen 
oli tapana laskea maihin varustamaan itselleen vettä, polttopuita ja 
ruokavaroja, s.o. hedelmiä, siipikarjaa sekä vuohia. Myöhemmin 
saari oli jonkin aikaa Sumatrasta kotoisin olevien pahantekijöitten 
karkoituspaikkana, mutta sen jälkeen kuin tämä lakkautettiin, oli 
se täydellisesti hyljätty; kalastajia vain silloin tällöin kävi saaressa. 

Kasvillisuuteen nähden Jung h u h n huomauttaa (1885), 
että metsät peittivät Mount Rakatan juurelta aina laelle saakka; 
V e r b e e k, joka kävi Krakatau-saaressa heinäkuussa 1880, siis 
3 vuotta ennen hävitystä, mainitsee niin tiheän kasvillisuuden peit .. 
täneen saaren koko eteläisen puoliskon, että olisi ollut hyvin vai
keata tunkeutua saaren sisäosiin. Hän näki vain pohjoisosassa 
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muutamia jyrkkiä laavavirtoja, joiden kasvillisuus oli melko har
vaa; todennäköisesti ne kuuluivat saaren nuorimpiin kalliomuodos
tumiin. Myöskin Buitenzor.gin kuuluisa ylipuutarhuri Te y s m a n n 
näkyy poike.nneen Krakatauhun muutama vuosikymmen ennen pur
kausta, sillä ainoat tästä saaresta ennen hävitystä tunnetut kasvi
näytteet ovat hänen ottamansa. Ne käsittävät 5 lajia (2 Loran
tlzaceae-, 2 Leguminosae- sekä 1 Meliaceae-Iaji). - YHämainittu 
on pääpiirteittäin kaikki, mitä näiden aikojen Krakatausta tiedetään. 

Ensimmäinen kasvitieteilijä, joiJa oli onni tuiJa Krakatau
saareen purkauksen jälkeen, oli, kuten jo mainittiin, T r e u b. 
V e r b e e k i .n ja 8 muun tiedemiehen seurassa hän nousi maihin 
kesäkuussa 1886 saaren luoteisrannikolle Zwarte Hoekin sisälaidalle. 
Treub saattoi jo mereltä käsin huomata saaressa kasvavan lukuisia 
kasveja ei ainoastaan läheiJä rantaa vaan myöskin korkeampana 
sijaitsevissa sisäosissa. Koska Treub oli vakuutettu siitä, että kaikki 
alkuperäinen kasvillisuus oli kokonaan hävinnyt 3 vuotta aikai
semmin tapahtuneen tuhon johdosta, hän ei tehnyt mitään pitkää 
retkeä saaren korkeampana sijaitseviin sisäosiin; hän tyytyi tutki
maan n. 750 m jo 2.5 km pitkää rantakaistaletta, joka jatkuu 
Zwarte Hoekista itäänpäin, sekä tämän etuvuoren basalttikallioita. 
Havaittujen kasvien luettelo käsittää 34 lajia, joista 15 siemenkasvia, 
11 saniaista ja loput alempia itiökasveja, joita olivat 2 sammalta, 
1 Tolypothrix, 1 Anabaena ja 4 Oscillariaceae-levää. Näistä erikoi
sesti Lyngbya Verbeckiana ja Hyphoetrix litoralis olivat silmään
pistävät, ne kun esiintyivät laajalle levinneinä, helposti vetistyvinä, 
Jimaisina peitteinä sekä tuhkalla että hohkakivellä, jotka peittävät 
saaren. 

Rantaan ajautuneina löytyi hedelmiä ja siemeniä seuraavista 
siemenkasveista: 

Heritiera littoralis. jaavassa tavallinen, Sterculiacea?-heimoon kuuluva, 
jopa 20 m korkuinen puu; kasvaa etupäässä vanhemman, vähemmän suolaisen 
mangroven sisässä. 

Terminalia catappa. jopa 35 m korkea Combretacea?-puu, joka K o o r
d e r s i n mukaan (t 912) kasvaa yksinomaan hiekkaisilla merenrannoilla. 

Cocos nucijera. Kookospalmu, kaikkien troopillisten rannikkojen yleinen 
koriste. 

Barringtonia speciosa. Yli koko Jaavan levinnyt, ainoastaan hiekkaisilla 
merenrannoilla tavattava puu Lecytlzidacea?-heimosta. 

Callophyllum inophyllum, Guttifera?-heimoon kuuluva, Itä-Intian saaris
tossa hiekkaisilla merenrannoilla kasvava, hyvin tavallinen puu. 

Pandanus sp. (2 lajia). Kairapalmuja, troopillisilla rannikoilla yleisiä. 
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S c h i m per (1891) on maininnut kaikki yllämainitut lajit 
indomalaijilaisessa meriajossa tavattavina. 

EdeJleen tavattiin rannaJla nuoria taimia seuraavista siemen
kasveista: 

Erythrina sp. Puuta muistuttava Leguminosce-kasvi, jaavassa tavallinen. 
Hedelmät, jotka S c h i m perin mukaan ovat meriajossa tavallisia, kelluvia. 

Callopllyllum inophyllum. Katso edellä. 
Cerbera odollam = C. manghas. Pieni, puumainen Apocyanacece; leviämi

nen hydrokoorinen. 
Hernandia sonora. Puumainen Hernamtiacece, koko indomalaijisessa saa

ristossa yleinen, tyypillinen rannikkokasvi; leviäminen hydrokoorinen. 
Cyperacece sp. 2 ei lähemmin määriteltyä lajia, jotka mahdollisesti voivat 

kuulua johonkin niistä lajeista, joita tähän päivään saakka on tavattu Kraka
taussa, s.o. Cyperus pennatus, Fimbristylis spathacea tai Remirea maritima; 
kaikki kolme ovat hydrokoorisia. 

lpomrea pes caprre. Eräs Convolvulacece, joka kuuluu troopillisten maiden 
kaikkein tavallisimpiin merenranta-kasveihin; hydrokoorinen leviäminen. 

Gymnothrix elegans = Pennicetum macrostachyum. Vahva ruoho, joka 
esiintyy yleisesti jaavassa; hedelmä on K o o r d e r s i n mukaan (1912) lento
laitteinen. Ei kuulu rantakasvistoon. 

Scaevola Koenigii = Se. frutescens. Tavallinen indomalaijisessa saaristossa 
kasvava rantapensas, joka kuuluu Ooodeniacere-heimoon, hedelmät uintikudok
sella varustetut, 0 u p p y n mukaan (1916) ei varsin harvoin meriajossa tavattu. 

Lopulta T r e u b mainitsee saaren korkeampana sijaitsevista 
osista (Zwarte Hoek) seuraavat lajit: 

Wollastonia ( = Wedelia) bijlora. Indomalaijisessa saaristossa erittäin ylei
nen mykerökukkainen halofyytti, jonka hedelmillä ei ole pappusta mutta 
S c h i m perin mukaan on kellumiskudos, minkä avulla ne voivat pysyä 
suolaisen veden (3 %) pinnalla yli 20 viikkoa. Tämä löytö saaren korkeampana 
sijaitsevista osista, >>Ia montagne proprement dite>>, on erikoisesti huomattava, 
koska kyseessäoleva laji on selvästi suolaa rakastava kasvi. Mainittu löytö 
on m.m. johtanut P en z i gin siihen vähemmän tieteelliseen, mutta sitä enem
män runolliseen fiktioniin, että hedelmät on sinne kuljetettu >>auf den F!Ugeln 
des Windes>>. Hedelmät ovat mahdollisesti ensin tulleet meriajon mukana, ja 
sitten tuulenpyörre on vienyt ne saaren sisäosiin, missä vielä V e r b e e k i n 
mukaan on ollut riittävästi suolapitoisia kasvupaikkoja. Ei ole myöskään 
mahdotonta ajatella, että purkausmullistuksen synnyttämät jättiJäisiaineet 
ovat yksinkertaisesti paiskanneet hedelmät niihin paikkoihin, mistä Treub 
löysi kasvin. 

Conyza sp. 2 ei lähemmin määriteltyä lajia. Suku kuuluu Compositre
heimoon; hedelmät ovat pappukselliset. Mahdollisesti anemokoorinen laji. 

Senecio sp. Kuten tunnettua mykerökukkainen suku pappushedelmineen. 
Anemokoorinen. 

Scaevola Koenigii. Kuten aikaisemmin on mainittu tyypillinen rantalaji, 
jonka esiintymistä sisäosissa on pidettävä hyvin harvinaisj!na (vrt. Wollastonia!). 
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Gymnotllrix elegans. Katso ylempänä. 
Phragmites Roxburghii = P/1. karka. Mesohygrofyytti, jota ei ole tavattu 

myöhemmin. Backerin ·(1929) mukaan on mahdollisesti tapahtunut se
kaannus Neyraudia madagascariensis v. Zollingerii-kasviin, jonka Bo e r 1 a g e 
myöhemmin on löytänyt eräästä toisesta Krakatau-ryhmän saaresta. 

Tournejortia argentea. Rannikoilla kasvava pensasmainen Borraginacea!
kasvi, jonka hedelmillä S c h i m perin mukaan on hyvä kellumiskyky; sekä 
hän että G u p p y (1916) mainitsevat, että kasvin hedelmiä tavataan meri
ajossa. Sen esiintymisestä saaren sisäosissa pitää paikkansa se, mitä on sanottu 
Wollastoniasta. 

Seuraavat Polypodiaceit tavattiin: 

Gymnogramme ( = Ceropteris) calomelanos. Maasaniainen, alkuaan kotoisin 
Amerikasta, kauan sitten tuotu Itä-Intiaan ja sinne kotiutunut. Ra c i
b o r s k i n (1898) mukaan hyvin yleinen Krakatau- ja Verlaten Eiland
saarissa 1897. 

Acrostichum scandens. Mangrove- ja Barringtonia-muodostumaan kuuluva 
san iainen; Etelä-Kiinasta Pohjois-Australiaan levinnyt. 

Blechnum orientale. Jaavan tavallisimpia kremnofyyttejä (kallioseinä
kasveja). Tavattu Etelä-Kiinasta Polynesiaan ja Australiaan saakka. 

Acrosticllum aureum. Hygrohalofyytti, kuuluen tropiikkien mangrove
soihin ja Nipa-muodostumiin. 

Pteris longijolia. Jaavassa paljon levinnyt, aurinkoisissa aukeissa paikoissa 
kasvava saniainen. 

Nephrolepis exaltata. Sekä epifyyttisesti elävä että maassa kasvava sania 
nen, Jaavassa yleinen; esiintyy muuten sekä vanhan että uuden maailman läm
pimissä maissa. 

Nephrodium calcaratum. Heliofoobinen hygrofiilinen saniainen, joka esiin
tyy R a c i b o r s k i n mukaan Jaavassa ja Sumatrassa >>an feuchten schattigen 
Schluchtenwänden». B a c k e r (1929) on sitä mieltä, että väärinkirjoitus mah
dollisesti on tapahtunut, koska tällaisia kasvupaikkoja tuskin vielä oli ehtinyt 
muodostua Treubin käynnin aikaan; B u r c k, joka määritteli Treubin aine
histon, ei nimittäin mainitse tätä lajia, vaan N. cucullatumin, joka on Jaavassa 
hyvin yleinen valoarakastava mesofyytti, esiintyen sekä tasangolla että vuoris
tossa. 

Nepltrodium ( = Dryopteris) jlaccidum. Maasaniainen, joka kasvaa kos
teissa, hyvin varjoisissa paikoissa Jaavassa; sitä ei ole löydetty 1000 m korkeutta 
alempaa. Myöhemmin tarkastettaessa Treubin aineistoa on kuitenkin käynyt 
selville, että väärinmääritteleminen oli tapahtunut; kyseessä oleva yksilö kuuluu 
Dryopteris setigeraan, erääseen Jaavan tulivuorilla yleiseen kserofilliseen kremno
fyyttiin, josta R a c i b o r s k i huomauttaa: >>Sehr reichlich am Krakatau 
wachsend>>. 

Pteris aquilina. Yleismaailmallinen saniainen, joka esi intyy kaikkialla 
Itä-lnttan saaristossa kalkkiköyhissä paikoissa. Ei enää löydetty 1897:n jäl
keen; syynä tähän on mahdollisesti tuliperäisten tuotteiden suuri kalkinpitoi
suus, mikä V e r b e c k i n mukaan on 2,88- 3,30 %. 



80 Krakatau, sen kasvimaantieteellinen tutkiminen j.n.e. 

Pteris marginata ( = P. tripartita). Suolapakoinen maasaniainen, R a c i
b o r s k i n mukaan j aavassa >>ein häufiger Erdfarn an feuchten, nicht sehr 
schattigen Stellen der Ebene>>. Myöhemmin sitä ei enää ole löydetty Krakatausta. 

Onychium auratum ( = 0. siliculosum). Kallioseinä-saniainen; esiintyy 
jaavassa tasangolta aina 2100 m korkeuteen saakka. Ra c i b o r s k i mainitsee 
sen Krakataussa yleisenä vielä 1897. 

Tämän T r e u b i n ensimmäisen kuuluisan tutkimuksen jäl
keen Buitenzorgin kasvitieteellisen puutarhan alijohtaja B o e r-
1 a g e kävi Krakatau-ryhmän saarissa. Hän toi kotiin Lang 
Eilandista vähän yli 100 arkkia käsittävän kasvikokoelma.n. Ainoas
taan muutamat näillä seuduin juuri tähän aikaan työskentelevän 
Hollannin kolmioimisretkikunnan jäsenet nousivat tällä kertaa 
maihin itse Krakatau-saareen. Uusi kasvitieteellinen retkikunta, 
järjestyksessä toinen, tuli vasta seuraavana vuonna, maaliskuussa 
1897, Krakatau-ryhmän kolmeen saareen. Paitsi P en z i g i ä 
(1902), joka on antanut tyhjentävän selonteon kasvitieteellisistä 
tuloksista, kuului neljä muutakin kasvitieteilijää tähän retkikun
taan, nimittäin T r e u b, Ra c i b o r s k i, Bo e r 1 a g e ja 
C 1 a u t r i a u. Tämän retkikunnan tutkima alue vastaa suurin 
piirtein samaa, jota Treub tarkasteli 1 I vuotta aikaisemmin. 

Tämän käynnin tuloksena oli 62 putkilokasvia (50 siemen
kasvia ja 12 saniaista) sekä 22 alempaa kryptogaamia. P e n z i g i n 
(1902) luettelo mainitsee koko saariryhmästä seuraavat putkita
kasvit (K = Krakatau, V= Verlaten Eila_nd, L = Lang Eiland): 

Apocynacere. 
Cerbera odollam - K, L 

Casuarinacere. 
Casuarina equisetifolia - K, V, L 

Combretacere. 
Terminalia catappa - K, V, L 

Compositre. 
Wedelia asperrima- l(, L 
W. scabriuscula - K, L 
Blumea balsamijera - K, L 
B. hieraciijolia - K 
Pluchea indica - K, L 
Vernonia cinerea - K 
Emilia sonchi folia - K 

Convolvulacere. 
lpomaea pes caprae - K, V, L 

Cyperacere. 
Cyperus digitatus - K, V 

Fimbristytis spatacea - K, L 
Lipocarpha joliosa - L 

Eupf7orbiacere. 
Euphorbia pilulijera - K, L 

Goodeniace(J!. 
Scaevola Koenigii - K, V, L 

Graminere. 
Gymnothrix elegans - K, V, L 
Phragmites Roxburgltii (?) - K, V, L 
Spinijex sqvarrosus - K, V, L 
lmperata arundinacea - K, L 
Saccharum spontaneum - K, L 
Pogonatherum crinitum - K, L 
lscllemum muticum - K, L 

Guttijera?. 
Calophyllum inophyllum - L 

Lauracere. 
Cassytlla filiformis - K, V, L 
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Leguminosae. 
Albizzia stipulata - K 
Canavalia obtusijolia - K, V, L 
Desmodium umbellatum - L 
Entada pursaetlw - V 
Erythrina indica -- L 
E. ovalijolia - L 
Sophora tomen/osa - L 
Vigna lutea - K, L 
V. luteola - K, L 

MalvaceCE. 
Hihiscus tiliaceus - K, L 

MelastomaceCE. 
Melastoma polyantlwm - V 

LecytlzidaceCE. 
Barringtonia speciosa - K, L 
B. Vriesei - L 

MyrtaceCE. 
Eugenia speciosa - L 

OrchidaceCE. 
Spathoglottis plicata - K, L 
Vanda salingi - L 
Arundina speciosa - K 
Phafus sp. - K, L 

Palma!. 
Cocos nucijera - L 

PandanaceCE. 
Pandanus littoralis - K, V 

RubiaceCE. 
Morinda citrifolia - K, L 

SterculiaceCE. 
Melodria indica - K 

UrticaceCE. 
Ficus toxicaria - K, L 
F. lzispida - L 
F. leucantatoma - L 

PolypodiaceCE. 
Acrosticlwm aureum - K, V 
A. scandens - K 
Aspidium vile - K 
Bleclznum orientale - K, V 
Gymnogramme calomelamt - K 
Nephrodium cucullatum - K 
Nephrolepis exaltata - K 
Polypodium quercifolium - K 
Pteris aquilina - K 
P. longifolia - K 

OplzioglossaceCE. 
Ophioglossum moluccanum - K 

LycopodiaceCE. 
Lycopodium cernuum - K 
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Putkilokasvien luku oli siis Krakataulla kasvanut 26:sta 47:ään; 
Verlaten Ei landista tavattiin 15 lajia, Lang Eilandista 39 lajia. 
Tämä P e n z i g i n luettelo ei pyri olemaan täydellinen, vaan sitä 
on ainoastaan katsottava yhden päivän retkeilyn tulokseksi, jolloin 
puolet ajasta omistettiin Krakatau-saarelle. 

Kuten oli luonnollista tutkittiin ensin perusteellisesti aikaisem
min mainittua, T r e u b i n tarkastelemaa rantakaistaletta, jolloin 
myöskin pantiin tarpeeksi huomiota ajoaineistolle. Tällöin varteen
otetut hedelmät ja siemenet, jotka olivat rantaan · ajautuneet, 
kuuluivat seuraaviin lajeihin: 

Terminalia catappa 
Cocos nucifera 
Nipa jruticans 
Barringtonia pecio a 
Cerbera odollam 
Inocarpus eduli 
Mangifera joetida 
M. indica 

0/uta bengiiD 
Elateriospermum tokbray 
Querqu p eudo-moluccana 
Q. daplmoides 
Nephelium altis imwn 
Cerbera sp.? 
Carapa moluccana 
Derri uligino a 
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Dillenia aurea 
Caesalpinia bonducella 
Caesalpinia sp. 
Pandanus Littoralis 
Pandanus sp. 

Entada scandens 
Guettarda speciosa 
Scaevola Koenigii 
Hernandia peltata. 

Mitä rantakasvillisuuteen tulee oli jo olemassa selvästi kehit
tynyt Pes-caprLE-muodostuma, joka käsitti Ipomrea pes caprren sekä 
hyvälle tuoksuvan Canavalia obtusifolian ( = C. rosea), molemmat 
tavallisia rantakasveja. Edellämainittujen välissä kasvoi Vigna 
lutea ( = V. marina), Jaavan hiekkarannoilla tavallinen luike.rte leva 
Papilionacere-kasvi, kaksi rantaruohoa (Spinijex ja lschccmum), 
pitkillä lonkeroilla varustetut, mitkä ruohot näillä seuduin muodos
tavat tiheää rantakasvillisuutta, sekä vielä 2 Cyperaceeta, s.o. 
Cyperus muticus ( = C. digitatus) ja Fimbristylis spathacea, edelleen, 
Euphorbia pilulifera ( = E. atoto), joka on halofiilinen pensas, Scae
vola Koenigii ja Pandanus littoralis ( = P. tectorius). Näistä oli jo ole
massa lukuisia, rantaa osittain peittäviä yksilöitä, jotka sekä kuk
kivat että hedelmöivät runsaasti. Seuraavat lajit olivat edelleen 
halofiilisia tai se lviä rantakasveja: 

Pandanus tectorius. 
Ischaemum muticum. 
Spinijex Littoreus ( = S. squarrosus). 
Cyperus pennatus. 
Fimbristylis spatlzacea. 
Casuarina equisetijolia. Yleinen jaava-järven korallisaarissa; siemenet 

siivekkäitä, kellumiskykyisiä. 
Cassytha filiformis. Monihaarainen, pitkäikäinen polyfaaginen loiskasvi; 

leviäminen endozoo in en. 
Canavalia rosea. Siemenet kellumiskykyisiä. 
Vigna marina. Siemenet kellumiskykyisiä. 
Euphorbia atoto. S c h i m perin mukaan siemenet pysyvät 4-5 päivää 

3 l j2 % suolaisen veden pinnalla. 
Hibiscus tilacceus. Puu kuulu en Barringtonia-muodostumaan; siemenet 

kellu miskykyisiä. 
Barringtonia speciosa ( = B. asiatica). 
Terminalia catappa. 
Cerbera manghas. 
lpomaea pes caprCE. 
Morinda citrifolia. Yleinen puu, kuuluu Barringtonia-muodostumaan; 

hedelmät ja siemenet kellumiskykyisiä·. 
Scaevola frutescens ( = Se. Koenigii). 
Wedelia bijlora ( = W. asperrima). 



Krakatau, sen kasvimaantieteellinen tutkiminen j.n .e. 83 

Kuva 4. Nuori kookaspalmu Krakataun rannalla 1906. 

Näistä Treub oli varmasti löytänyt vain neljä; sitä vastoin 
kolmea hänen mainitsemaansa lajia (Caloplzyllum inoplzyllum, Her
nandia peltata, Tournefortia argentea) ei löydetty tällä kertaa. 

Kun ranta oli tutkittu, kohdistettiin huomio saaren sisäosiin. 
Sinne tunkeuduttaessa tavattiin kasvisto, joka oli aivan eri lainen 
rantakasvistoon verraten. Sekä vuorilla että laaksoissa kohosi 
miehenkorkuisia ruohoja, Gymnatlzrix elegans, Saccharum spontaneum 
ja Phragmites Roxburghii, jotka tuottivat retkeilijöille melkoista 
vaivaa; lisäksi monet köynnöskasvit vaikeuttivat eteenpäin pääse
mistä. Tässä tiheässä ruohoviidakossa tavattiin paikoin esiintyviä 
pensaita ynnä muita kasvillisuusaineksia. Kun lopulta tultiin 
ensimmäisille jyrkästi nousevi lle vuorille, kasvipeitteen ulkomuot 
muuttui taas. Täällä toistui suurimmaksi osaksi muuttumattomana 
se kasvillisuuden kuva, jonka Treub tapasi ensimmäise llä käynnil 
lään saaressa: eri laisia saniai slajeja, etenkin Gymnogramme calo
melanos, Acrosticlzum aureum ja scandens sekä Aspidium vile lukui
sina, komeina yksilöinä lukemattomine alkeisvarsikkoineen, joista 
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nuoria saniaista imia versoi. Myöskin huomattiin sitä kivillä ja 
maassa esiintyvää, mustalle vivahtavaa tai sinivihreää leväpeitettä, 
josta T r e u b puhuu. Koska eteenpäin pääsy maaston vuoksi kävi 
nyt aivan mahdottomaksi, oli pakko luopua yrityksestä päästä 
vuoren laelle (Rakåta-keilan?). Retkikunnan luettelossa saaren sisä
osasta näemme seuraavat 20 siemenkasvia: 

Jmperata cylindrica. Yleisimpiä heiniä korkeimmassa retkeilijäin saavutta
massa paikassa; muuten Itä-Intiassa, varsinkin jaavassa, rikkaruohona pelätty 
korkea heinä. 

Saccharum spontaneum. Yleinen korkeammilla tasoilla. 
Pennicetum macrostaclzyum. 
Neyraudia madaga cariensis v. Zollingeri. P e n z i gin luettelossa nimellä 

Phragmites Roxburghii. 2- 3 m korkea heinä, joka muistuttaa järviruokoa. 
Spatizoglottis plicata. Länsi- ja Keski-jaavalla levinnyt sin ipuna- ja va lko

kukkainen maakämmekkä. 
Arundina spec iosa. Maakämmekkä, joka esiintyy jaavassa 1600 m kor

keudelle asti. 
Phaius Tankervilla? (?). Yleinen länsijaavalainen maakämmekkä. 
Ficus toxicaria. Pieni puu, Länsi-jaavassa yleinen; leviäminen endozooi

nen (ornithokoorinen). 
Albizzia stipulata. Puumainen • L eguminosa?, kasvaa jaavassa 1300 m kor

keudelle. Sen leviämisestä B a c k e r (1 929) mainitsee, että palkojen osia voi 
vesi ku ljettaa, niiden keveyden takia myöskin tuuli. 

Melocllia indica ( = M. umbellata). Halofoobinen puu, esiintyy jaavassa 
1700 m korkeuteen; siemenet ovat kevyitä, siivekkäitä. 

Vernonia cinerea. Yli koko Jaavan levinnyt composiitti; esiintyy myöskin 
melko yleisesti rikkaruohona puutarhoissa ja viljelyksissä; sillä on pienet pap
pukselliset hedelmät. 

Erigeron linifolius. jaavassa yleisesti kasvava rikkaruoho; hedelmät pap
pukselliset. 

Blumea balsamifera. l m korkuinen ruohomainen, hyvin aromaattinen 
composiitti, rakastaen jaavassa aurinkois ia paikkoja, niinkuin alang-maita, 
ruohoviidakkoja ynnä avoimia metsäseutuja; sitäpaitsi K o o r d e r s i n (1912) 
mukaan >>an verlassenem Kulturland massenhaft». Pieni hedelmä ohuine pappus-· 
sukasineen. 

Senecio sonchifolius. Pappus-hedelmä. 

Treubin löytämistä 11 putkiloitiökasvista P en z i g katsoi 
uudestaan löytäneensä vain 7, mutta oli niitä kuitenkin B·a c k erin 
tekemien korjausten jälkeen 9. Lisäksi tavatti in ensi kerta 3 uutta 
lajia, nimittäin: 

Polypodium (Drynaria)quercifolium. Epifyyttinen saniainen,jaavassa yleinen. 
Ophioglossum moluccanum. Kasvaa kivisessä maastossa Jaavan alemmissa 

inetsäseuduissa ja vuoristoissa. 
Lytopodium cernuum. Jaavan yleisin kallioseinäkasvi. 
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Sammalista löydettiin jälleen kaikesta päättäen T r e u b i n jo 
mainitsemat muodot sekä lisäksi eräs maksasammal (Anthoceros sp.). 
Vielä tavattiin eräs lakkisieni (Hygrophorus), lukuisia kappaleita 
erästä pientä Iimasientä (Pizysarum cinereum) sekä 12 eri levää. 

Venäläinen levientutkija G o 1 e n k i n sekä toinen kasvitietei
lijä, V a 1 e t o n, kävivät uudestaan Krakatau-saaressa maalis
kuussa 1905. Tämä käynti on mielenkiintoinen erikoisesti siitä 
syystä, että nyt ensimmäistä kertaa myöskin toinen saaren osa kuin 
klassiiliseksi tullut Zwarte Hoek, nimittäin saaren itäosa, tuli kasvi
tieteilijäin huomion kohteeksi Valitettavasti tämä matka tehtiin 
enemmän matkailutarkoituksessa kuin aikomuksessa julkaista tulok
set. Kuitenkin laadittiin kasviluetteloita ja kerättiin aineistoa, joka 
on säilössä Buitenzorgin kasvikokoelmassa. 0 o c t e r s v a n 
Le e u w e n (1 921) oli ensimmäinen, joka otti huomioon osan tätä 
katkelmallista aineistoa; mutta kokonaisuudessaan tåmä aineisto 
täydennyksineen tuli käytetyksi vasta B a c k e r i n julkaisussa 
1929. Tästä käy selville, että kokonaista 20 uutta saaren putkilo
kasvia oli löytynyt 1905, nimittäin (E:IIa merkityt lajit ovat var
maan otetut saaren itäosasta, Z:llä merkityt lajit taas Zwarte 
Hoekista; muiden suhteen paikan ilmoitus on epävarma): 
Cycas rumphii (Cycadacece) 
Remirea maritima (Cyperacece) E 
Trema orientale (Uimacere) Z 
Ficus fistulosa (Moracere) Z 
F. fulva 
F. hirta Z 
Pipturus incanus (Urticacere) 
Oerris 11eterophylla (Leguminosre) E 
Muwna acuminata ( ) Z 
Macaranga tanarius (Euphorbiace. r) E 

Columella trijolia (Vitacere) Z 
Leea aequata E 
Thespesia populnea (Malvacere) 
Barringtonia insignis (Lecythidacere) 
Premna integrifolia (Verbenacere) 
Hyptis brevipes (Labiatre) Z 
Uncaria sp. (Rubiacere) 
Nauclea sp. 
Guettarda speciosa )) E 
Trichosanthes hracteata (Cucurbitacere) 

(Jatkuu.) 

N~oret hyönteistieteilijät n.s. »biologisia» kokoel· 
mia valmistamaanl 

Uunio Saalas. 

Pian on taas tulossa se jokaisen hyönteistiedettä harrastavan 
kultainen aika, jolloin hän saa haavit ja muut pyyntivälineet käsis
sään samoilla maita mantereita tehden -havaintoja, tutkimuksia ja 
keräyksiä. 
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Useimmilla sekä alottelijoi lla että pitemmällekin ehtinei ll ä 
hyönteistieteilijöillä on tapana kerätä ainakin pääasiallisesti vain 
aiku isia hyönteisiä, joista he aikanaan ~ saatuaan ne laj illeen mää
rätyiksi - voivat valmistaa itsellensä systemaattisen kokoelman. 
jotkut keräävät ehkä myöskin toukkia - ennen muuta perhos
toukkia - voidaksensa erikoisissa kasvatuslaatikoissa tai toukka
häkeissä kehittää itsellensä aikuisia ja siten saada kokoelmaansa 
varten tavallista siistimpiä hyönteisyksilöitä. Täten he samalla 
ikäänkuin itsestään perehtyvät jonkin verran kyseessä olevien 
lajien elintapo ihin ja laajentavat tietojansa. 

Tämä kaikki on erittäin hyödyllistä, - ja systemaatt inen hyön
teiskokoelma, jossa eri lajit neuloihin pistettyinä ovat perättäisessä 
järjestyksessä nimillä varustettuina, onkin hyvä ja välttämätön 
apuneuvo jokaiselle, joka tahtoo syvällisesti perehtyä johonkin 
hyönteisryhmään, tehköön hän sen missä tarkoituksessa tahansa ja 
ottakoon hän myöhemmin tutkiaksensa hyönteisiään miltä kannalta 
hyvänsä: systemaattisesti, anatomisest i, biologisesti j.n.e. Sitä 
paitsi voi hyvin järjestetty, siisti hyönteiskokoelma tarjota todellista 
taidenautintoakin jokaiselle, jolla on silmää näkemään mitä luon
nossa on kaunista. 

Mutta jos tahdomme oppia hyönteisiä tuntemaan muutenkin 
kuin vain nimeltään ja ulkomuodoltaan, on tarpeellista, että jo 
aika isin koetamme syventää tietajamme laajentama lla havainto
jemme ja keräilyjemme aihepi iriäkin. Tällöin on välttämätöntä, 
että talletamme ja otamme tutkittaviksi myöskin toukat ja kotelot, 
ehkäpä munastotkin, mikäli tämä käy päinsä, sillä ne-hän muo
dostavat itse asiassa yhtä oleellisen osan niistä hyönteisistä, joita 
meidän pitäisi oppia tuntemaan, kuin aikuisetkin. 

Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole tässä yhteydesså puuttua 
hyönteisten varhaisten kehitysasteiden keräilyyn, vaan tahdon 
ainoastaan kiinnittää huomiota n. s. >>bio logisten kokoelmien>> val
mistamiseen. 

On erittäin valaisevaa ja hyödyllistä · perustaa systemaattisten 
kokoe lmien lisäksi se llaisia kokoelmia, joihin talletetaan hyönteisten 
vah ingoittamat kasvinosat, kuten lehdet, hedelmät, puun- ja kaar
nankappaleet j.n.e., taikka niiden valmistamat pesät. Tosin tuottaa 
tällaisten kokoelmien laat iminen jonkin verran vaivaa ja vaatii 
hieman näppäryyttä, jopa taideaistiakin. Mutta sitä viehättäväm
pää se on ja sitä suurempaa tyydytystä se samalla voi aikaansaada. 
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Sen ohessa se pakottaa meidät tutustumaan entistä paremmin 
hyönteisten elämään ja merkitykseen. 

Biologisia hyönteiskokoelmia voi olla mitä erilais impia verraten 
yksinkertaisista hyvin suurenmoisiin, paljon työtä ja taitoa vaati
viin. jokaisen on syytä ensin alottaa yksinkertaisemmilla ja vaati
mattomammilla, totuttautuen siten vähitellen tähän työhön 

Helpoimmin valmistettavia ovat se llaiset kokoelmat, jotka 
järjestetään t a v a 1 1 i s e n k a s v i h e r b a a r i o n m u o t o o n. 
Tähän kerätään hyönteisten vioittamia kasveja tai kasvinosia. 
Hyvin monet hyönteiset nakertelevat tai imevät tava lla tai toisella 
lehtiä. Kullakin lajilla on omat erikoisu utensa vahingoittaessaan 
niitä. jotkut syövät niihin pieniä pyöreitä reikiä, kuten kir13at eli 
maakirput, toiset nakertavat niiden reunoihin lovia·, kuten esim. 
hernekärsäkkäät, si lpovat niitä epätasaisesti rikki kärjestä käsin, 
kuten esim. haiskiaiset, tai syövät ne täydellisesti piloille, niin että 
vain suonisto jää jäljelle, kuten esim. haavan- ja lepän lehtikuoriai
set . Eräillä lajeilla, kuten kirsikkaetanaisella 1. kirsikkapistiäisellä, 
on tapana toukkana elää lehden yläpinnalla syöden suuhunsa ylä
kalvon ja pehmeän lehtimallon, mutta jättäen alakalvon läpinäky
vänä >>ikkunana >> jäljell e, tai päinvastoin elää alapinnalla, kuten 
sinappikuoriaistouka lla, jättäen yläkalvon koskemattomaksi. N.s. 
>>miinaajat», joita on pääasiallisesti pikkuperhosten ja kaksisiipis
ten, mutta myöskin eräiden kovakuoriaisten ja pistiäisten jou
kossa, elävät kasvisoiukon sisässä jättäen molemmat kalvot koske
matta ja synnyttäen siten lehti in käytävän-, laikun- tai rakontapai
sia miinoja. jotkut syövät vihdoin lehdet kokonaisuudessaan ruoti
neen päivine-en. Eräät lajit taas ovat omituisia siitä, että ne käärivät 
lehtiä eri tavoin kokoon. Niinpä useiden kärsäkästen naaraat kier
tävät ne munansa sekä tulevan toukkansa suojaksi, nakerrettuaan 
ensin niitä tai niiden ruoteja kukin omalla tavallaan. Kääriäisten 
sek.ä eräiden muidenkin perhosten toukat itse kiertävät lehdet ym
pärilleen ja sitovat ne silkkirihmalla kudoskäärylöiksi, joiden sup
jassa ne sitten syövät tätä käärylää sisästä päin. Kasvi, joka täten 
on tavalla ta i toisella vioittunut, on pantava joko kokonaisena kasvi
puristimeen tai on siitä otettava ta lteen va in oksa viottuneine lehti -: 
neen. Sitten se on käsiteltävä tava llisen herbaariokasvin tavoin . 
Samalla laiHa on kerättävä kasveja, joiden juuret , varret, silmut, 
kukat tai hede lmät ovat hyönteisten katkaise mia, kovertamia tai 
muulla tavo in vioittamia. 
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Ennenkuin otamme kasvit talteen, on tärkeätä, että koetamme 
mahdollisimman tarkoin selvitellä, mitkä hyönteiset ovat tuhon 
aiheuttaneet tai muulla tavoin jättäneet näihin jälkensä. ja nämä
kin ovat huolellisesti säilytettävät sekä numeroitavat, joten perästä 
päin, milloin hyvänsä, voimme varmuudella sanoa, mitkä hyönteiset 
ja biologiset preparaatit kuuluvat yhteen. Siinä suhteessa emme 
saa mitenkään hutiloida ja luottaa yksinomaan ulkomuistiimme, 
sillä silloin voimme aikaansaada suuria erehdyksiä ja tehdä suoras
taan paljon vahinkoa. Ta r k k o j en, 1 u o te t tavi e n m u i s
t i i n p a n o j e n t e k e m i n e n on tässä työssä, kuten kaikessa 
muussakin hyönteistieteellisessä keräilytyössä, aivan ensiluokkaisen 
tärkeätä. jos sen laiminlyömme, menettää työmme suureksi osaksi 
arvonsa. Mutta jos siinä olemme huolellisia ja tunnontarkkoja, 
voimme verraten vaatimattomillakin Iöydöillämme tehdä huomat
tavaa hyötyä, jopa suorastaan palvella tiedettä. - Voimme käy
tännöllisesti järjestää numeroimisen ja muistiinpanojen teon esim. 
siten, että numeroimme erikseen keräämämme neuloihin pistetyt 
hyönteiset käyttämällä eri kesinä eri värisiä lippuja ja erikseen taas 
numeroimme keräämämme kasvit y.m. vioitusnäytteet. Muistiin
panovihossamme, jossa on tarkat tiedot itse hyönteisistä on aina viit
taukset vastaavan syömänäytteen järjestysnumeroon, ja päinvas
toin vioitusnäyte-muistiinpanoissa viittaukset niiden hyönteisten 
numeroihin, jotka ovat otetut nimenomaan kyseessä · olevasta leh
destä, silmusta j.n.e. jos keräämme myöskin esim. spriihin toukkia, 
katelaita y.m.s., on paras numeroida nämäkin näytteet erikseen 
juoksevassa järjestyksessä ja lippuun merkitä myöskin päivämäärä, 
vuosiluku j.n.e. Näistä pidämme taas eri luetteloa, jossa on huo
lelliset viittaukset samoista paikoista otettuihin aikuisiin sekä sitä
paitsi kasvikokoelmiemme vastaaviin näytteisiin. 

Erikoisen mielenkiintoisia keräiltäviä ovat myöskin erilaiset 
kasveissa tavattavat ä k ä m ä m u o d o s t u k s e t lehdissä, var
sissa, kukissa, hedelmissä, juurissa y.m. Toiset näistä ovat Iois
sienien, toiset eläinten kuten eräiden matojen (ankeroisten), punk
kien ja hyönteisten aiheuttamia. Äkämiä aiheuttavia hyönteisiä 
tavataan pääasiallisesti kaksisiipisten (ennen muuta äkämäsääskien) 
sekä pistiäisten (ennen muuta äkämäpistiäisten) joukossa. Mutta 
sitäpaitsi synnyttävät äkämiä monet nivelkärsäiset (pääasiallisesti 
kirvat), eräät kovakuoriaiset, perhoset, ripsiäiset j .n.e. Toisinaan 
elää äkämänsynnyttäjä ulkopinnalla tai lehden muodostamassa 
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poimussa, kierteessä j.n.e., toisinaan keskellä täysin su ljettua äkä
mää. Toiset äkämät ovat nukkamaisia, toiset pussimaisia, kupla
maisia, kierremäisiä, pallomaisia j.n.e. jotkut muistuttavat pientä 
käpyä, kaalinkupua tai töyhtöä. Milloin ne ovat yksikammioisia, 
milloin monikammioisia, milloin ne ovat kovapintaisia, milloin peh
meitä, sienimäisiä, takkuisia j.n.e. Hyönteiskerääjällä on täysi syy 
ottaa kokoelmiinsa näitä äkämämuodostuksiakin ja ennen sitä 
koettaa - mikäli mahdollista - saada niissä olevat toukat tai 
kotelot kehittymään aikuisiksi, joten hän varmemmin voisi todeta, 
mikä laji on ne aiheuttanut. Mutta muutenkin on mahdollista niitä 
määrätä hyvien erikoisteosten avulla1• - Milloin äkämät ovåt pie
niä, voidaan kasvit, joissa ne tavataan, säi lyttää herbaariossa yllä
mainitsemallamme tavalla. Milloin ne ovat isoja ja kovia, voidaan 
ne säilyttää semmoisinaan pienissä, tarkoitukseen valmistetuissa 
siisteissä p a h v i r a s i o i s s a. Rasian laitaan on tavalla tai toi
se lla kiinnitettävä lippu, johon on merkitty äkämänaiheuttajan 
nimi (jos saamme siitä selkoa), kasvilaji; löytöpaikka, päivämäärä, 
löytäjän nimi y.m. tarpeelliset tiedot. Isoja, pehmeitä tai muuten 
helposti pilaantuvia äkämiä emme voi säilyttää kummallakaan yllä
mainitulla tavalla, vaan ne on kerättävä s p riihi n tai f o·r
m o o 1 i i n. 

Erittäin kauniita ja hauskoja kokoelmia voidaan myöskin saada 
p u 1 n- ja k a a r n a n k a p p a 1 e i s t a, joihin eri laiset hyön
teiset ovat kaivaneet käytävänsä. Kuten tunnettua on olemassa 
suuri joukko hyönteisiä, jotka asustavat joko kaarnan alla tai 
syvemmällä puun sisustassa; ja kukin näistä kaivertaa omalaatuiset 
käytävänsä, jotka usein muodostavat laajoja, rakenteeltaan hyvin 
erilaisia >>syömäkuvioita >>. Varsinkin kaarnakuoriaiset ovat näiden 
syömäkuvioiden valmistelussa oikeita mestareita, ja niiden aikaan
saannokset ovat monesti todellisia >>taideteoksia>>. Kullakin lajilla on 
omat syömäkuviotyyppinsä, mitkä kauniita tähtikuvioita, mitkä 
muistuttavat hieroglyfejä, kirjoituksia, lennossa olevia lintuja j.n.e. 
- Tavallisesti on kaarna - kaarnakuoriaisten asustaessa sen alla -
v1elä sangen lujasti puussa kiinni. jos tahdomme saada kokoel
miamme varten ehe itä, hyvin säi lyneitä syömäkuvioita, on kaarna 
senvuoksi varovasti ja taitavasti irroitettava puusta. Se tapahtuu 

1 Esim. Ross-Hedick e: Die Pflanzengallen (Cecidien) Mittel- und 
Nordeuropas. 2. p. 1927. 
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parhaiten lujarakenteisella ja teräväliä puukolla. Irroittamistyö 
vaatii kyllä jonkin verran tottumusta, ennenkuin opimme saamaan 
irti tarpeeksi suuria eheitä ja säännöllisiä kappaleita, mutta harjoit
telemalla se kyllä vähitellen meille onnistuu, kunhan emme työn 
kestäessä hätäile ja hermostu. - Tällaisella irroitetulla kaarnan
kappaleella on taipumusta käpristyä kokoon. Sen vuoksi se on tuo
reeltaan pantava muutamaksi päiväksi lievän painon alle, kunnes 
se on kuivunut jotenkin tasaiseksi. 

Mutta useat hyönteiset tunkeutuvat syvälle puun sisustaan. 
Sellaisia ovat, mainitaksemme muutamia esimerkkejä, tikaskuoriai
set, monet sarvijäärät 1. · hapsenkakkiaiset, kuoleman kello, laho
kuoriainen, eräät kärsäkkäät ja hevosmuurahainen. Saadaksemme 
kokoelmaamme näytteitä näiden käytävistä, on meidän irroitettava 
rungosta suurempia tai pienempiä kappaleita käyttäen aseena 
sahaa ja hyönteispiilua tai kirvestä. 

Kokoelmissa voidaan kaarnan- ja puunkappaleet säilyttää 
sellaisinaan, suuremmat irrallaan, pienemmät esim. joko itse val
mistamissamme tai teettämissämme matalissa avonaisissa p a h v i-
1 a a t i k o i s s a, joiden koko voi vaihdella riippuen niissä säily
tettävien esineiden suuruudesta. Käytännöllistä on sovittaa laati
koiden koko siten, että suuremman pinta-ala tarkalleen vastaa 
esim. kahden tai kolmen pienemmän laatikon kokoa, joten 
hyllyille järjestettäessä ei niiden väliin jää tyhjiä lomia. Laatik
koihin kiinnitetään tavalla tai toisella liput nimineen y.m. merkin
töineen. Parhaiten säilyy tällainen kokoelma, jos voimme hankkia 
sitä varten erikoisen kaapin mataline hyllyineen tai laatikkoineen. 

jotenkin samalla. tavoin kuin puun- ja kaarnannäytekokoel
mia, voidaan myöskin säilyttää h yön t e i s p e s ä k o k o e 1 m i a. 
Näitäkin . on meillä täysi syy kerätä itsellemme. Mehiläisten, 
ampiaisten, kimalaisten sekä eräiden muidenkin hyönteisten pesä
rakennukset ovat näet monessa suhteessa hyvin mielenkiintoisia. 
Aina ei ole aivan helppo >>va lloittaa>> yhteiskunta-pistiäisten, esim. 
ampiaisten pesiä, sillä niiden asukkaat puolustavat, kuten tunnet
tua, >>kau punkejaan>> erikoisen urheasti, omaa henkeäänkään säästä
mättä. Mutta jos se meille onnistuu tai jos löydämme pesän, josta 
asukkaat jo ovat poistuneet, saamme siitä todellisen kaunistuksen 
kokoelmaamme. Voimme sen säilyttää joko semmoisenaan (pois
tettuamme siitä tarpeen tullen toukat ja kotelot) tai halkaistuna, 
jolloin sen sisäosat suojakerroksineen ja kennoineen selvästi tulevat 
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näkyviin. Helpompi kuin näiden suurten pesien valloitus, on kerätä 
yksin elävien erakkoampiaisten ja erakkomehiläisten pesäkam
mioita. Nekin voivat usein olla sangen mielenkiintoisia ja siro
rakenteisia. 

Kaikkia edellä mainittuja kokoelmia on oikeastaan suhteellisen 
helppo valmistaa. Niiden laatu ja ulkoasu riippuu kuitenkin hyvin 
paljon tekijänsä huolellisuudesta Ja taiteellisesta vaistosta. Hyvin 
valmistettu ja järjestetty kokoelma voi olla omistajalleen todelli
seksi iloksi ja opiksi, ja vieraskin sitä katselee mitä suurimmalla 
mielihyvällä. 

Paljon vaikeampaa on aikaansaada sellaisia biologisia hyön
teisryhmiä, joita toisinaan saamme nähdä suurissa museoissa ja 
joissa h y ö n t e i s e t sekä niiden munat, toukat ja kotelot ovat 
l ll o n n o l l i s e s s a y m p ä r i s t ö s s ä ä n esim. ravintokas
vinsa pinnafla tai sisässä. Niiden valmistamiseen vaaditaan pit
källe kehittynyttä taitoa ja harjaannusta. Meidän täytyy sitä var
ten oppia kuivattamaan kasveja kuumassa hiekassa, jolloin ne säi
lyttävät luonnollisen ulkomuotonsa eivätkä litisty kuten kasvipuris
.timessa. Sitäpaitsi täytyy meidän oppia erikoisilla puhalluskoneilla 
puhaltamaan toukkia ja koteloita taikka ·kovettamaan niitä erilai
silla nesteillä. . Kuitenkaan ei tämäkään liene mahdotonta, vaan 
tällä alalla voisimme ehkä saavuttaa suurenmoisia tuloksia, kunhan 
siihen erikoisesti alkaisimme perehtyä. Mutta meillä Suomessa on 
tämä ala toistaiseksi miltei kokonaan viljelemätön - vain toukkien 
konservoimiseen puhallusmenetelmää käyttäen ovat eräät perhos
tutkijat meilläkin jo erittäin hyvällä menestyksellä perehtyneet. -
Mutta jo yksinkertaisempia ja vaatimattomampia kokoelmia 
valmistamaila saatamme - kuten olemme nähneet - saavuttaa 
tuloksia, joista meille itsellemme on hyötyä ja joilla välillisesti 
voimme tiedettäkin palvella. ja niitä valmistelemalla harjaan
numme ehkä vähitellen yhä suurempiin ja vaativampiinkin tehtäviin. 
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Hav~intoja huhtakurjenpolvesta (Geranium 
Bohemicum L.) 

U. Perttula. 

Luonnon Ystävän palstoilla on aikaisemmin jo pariinkin ottee
seen (H i n t i k k a 1929, L i r o 1932) tehty selkoa huhtakurjen
polvesta, sen levinneisyydestä ja elintavoista. Tästä huolimatta 
katsoisin niiden havaintojen, joita olen tästä lajista tehnyt Metsä
tieteellisen tutkimuslaitoksen kokeiluasemalla Bromarvin Solbölessä 
viime kesän kuluessa, tuovan lisävalaistusta joihinkin riidanalaisiin 
kysymyksiin . . 

Laji on todennäköisesti hyvin yleinen latenttina ·solbölen kui
vempipohjaisissa Iehdoissa. Kesinä 1928 - 1929 tapasimme yli
oppilas 0. Le i v o n kanssa vain jonkun yksilön tienviereltä, siitä 
huolimatta, että kumpanakin kesänä päivittäin risteilimme alueen 
lehdoissa. Lähin paikka, missä lajia olimme runsaammin tavanneet, 
oli 2 - 2.5 km:n päässä oleva Tenholan pitäjän Trollshovdan Ärmdal, 
missä sitä kasvoi runsaasti hakkuualan poltetuilla kohdilla. Kesällä 
1933 . esiintyi laji kuitenkin Solbölessä massakasvustoja muodosta
vana tulisijoilla. 

Marraskuussa 1932 oli koeaseman kuivahkoilla lehtorinteillä 
Käringvikenin W-puolella poltettu parisenkymmentä risukasaa, joi
den polttosijoilta 19. V. 33 totesin kaikilta runsaasti äsken itäneitä, 
vain sirkkalehdellisiä (kuva 1 a) tai juuri parhaillaan itäviä taimia. 
Kuva 1 b näyttää taimien esiintymistavan tulisijoilla. S:ltä täl
laiselta laskin taimia 140, 325, 600, 76, 260. Tulisijat olivat haJal
laan useamman ha:n alalla, ja joka ainoalla lehtopohjan tulisijalla 
oli runsaasti taimia, kun taaskin OMT:n ja lehdon taikka MT:n ja 
lehdon· rajoilla niitä oli vähän tai puuttuivat ne kokonaan. Sain 
sen ehdottoman vaikutelman, että tekipä tuolle useamman ha:n 
alalle mihin tahansa tulen, niin siihen myöskin oli ilmestyvä run
saasti kasvimme taimia. On aivan tarpeetonta otaksua (Li r o 1932, 
s. 40) jänisten leviHäneen näin suunnattomia siemenmääriä, sillä 
siinä tapauksessa olisi jänisparkojen tarvinnut kieritellä tLthassa 
niin, että niitä tuskin enää olisi lajinsa edustajiksi tuntenut. Sitä
paitsi jos siemenet olisivat jänisten tuomia, niin miksi nämä olisivat 
piehtaroineet vain tulisijojen kapeilla hiilimurskareunuksilla eikä 
pehmeätuhkaisissa po lttokeskuksissa, joista taimet säännöllisesti 
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puuttuivat? Mutta luo.nnolli
semmin selittyykin siementen 
leviäminen toisin tavoin.' 

Sirkkataimet varttuvat no
peasti, sillä laji alkoi kukkia 
aukeahkoilla lehtorinteillä 9-
10. VI, hedelmän synty alkoi 
9- 10. VII ja siementen varise
minen 26 - 27. VII. Lajimme 
kukinta- ja hedelmöimisfenolo- · 
gia selviää lähemmin oheises
ta graafillisesta piirroksesta 
(kuva 2). 

9. V r I. 33 oli yllämaini

__ ;, 
l m 

Kuva 1. Geranium bonemicum. a. Sirkka
taimi 4/1. b. Kartta siementaimien esiin 
tymisestä erää llä tulisijalla Solbölessä 
19. 5. 1933. tu. Tulisijan tuhkakeskus. 
ta. Tulisij an hiilimurskareu nus, jossa 

runsaast i taimia. ki. Kivi. 

tuilla 5:llä tulisijalla täysikasvuisia fertiilejä yksilöjä 48, 195, 
350, 76, 160. Loput olivat kuolleet. Neljännellä tulisijalla olivat 
siis taimet säilyneet kesän kuivuuskauden yli, joka viime kesänä 
oli pitkä ja ankara, 1 00-prosen ttisesti, mutta tämä kohta olikin 
muita varjoisemmassa paikassa ja taimet siinä harvemmassa. Las
kettujen taimien keskimääräinen kesäsäilyväisyys oli 57 %; tulos, 
joka osoittaa taimien olevan erinomaisen elinvoimaisia. Heinä
kuussa ei tulisijoilla enään ollut yhtään itäviä sirkkataimia eikä 
muitakaan nuoruusasteita. 

Täysikasvuisten yksilöiden koko vaihteli paljon. Suurimmat 
olivat 60 - 70 cm korkeita ja ru.nsashaaraisia, varsi tyvestä lyijy
kynänvarren vahvuinen; keskimääräinen kukkaluku oli 310. Pie
nimmät yksilöt pääsivät vain 15 - 20 cm:n mittaan ja keskimäärin 
kukkalukuun 20. Keskikokoisilla yksilöillä oli kukkia keskimäärin 
120. Kukkaluvun maksimi- ja minimiarvot olivat 435 ja 9. Huo
maamme siis, että kesäyksivuotisetk n yksilöt voivat kehittyä san
gen reheviksi. A 1 m q u i s t (1899) mainitsee kesäannuellien yksi
löiden jäävän pieniksi ja hedelmättömiksi, eikä hänen mielestään 

Kuva 2. Geranium bolzemicumin fenologiaa Solbölessä 1933. --- kukintavaihe 
- hedelmien kypsymisvaihe ······ siementen varisemisvaihe. Esim. 10. VI 11. 
on 30% lajin kukkien kokonaismäärästä kukalla, 60% kypsällä siementäytei-

sellä hedelmällä ja 7% siemenensä varistaneella hcdelmällä. 
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näillä ole mitään merkitystä lajin leviämiselle. Samoin M a 1 m e 
( 1 928) kertoo keväällä polttamainsa risukasain tulisijoilta saa
neensa samana kesänä vain pieniä yksilöitä. 

Kun kukat havaintojeni mukaan melkein poikkeuksetta kehit
tyvät kunnollista siementä tuottaviksi hedelmiksi, valmistuu esim. 
350 yksilön tulisijalla, jonka halkaisijat ovat n. 3 ja 4 m, ja jossa 
yksilöiden keskimääräisenä kukkalukuna on 150, 262.500 siementä. 
Kun tulisijan tuhkapitoinen keskus on aivan paljas, tulee kasvi
peitteistä alaa vain n. 3 m2, joten siemensato yhtä m2:iä kohti on 
n. 87,500. A 1 m q u i s t on löytänyt maasta suuren yksilön alta 
satakuntakin siementä, ja myöskin suuria siemenmääriä edellyttä
vät M a 1 m e n tapaamat massakasvustot sekä A 1 m g r e n i n 
(1911) tapaama satakun ta yksilöä käsittävä kasvusta. 

Sekä H i n t i k k a että L i r o . mainitsevat kirjoituksissaan 
lajin siemenien olevan mustia. Tällaiseen värimääritelmään johta
nee kypsien hedelmien mustat seinät. Lajin täyskypsät siemenet 
eivät ainakaan Solbölen yksilöillä olleet mustia, vaan haalean rus
keita, toisissa siemenissä tummemman ruskean juovaisia, 3 mm 
pitkiä ja 1.5 mm leveitä. 100 siementä painoi 639 mgr. 

Huhtakurjenpolven siementen .leviämistavasta on kaksi vastak
kaista mielipidettä. A 1m q ui s t, H i 1 d e b r a .n d t (1873 - 1874), 
Hedlund (1902), Skårman (1919), Malme ja Ulbrich 
(1928) mainitsevat siementen sinkoutuvan kurjenpolvisien taval
liseen heittotapaan. L u n d s t r ö m (1890) sensijaan otaksuu hedel
mien avautuvan ylhäältä alaspäin (kts. kuvaa L i r o n kirjoituk
sessa s. 39). Tuntuu kuitenkin siltä, kuin olisi L u n d s t r ö m i n. 
se litys enemmän tai vähemmän haettu johtuen hänen epäilyistään 
siementen säilymisestä palossa. Lisäksi hän ei kokonaan kiellä sie
menten sinkoamis.ta hedelmäin avau~uessa, ja hänen mielestään 
ovat siementen kulkumatkat tätä tietä riittämättömät selittämään 
lajin omituista esiintymistapaa. Itse en ole tehnyt havaintoja sie
menten sinkoamisesta, mutta paljaita siemeniä olen kyllä tavannut 
tulisijoilta runsaasti. Tiheissä kasvustoissa jäävät monet sieme
net pakostakin emokasvien juurille. Siitäkin huolimatta, että 
Solbölen kokeiluaseman työnjohtaja A. 1 1 m o n e n on ilmoittanut 
jäniskannan tilan mailla kohtalaisen runsaaksi, uskallan täydellisesti 
yhtyä M a 1 m e n mielipiteeseen (1928, s. 222): >>Genast föreföllo 
mig Lundströms gissningar något osannolika, ty det massvisa upp
trädande av växten, som jag haft tillfälle att iakttaga, förutsatte 
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en otrolig mängd harar (och lämpliga fåglar) och en särdeles stor 
obenägenhet hos dessa att hålla päisen re.n.>> 

Tunnetust i ovat laj~tnme siemenet ilman erikoiskäsittelyjä vai~ 
keasti itäviä. Olen tehnyt niillä idätyskokeita sekä luonnossa että 
laboratoriossa. 

Luo·ntoon raivatulle lehtomaalle 26. V 1 1. 33 saman kesän 
sadosta kylvämäni siemenet eivät se llaisinaan itäneet, mutta lei
kattuani siemenkuoresta palan pois sain lajin samalla paikalla itä~ 

mään 43 vrk:n kuluessa 36 %. 
Laboratoriossa idätin siemeniä j a c o b s s e n i n sähköllä läm

mitettävässä idätysaltaassa, jonka idätysvesi on kerran vuorokau~ 
dessa lämmitetty + 35° C. Laboratoriokokeiden tuloksia (siemeniä 
idätetty 50 kpl:n erissä;) selvittää seuraava yhdistelmä. 

Siementen käsitttely ennen idätystä 1 Idäl) saika (vck) 1 
jacobssenin altaassa 

ltävyys % 

Ilman käsittelyä 
1 

1 140 - 21 
» 30 - 0 

- (tuhkassa) 1 -----
II Siemenkuorta leikattu 4 - 100 -

Siemeniä lwurnennettu 15 min. 60° C ilmassa 7 30 4 4 
111 » )) 15 )) 1ooo c » - 30 siemenet kuolivat 

» » 15 )) 150° c ~ - 30 » & 

-
» l) 15 )) 40° C vedessä 7 30 2 5 
• » 15 ~ 60° c ~ 7 30 21 24 
~ » 15 l) 80° c • 7 30 4 30 

IV 
» » 15 l) tooo c » - 30 siemen et kuolivat 
» » 301 » 70° c » 7 30 40 40 

-
)) 302 0 70° c )) 7 30 64 64 

» l) 30a » 70° c ~ 7 30 75 75 
l) )) 2 tunt. 50° c >) 9 30 28 28 

-----
V » » 30 min. 70° C alkoholissa 9 - 0 -

-
VI Siemeniä pidetty '3 tunt. kylmässä eetterissä 10 - 0 -

• » 3 •> » xylolissa 10 - 0 -

Yhdistelmän idätysvaihe IV:n alaindeksit 1, 2 ja 3 tarkoittavat 
samaa siemenmäärää, JOnka itämättä jääneitä siemeniä on uudes
taan kuumennettu 30 vrk:n kuluttua 30 mi.n. 70° C vedessä. Näin 
on päästy kolmannen uudestaan-kuumentamisen jälkeen itävyys
prosenttiin 75. Tällöinkin vielä itämättä jääneet siemenet olivat 
eläviä. Eri siemenyksilöiden lämpövaatimus vaihtelee siis huomat
tavasti. 80° C on liikaa, sillä itämättä jääneet 70 % siemenistä oli-
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vat kuolleita. A l m q u i s t mainitsee kyllä siementen kestävän 
100° C, mutta vain 1 min. ajan. Sekä eetterissä että xylolissa 
pidetyt siemenet säi lyivät elävinä. 

Nämäkin kokeet vain vahvistavat Almquist i n (1899), 
H e d 1 u n d i n (1902), M a 1 me n (1919) ja S k å r m a n i n (1919) 
monien kokeitten tuloksia lämmön välttämättömyydestä huhta
kurjenpolven siementen itämisessä. Geranium silvaticumin ja G. 
robertianumin siementen vedessä kuumentamisella ei· ollut mitään 
itäruisnopeutta lisäävää vaikutusta, jotenka ilmiö näyttää rajoit
tuvan vain G. bohemicumin ekologiaan, mihin sen pääasiallinen esi in
tyminen vain kulotetuilla paikoilla myös viittaa. Kuitenkin täytyy 
lämmön vaikuttaa kosteassa. Käsittelemättömän siemenen itämi
nen jacobssenin altaassa selittyy idätysveden lämmittämisestä. 

Koska siemenkuoren leikkaamisella oli niin edullisia seurauksia, 
on selvää, että lämmön täytyy saada aikaan joitakin muutoksia 
siemenkuoressa, niin että välttämättömän imbibi tioveden pääsy 
siemenen sisäosiin helpottuu. Mutta millaisia nämä muut~kset ovat, 
on toistaiseksi vain arveluiden varassa. 

Siemenen harvinaisen kestävyyden selittää parhaiten testan 
rakenteen yksityiskohtaisempi tarkaste lu (kuva 3). 

Geraniaceiden siementen testaa ovat tarkemmin käsitelleet 
m.m. S t r a n d m a r k (187 4), M a r 1 o t h (1883), R a u n k i a e r 
(1888) ja Ne t o 1 i t z k y (1926). Kaksi viimemainittua on ottanut 
mukaan tutkimuksiinsa myös siemenkuoren kehityshistorian. Sie
menaiheen ulkokalvossa on 3 solukerrosta, joista uloin kehittyy 
testan ulkoepidermikseksi (a) ja josta kypsässä siemenessä G. bohe
micumil la ei näy kuin kokoonpainuneet seinämät. Keskimmäinen 
solukerros kehitty.y parenkyymisolukoksi (b), joka tavallisesti on 
2-kerroksinen, mutta jossa esim. G. bohemicumilla ohuemmat ja pak-

A B 

Kuva 3. A. Poikkileikkaus Geranium Endressin siemenkuoresta (Raunkiaerin 
mukaan). B. Poikkileikkaus Geranium bohemicumin siemenkuoresta ja alkion 

pintaosista. 140 kertaa suurennettu . (Alkuper.) 
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summat kohdat säännöllisesti vuorottelevat aiheuttaen vain suuren
nuslasilla näkyvän kuoppaisuuden siemenkuoressa. Ulkokalvon 
sisin kerros muodostaa n.s. palissaadisolukon, jossa on näkyvissä 
vaaleampi >>valovyöhyke>> (1). Palissaadisolujen ulkoseinämät ovat 
tavattoman paksut, ja niiden soluontelo sangen ahdas sisältäen 
ruskeata väriainetta, jota näkyy toisinaan siinä kapeassa tiehyees
säkin, mikä lähtee soluontelosta päätyen valovyöhykkeeseen. 
R a u n k i a e r mainitsee väriaineen olevan parkkihappopitoista. 
joillakin Geranium-lajeilla on näissä vielä kalsiumoksalaattikiteitä
kin. Paikoin ovat palissaadisolut tavallista suurempionteloisia. 

Siemenaiheen sisäkalvon ulkoepidermiksestä muodostuu kyp
sässä siemenessä solurivi, jonka solut ovat säteen suunnassa huo
mattavasti pidenneet. Solujen sivuseinämät ovat aaltomaisesti tai~ 
puilleet, jonka vuoksi ne poikkileikkauksessa tulevat leikatuiksi 
useampaan kertaan. Tämän kerroksen (d) soluille on T s c h i r c h 
antanut yleensä siemenkuorissa nimen brachysclereidit (1889, 
s. 303). Ne aikaansaavat siementen puristuskestävyyden. G. bohe
micumilla on tämä kerros huomattavasti paksumpi kuin esim. 
G. silvaticumiiia ja G. robertianumilla. Sisäkalvon parenkyymi jää 
hyvin vähäiseksi litistyen ympäröivien solukerrosten väliin ja puut
tuenkin N e t o 1 i t z k y n mukaan toisilta lajeilta. G. bohemicumilla 
se tavataan (e). Sisäepidermiksen (f) solut ovat suuria, ohuilta sivu
seinämiltään kasaanpainuneita. S t r a n d m a r k olettaa tämän 
kerroksen kuuluvan kuitenkin siemenaiheen sydämeen. 

Näissä solukerroksissa erottaa N e t o 1 i t z k y 3 eri kutikulaa: 
1. ulkokutikulan, joka on ulkokalvon ulkoepidermiksen yläpinnalla, 
2. välikutikulan, jonka muodostavat ulko- ja sisäkalvojen yhtymä
pinta, mutta joka usein jää syntymättä ja 3. sisäkutikulan, joka 
tavataan sisäkalvon sisäepidermiksen sisäpinnalla. 

Siemenkuoren sisällä on käyristynyt alkio, jonka sirkkalehdet 
ovat vahvasti poimuutuneet kaikilla lajeilla. Sirkkalehtien pinnalla 
on kerros epidermissoluja (g) ja vasta sen alla varsinainen ravinto~ 
soiukko (h), jonka soluissa on runsaasti öljyjä ja aleuronjyväsiä 
ainakin G. bohemicumilla, jonka vuoksi sirkkataimet heti alusta 
pitäen ovat elinvoimaisia. Ravintosoluissa on myös lehtivihreätä, 
joka siis säilyy täysin vihreänä tumman siemenkuoren sisällä. 

Mikä. siemenkuoren kerroksista estää paisumisen? R a u n
k i a e r on taipuvainen tämän arvon antamaan palissaadikerrok
selle, N e t o 1 i t z k y taaskin ennenkaikkea sisäkutikula11e. Kuti~ 
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kutakerrosten arvoa väheksyy Det me r (1880, s. 58) ja hänen 
ilmoituksensa mukaan myös N o b b e (Handbuch der Samenkunde, 
s. 116). He kokeilivat tosin lupiinin siemenillä, joilla myös on pak
suja palissaadisoluja, mutta eivät saaneet niitä paisumaan, vaikka 
olivat keittäneet niitä 4 tunt. eetterissä. Samaan suuntaan viittaa
vat omat kokeeni. D e t m e r päätyy myös palissaadisolukon pai
sumista estävään vaikutukseen. 

Huhtakurjenpolven siemeniä kuumennettaessa tapahtuu sie
menkuoressa joko halkeilemisia fysikaalisen laajennusponnistuksen 
ansiosta - tätä vastaan puhuu tosin ilmakuivan kuumentamisen 
ja alkoholissa kuumentamisen tehottomuus - tai liuottaa kuuma 
vesi joitakin testan aineksia. Sijaitsevatko nämä ainekset kutikula
kerroksissa vaiko parkkihapon impregnoimissa palissaadisolujen 
ketoissa, on toistaiseksi epävarmaa. 

Oli nyt miten hyvänsä, joka tapauksessa on varmaa, että juuri 
siemenkuori tekee lajimme siemenet harvinaisen resistenteiksi. 
Lajin mustalaismainen esiintyminen johtuu juuri näistä kahdesta 
tekijästä: 1 ä m m ö n k i r v o i t t a v a s t a v a i k u t u k s e s t a 
j a s i e m e n e n h a r v i n a i s e s t a r e s i s te n s s i s t ä. Ajat
telen seuraavaan tapaan: jollakin paikalla kasvaa lajiamme. Tu
leennuttuaan sinkoilevat sen siemenet emokasvien ympärille hävi
ten muun kasvillisuuden verhoon ja säilyen siellä vuosia, jopa vuosi
kymmeniä, kuten M a 1 m e n tutkimukset osottavat. Kun paikalla 
myöhemmin sattuu poltto, kulo tai kaskeaminen - Solbölen mai
nittuja lehtorinteitä on työnjohtaja 1 1 m o s e n tiedustelujen mu
kaan k a s k e t t u 4 0 v u o t ta s i t t e n - herää siementen 
kätketty elämä jälleen. Ellei kuumuus ole liian suuri, kuten Sol
bölen tulisijojen keskiosissa, nousee paikalle ± runsas huhtakurjen
polvikasvusto tai -kasvustoja riippuen kätkösiementen runsaudesta. 
Mitään selityksiä jänisten piehtaroinneista tulisija- ja kuloaloilla 
ei mielestäni tarvita, sulkematta tietenkään harvinaisena sattumana 
tätäkään tapahtumaa mahdollisuuksien ulkopuolelle. 

Sekä H i n t i k k a että Li r o mainitsevat, ettei kulottaminen 
ole välttämätön. 10. X. 33. totesin taimia myöskin kulottamatto
milta paikoilta, nim. keväällä kuokalla pöyhityiltä ulkolaispuide!l 
istutussijoilta. Maaperässä olleet siemenet olivat joutuneet paljaalle 
mullalle, jossa kesäinen auringon paahde oli saanut ne herätetyksi 
itämään. Sirkkalehtien lisäksi oli niillä 2- 3 kasvulehteä. 

A 1 m q u i s t i n mukaan laji taimehtii elokuussa ja talveh-
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dittuaan kukkii seuraavan vuoden kesäkuussa ja olisi nam ollen 
talviyksivuotinen. Havaintojeni mukaan riippuu lajin ikä kuiten
kin suuresti kulotusajasta. jos kulotus on tapahtunut hyvin myö
hään syksyllä tai varhain keväällä, on laji säännöllisesti kesäyksi
vuotinen. Kulotuksen tapahtuessa keski- tai myöhäiskesällä tai 
met talvehtivat. Talvehtivia täysin vihreitä taimia tapasin 10. 1. 
1934. Kulottamattomalla maalla tapaamanani on laji ·esiintynyt 
talviyksivuotisena. 

Kirjallisuutta: K. A 1m g r en, Några ord om förekomsten af Geranium 
bohemicum m.m. Svensk Bot. Tidskr. 1911, p. 219- 220. - E. A 1m q u i s t, 
Bio1ogiska studier öfver Geranium bohemicum L. Bot. Not. 1899, p. 81-85. -
W. De t me r, Vergleichende Physiologie des Keimungsprocesses der Samen. 
j ena, 1880, p. 57- 61. - 0. H a b e r 1 a n d t, Physiologische Pflanzenanato
mie, Leipzig, 1896, p. 142. - T. He d lu n d, Orn frukten hos Geranium bohe
micum L. Bot. Not. 1902, p. 1- 39. - F r. H i 1 d e b r a n d, Die Schleuder
frtichte und ihr im anatomischen Bau begrtindeter Mechanismus. jahrb. f. wiss. 
Botanik 9, 1873- 74, p. 235- 276. - T. j. Hintikka, Huhtakurjenpolven 
(Geranium bohemicum L.) ekologiasta ja levinneisyydestä. Luonnon Ystävä 
1929, p. 115- 126. - J. 1 v a r Li r o, Geranium bohemicum, sam. 1932, p. 
33- 43. - A. L u n d s t r ö m, Om fröspridningen hos Geranium bohemicum. 
Bot. Not. 1890, p. 241-246. - 0. A. M a 1m e, Om frönas groning hos Gera
nium bohemicum L. Bot. Not. 1'928, p. 221 - 226. - Ännu några ord om Gera
nium bohemicum L. Svensk Bot. Tidskr. 1928, p. 533- 534. - R. M a r 1 o t h, 
Ober mechanische Schutzmittel der Samen gegen schädliche Einfli.isse von aussen. 
Englers Bot. jahrb. Bd. 4., 1883, p. 225. - F r. Ne t o 1 i t z k y, Anatomie 
der Angiospermen Samen, 1926. K. Linsbauers Handbuch der Pflanzenana
tomie, Lief. 14 (II 2 D. Bg. 1- 23). - C. Ra u n k i a e r, Fraskallens Bygning 
og Udviklingshistorie hos Geraniaceerne. Bot. Tidsskr. 16, 1888, p. 152- 167. 
- j. A. D. S k å r m a n, Ett bidrag tili frågan om temperaturens betydelse för 
frönas groning hos Geranium bohemicum L. Svensk Bot. Tidskr. 1919, p. 
93-97. - j. E. S t r a n dm a r k, Bidrag tili kännedomen om fröskalets 
byggnad. Lund, 1874, p. 27-29 ja 43. - A. T s c h i r c h, Angewandte 
Pflanzenanatomie, Wien und Leipzig 1889, p. 303. - E. U 1 b r i c h, Biologie 
der Fri.ichte und Sam en (Karpobiologie). Berlin 1928, p. 52. 

Pieniä tietoja. 
Kolme rautiaisen [Prunella m. modularis (L.)] pesälöytöä. Leht. 1. V a i

n i on allekirjoittaneelle Luonnon Ystävään pantavaksi jättä män ti donmukaan 
löysi Vaasan suomal. lyseon oppilas Pauli S t r c k a rautiaisen pesän Vaasan 
Sundomista toukok. puolivälissä 1926. Pesä oli puutarhassa pienessä kuusessa. 

}\esällä 1932 tapasi allekirjoittaneen serkku, yhteislyseo l. A. N u mm e 1 i n 
tälle lajille kuuluvan pesän Riihimäen turvepehkusuon laidassa asumattoman 
Korttiamäen rintee ltä. Se sijaitsi kuusennäre- ja koivunvesatihcikössä näreen 
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rungon vieressä n. 1 m maasta. Poikasten lähdettyä heinäkuussa otettiin pesä 
ja siihen jäänyt vesimuna talteen. 

Lintutieteellisen yhdistyksen kokouksessa 19. X. 1933 näytti tri G. 1 dm a n 
rautiaisen pesän, jonka metsänhoit. L. La g e r w a II oli löytänyt Viipurin 
läheltä Majaniemen alueelta 3. V II. 1933. Pesä oli n. 3 m korkeassa kuusessa 
metrin korkeudella. Löydettäessä oli siinä 3 munaa, kolme päivää myöhemmin 
4. 21. VI l oli 1 poikanen kuoriutunut, 3 munaa oli pilautunut. Poikanen kasvoi 
tavattoman nopeasti ja oli jättänyt pesän 30. VII. 0. Hytönen. 

Pudasjärveläisestä vaaleasta metsosta, josta kerrottiin tarkemmin L. Y:n 
viime numerossa ss. 59- 60 K. Metsävainion kirjoituksessa, julkaisemme tässä 
kuvan. 

Tetrao urogallus cinereus &- Pudasjärveltä 
22. X. 1933. Täytt. Aarno Hellemaa. 

Valok. K. Metsävainio. 

Suuri hauki. Viime syksynä (26. 8) saivat riihimäkeläiset 0. Karlsson ja 
T. Koskinen Janakkalan Kernaalanjärvestä uistimella tavallista suuremman 
hauen. Otuksen paino oli 14 kg ja pituus 115 cm sekä ympärysmitta paksuim
malta kohdalta, vaikka suolisto oli aivan tyhjä, 51 cm. Hauki oli hinattava 
rantamatalikolle, jossa kalamiehet saivat sen nuijittua kuoliaaksi, sillä venee
seen sitä ei voitu elävänä vetää. Osmo 1. Aulamo. 

Lisätietoja Lammin pitäjän kasvistosta. Aikaisemmin julkaistun Lammin 
pitäjän kasviston (Vanamon Kasvitiet. julk., osa 4, n:o 3, 1933) täydennykseksi 
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mainittakoon seuraavat tärkeimmät kesällä 1933 tehdyt lisähavainnot. Pitäjän 
kasvistolle uudet lajit ovat merkityt tähdellä. 

Elodea canadensis. Esiintyi kesällä 1933 hyvin runsaana Lampellonjärven 
laskuojassa täyttäen n. 1/2 km pitkän ojan kokonaan ja miltei tyrehdyttäen 
veden virtaamisen siinä. Vielä huomattavampana ilmeni lajin äkillinen lisäänty
minen Lovonjärvessä, johon edellämainittu oja laskee. Edellisenä kesänä löysin 
lajin järvestä vain muutamasta paikasta, mutta viime kesänä se kasvoi n. 1 km 
pituisessa, kapeassa ja jyrkkärantaisessa järvessä miltei katkeamattomana 
n. 1-2 m leveänä kasvustona pitkin rantoja tukahduttaen pohjaruusuke- ja 
uposlehtisten lajien muodostamat assosiatiot kasvualustaltaan. 

*Hydrocllaris morsus ranae - rr. Kuurikka, Kuurikanjärven matalavetisillä 
mutapohjaisilla rannoilla Makkarinjoen suun tienoilla st pc. Laji on vallannut 
parissa paikassa piisamimyyrien tiheään rantakasvillisuuteen raivaamat käytä
vät. 

Poa angustijolia - st fq. Kasvaa kuivilla harjujen ja mäkien S-rinnenii
tyillä ja harvoissa rinnepensaikoissa pitäjän kaikissa harjujen S-rinteillä tavatta
vissa metsätyypeissä. 

Carex dioeca f. isogyna (Fr)- r. Lampelto, Lamminjärven ojitetulla ranta
niityllä sp päämuodon seassa; Kuurikka, Makkarinjoen rantaniityllä läh. myllyä 
pc. 

* juncus juscoater-st r. Esiintyy pitäjässä yhtenäisellä alueella kirkonkylän 
Hietasten, Halilan, Lampellon, Tirmulan, Oitenkylän ja Jahkolan kylien mailla 
rantaniityillä, rutakuoppien reunoilla ja suopeltojen ojissa, tavallisesti pc. 

Allium oleraceum. Kasvaa myös Sankalassa ky län laidassa olevan soramäen 
nurmikkolaella. 

Cypripedium calceolus. Se osa Untulan lehtoaluetta, jossa lajin kasvupaikat 
sijaitsevat ja jonka rikas lehtokasvillisuus on huomattavasti kärsinyt laidunta
misesta ja metsänharvennuksesta, on ollut nyt rauhoitettuna vuoden ajan. Tästä 
toimenpiteestä mahdollisesti johtuu, että Cypripediumia esiintyi taas toisella 
kasvupaikallaan, vaikkakin sterilinä, 7 n. 10 cm pituista 2-3 lehtistä yksilöä. 

Corylus avellana. Lajia kasvaa Etelä-Lammilla Riikosten kylässä myös 
Ruoko-ojan Kolussa n. 1 km toisesta sikäläisestä kasvupaikasta pohjoiseen 
2 pensasryhmää; seuduke IV:ssä kasvaa pari pensasryhmää Evolla Hautajär
ven rantaharjulla; laji on aikaisemmin kasvanut seudukkeessa ainakin jout
joella, josta pähkinäitä on löydetty turpeesta metsäpuroa perattaessa (rnetsän
vart. Laakso). 

(Quercus robur. Halila, Hailan kallion reunassa metsämäellä 4 puuta, 
joista suurin on n. JO m korkea. Puut, joista 2 on hyvin reheväkasvuista, suuri
latvuksista, ovat n. 25 v. sitten siemenestä kylvettyjä; Vanhankartanon harju
lehdossa kasvaa myös useita isutettuja nuoria puita.) 

*Radicula silvestris - rr. Halila, Halilan talon hiekoitetulla puutarhakäytä
vällä st cp. 

*Cardamine dentata - r (?). Kirkonkylän ympäristöillä puronvarsilla, ran
noilla, ojissa, pcc. 

*Sedum fabaria - rr. Iso-Pappila, n. 200 m rakennuksista heinä-, kaura- ja 
ruispellon ojissa ja saroilla osittain tuoreilla paikoilla hiekkamultamaalla pc. 
Lajia ei viljellä paikkakunnalla koristekasvina. (Löyt. yhteiskoulu!. Leena 
H i i s s a.) 



102 Pieniä tietoja. 

*Potentilla impolitan näytteistä päättäen, jotka toht. H. L i n d b e r g on 
hyväntaht. määränny-t, ainakin keskipitäjällä jotakuinkin yhtä yleinen kuin 
P. argentea. 

• Alchemilla minor v. filicaulis esiintyy ainakin keskipitäjällä harvakseltaan. 
*Latllyrus niger - rr. Vähän-Pappilan ja Ison-Pappilan välillä kallion juu

rella olevassa pähkinälehdossa ja harvapensaisella rinneniityllä st cp. 
Tilia cordata. Uusia löytöpaikkoja: Riikonen, Ruoko-ojan Kolussa; Jahkola, 

Herpentin ja Halmeen mäissä. Aikaisemmin on kylän metsissä kasvanut niini
puuta runsaasti, koska eräs mieshenkilö siellä oli elinkeinonaan harjoittanut 
niinen kiskontaa. 

* Aethusa cynapium - rr. KataJoin en, seppä Rautakosken pihamaalla (yh
teiskoulu). H i 1 k k a R a u t a k o s k e n herb.). Laji on lisänä keskipitäjän 
ennestäänkin rikkaassa vanhan kuittuurin seuralaiskasvistossa. 

*Primula veris- rr. (Aikaisemmin tavattu pitäjässä ainoastaan villiinty
neenä.) Makasiinimäen ja Untulan välillä harjunrinnelehdossa pc. 

*Convolvulus sepium - rr. Viipala, Sinkkiiän puron rantaviidakossa maan
tien luona. 

*Asperula odorata - rr. Kirkonk. Untula, FT-Iehdon reunassa tiheässä 
vadelmapensaikossa pcc. 

Yllämainitut uudet lajit mukaan luettuina nousee pitäjän putkilokasvilajien 
kokonaislukumäärä 577:een, joista, pääasiassa pitäjän eristetystä asemasta joh-
tuen, on vain 22 satunnaiskasvilajia. Jorma Soveri. 

Satunnaiskasveja Haapamäen aseman alueella kesällä 1933. Kesällä 1933 
olen löytänyt seuraavat satunnaiskasvit Haapamäen rautatieaseman alueella. 

Lepidium densiflorum runs. ratapenkereellä pohjoisen semafoorin luona sekä 
siitä pohjoiseen päin n. 1 km pituisella alalla. Lajia on tavattu ainakin 1928:sta 
lähtien. 

Sisymbrium altissimum on sekä kuluneena että edellisenä kesänä löydetty 
kasvamassa halkotarhalle johtavan pistoraiteen luona. 

Sinapis arvensis. Kesällä 1933 mainitun raiteen luona muutama yks. 
Melilotus olficinalis. Kesällä 1933 monena kymmenenä yksilönä halkotar

hassa rajoitetulla alueella, jossa luultavasti on esiintynyt aikaisemminkin. 
Melilotus albus 1 yks. samalla kasvupaikalla kuin edellinen. 
Dracocephalus tllymiflorus. Ratapenkereellä n. 100 m pohjoiseen päin poh

joisesta semafoorista runs. On esiintynyt useana vuotena. 
Odontites rubra. Noin 10 m etäisyydellä eteläisestä päävaihteesta raiteen 

vieressä useita kymmeniä yks., jo 1932:sta kasvaneena. 
Galium verum. Ratapenkereellä kohta Haapamäen asema-alueen eteläpuo-

lella huomattu usean vuoden aikana. 
Achillea cartilaginea. 1928:sta lähtien veturitallin läheisyydessä lukuis. yks. 
Matricaria chamomilla. 1 yks. halkotarhalle johtavan raiteen vieressä. 
Senecio viscosus. Vaunuvaa'an sekä halkotarhan alueella hiukan. 
Kaikista kasvilajeista on kuivattuja yksilöitä lähetetty Helsingin yliopiston 

kasvikokoelmiin. 0. A. Gröndahl. 

Hlisjärven luonnonpuiston borealisista sammalista. Käydessäni 28. V 1 1 33 
Salmin Hiisjärvellä Kalaojan luona kiinnitin huomiota aivan valtakunnan 
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rajan luona J<alaojan eteläpuolella sijaitsevan dolomiittikallion sammaliin 
toivoen löytäväni joitakin niistä borealisista lehtisammallajeista, joiden eril
listen laatokan-karjalaisten esiintymien luonnetta ja syitä tohtori M. j. K:oti
lainen on seikkaperäisesti ·se lvittänyt (Vanamon julkaisuja 11. 1. 1929), ja 
joiden rikkain esiintymispaikka, Suistamon Leppäsyrjän seudut, on Hiisjärveltä 
vajaan 40 km päässä. 

K:alaojan dolomiittikallio muistuttaa suuresti Leppäsyrjän Säynävaaran 
ja Saariselän parhaita sammalkasvupaikkoja: pysty, varjoisa, suunnilleen 
koilliseen viettävä seinämä laskee rehevään, pensaikkoiseen ja runsasruohistoi
seen korpeen, joka ajoittain ja osittain näyttää joutuvan Kalaojan tulvaveden · 
peittoon, ja jonka putkilokasvilajistossa on merkkejä kalkinpitoisen kallion 
läheisyydestä (m.m. Cypripedilum ja Carex paradoxa). Itse kallionseinämällä, 
jonka putkilokasveista mainittakoon Saussurea ja Dryopteris robertiana, kasvoi 
tavallisempien ± kalkinhakuisten lehtisammalten (Disticllium montanum, 
Toriella tortuosa, Didymodon rubellus, Encalypta contorta, Plagiopus Oederi, 
Neckera crispa, Myurella julacea, Campylium chrysophyllum) ohella neljä Laa
tokan Karjalan borealiseen kasvistonainekseen luettua lajia: Mnium ortlwr
rhyncllum, Mnium hymenophylloides, Amhlystegiella Sprucei ja Hypnum fasti
giatum. K:olme ens ksimainittua kasvoi varsinkin kallionjuuren varjoisissa 
koloissa, Mnium llymenopflylloides huomattavan runsaanakin. 

Lisäksi ovat A. Brandt ja A. Pankakoski kesällä 1932 keränneet luonnon
puiston etelälohkolta kaksi samaan kasvistonainekseen kuuluvaa lehtisammal
lajia: Rhytidium rugosum ja Cratoneurum decipiens. Edellinen kasvoi Molinia
korpeen (karttak1.1vio 154 Brandtin kartassa II, Silva Fennica 32, 1933) viet
tävällä kallionrinteellä, jälkimäisen tarkempi löytöpaikka on epävarma. Crato
neurum decipiens on uusi maakunnalle J<l ja liittyy K:otilaisen käsittelemiin 
lajeihin 20:ntena ·Laatokan K:arjalan borealisena lehtisammallajina; se on 
Brotheruksen Fennoskandian sammalkasvian mukaan Suomessa eteläisinnä 
tavattu juuassa (1\b), mutta K:otilainen yllämainitussa teoksessaan mainitsee 
sen lisäksi Ahvenanmaalta. 

Hiisjärven luonnonpuiston alueelta on siis kaikkiaan löytynyt 6 borealisen 
kasvistonaineksen lajia. Hiisjärven seutu kuuluu siten parhaimpiin Laatokan 
K:arjalan borealisten lehtisammallajien löytöpaikkoihin jääden tosin jälkeen 
Sortavalan Kirjavalahdesta (8 lajia) ja Suistamon Leppäsyrjästä (10), mutta 
vetäen vertoja RuskeaJan (5) ja Suistamon jalonvaaran (5) seuduille. 

Kalaojan dolomiittikallion maksasammalista kuulunee samaan kasvisto
ainekseen Arnellia jennica. Se on Arnellin mukaan (Skandinaviens flora, 11 a.) 
Skandinaviassa tavattu kahdesta paikasta Ruotsin Lapissa ja kolmesta keski
ja pohjois-Norjassa. Itäisessä Fennoskandiassa tunnetaan laji maakunnista Ks 
(useampia löytöpaikkoja), Kpom (1 löytöp.), Kon (5 Iöytöp.) ja KJ. Laatokan 
Karjalasta on lajia aikaisemmin kerätty Suistamon Leppäsyrjän seuduilta. 
Fennoskandian ulkopuolella on sitä tavattu pohjois-Venäjältä, Huippuvuorilta, 
Siperiasta, Grönlannista, Pohjois-Amerikan pohjoisosista sekä K:eski-Euroopan . 
suurimpiin maksasammalharvinaisuuksiin kuuluvana Itävallan vuorisioista ja 
Italian Alpeilta. 

Näiden borealisten sammallajien esiintyminen Hiisjärven seuduilla liittyy 
pienenä yksityispiirteenä osaltaan korostamaan luonnonpuiston kasviston ja 
kasvillisuuden erikoisluonnetta. R. Tuomikoski. 
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Sateenvarjokuusi Sortavalassa. Sortavalan pitäjän pohjoisrajalla, Rytyn 
kylän mailla, Iso Havukka-nimisen lammen rannalla, lähellä sen laskuojan lähtö
kohtaa, kasvaa ohellisessa kuvassa näkyvä kuusi, jonka voinee lukea muotoon 

Picea excelsa f. tabuliformis Carr. Kasvupaikka on puolivarjoinen, suop.eräinen 
lammen rantakaistale, jossa matalamman kasv illisuuden muodostavat etu
päässä rahkasammaleet, suomuurain, mustikka, juolukka, kataja, paatsama ja 
tervaleppä. Kuten kuvasta näkyy, on kuusemme jo sange9 kituva, mikä saat
taa johtua, paitsi sen epäedullisesta kasvutavasta, myös paikan suoperäisyy
destä. Mitään keskuslatvaa ei voi havaita; vain rungon yläosassa on oksia . 
Ne ovat tiheästi toisissaan kiinni tyvessään, ja muutamilla on myös yhteinen 
pahkamainen lähtökohta. Vaikka alemmat, kuolleet oksat ovatkin suuntautu
neet (luultavasti talvisen lumipeitteen ja ylempien tiheässä olevien oksantyvien 
pakoituksesta) vinosti alaspäin, niin että jotkut niistä hipovat mättäiden var
puja, näkee vielä elossa olevista ylimmistä oksista, että niillä on taipumus kas
vaa vaakasuoraan. K,ärjessään ne kaartuvat hieman ylöspäinkin. Alimmat 
katkennciden oksien arvet ovat n. 60 cm päässä >>latvasta>>, jota peittää lattea 
sammal- ja jäkäläkasvusto; muuten on runko oksaton. Puun korkeus on 255 cm, 
rungon ympärysmitta lähellä tyvcä 67 cm ja alimpien oksien kohdalla 48 cm. 
Oksaston suurin leveys on 450 cm ja oksien suurin pituus 290 cm. Neulaset 
ovat sangen lyhyitä: 3-7,5 m (lähellä kasvavasta normaalikuuses ta ottamani 
neulaset ovat 7- 13 mm pitkiä). Valokuvan otin 24. V 1928. Käydessäni pai
kalla viimeksi 4. VI 1 1933 totesin, että puu oli yhä edelleen ränsistynyt; elävissä 
oksissakin oli neulasia vain kärkiosissa. L. Tiensuu. 

Helsinki 1934, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
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ELAI N~ JA KASYlTI ETEELLI NEN AI KAKAU S LEHT 1 

J u 1 kaisija: Suomalainen Eläin• ja Kasvitieteellinen Seur,, Vanamo 

Toimitus: Uunio Saalas (vastaava). K. Linkola ja Martti Hertz (toimitussihteeri) 

Eräistä ensiluokan sieniharvinaisuuksista, joita 
olisi etsittävä. 

}. !. Liro. 

Kerron tässä arvoisille L. Y:n lukijoille muutamista loissien istä, 
joita tähän mennessä on tavattu vain kerran tai parisen kertaa, 
vaikka niiden isäntäkasvit ovat hyvin tavallisia ja laajalti levin
neitä. Sienet ovat kaikki sellaisia, että kuka hyvänsä voisi ne ensi 
kesänä meilläkin löytää, ja samalla ne ovat siksi harvinaisia, että 
niiden löytäminen herättäisi tieteellisissä piireissä suurta huomiota. 
jos sieniä lisäksi voitaisiin kerätä vähän runsaammin, olisi ilokin 
sienitieteilijäin piirissä suuri, sillä moni olisi varmaankin mielissään 
saadessaan ostaa itselleen näytteen. Omas~a puolestani lupaan 
niille, jotka ensimmäiseksi lähettävät pyydettyjä näytteitä ennen 
marraskuun alkua pieniä kehoituspalkkioita, joiden suuruus maini
taan kunkin sienen kohdalla. jos onni sattuu olemaan myönteinen, 
voivat täten nuoret luonnonystävämme tieteellisen saavutuksen 
ohella vähän ansaitakin. Löytäjän nimi tulee joka tapauksessa 
aikakirjoissa ja tieteellisissä julkaisuissa mainituksi (sitä suorastaan 
e i v o i välttää) Ja kuva tulee julkaistavaksi tässä aikakauskirjassa. 

Ensimmäinen harvinaisuus on Tuburcinia coralloides (Rostrup) 
Liro, joka kuuluu nokisieniin ja joka ensiksi tavattiin p ö 1 k k y
r u o h o n (Turritis glabra) juurissa. Löydön teki kuuluisa tanska
lainen kasvipatologi ja sienitutkija E. R o s t r u p (kuva 1) retkeil
lessään kesäkuun 5. p:nä 1880 Fyenin saarella, Aaskovin Vejstrupissa. 
Sieni aiheuttaa isäntäkasvin juuriin suuria, mustalla itiöpölyllä täy
tettyjä äkämiä (kuva 2). Sientä ei ole koskaan myöhemmin tavattu 
pölkkyruohossa huolimatta siitä, että sitä on Tanskassa 53 kesää 
haettu sellaisella innolla, että eräs tanskalainen kasvitieteilijä jo 
ilmaisi pelkonsa siitä, että pölkkyruoho tulisi hävitetyksi koko 



106 Eräistä ensiluokan ienilzarvinaisuuksista, joita jne. 

Tanskan maasta. Mutta, sa
nottaneen, eikö Tuburcinia co
ralloides voisi loisia jonkun 
muun ristikukkaisen juuressa. 
ja mainita saanen, että ruotsa
lai·nen professori G. La g e r
h e i m (kuva 3) eräällä retkel
lään etelä-Ranskasså, Palavas'
issa Montpellierin luona, löysi 
kesällä 1889 erään Matthiola 
sinuata-yksilön, jonka juurissa 
oli nokiäkämiä. Lagerheim mää
räsi sienen, josta materialia ei 
enää liene olemassa, Tuburcinia 
coralloides-lajiksi ja mainitsee, 
että hänen ei onnistunut, ahke
rasta etsimisestä huolimatta, 
löytää toista kipeätä Matthiola

Kuva 1. Fredrik Georg Emil Rostrup. yksilöä. Mutta sienen historia 
1831 - 1907. 

ei lopu vielä ihan tähän, sillä 
kirjallisuudessa on tiedonantoja, joiden mukaan 
sieni on vuosina 1921 ---:- 25 esiintynyt Intiassa, Pu
sassa, muutaman neliömetrin laajuisella alueella 
1 n t i a n musta r d i n (Brassica campestt is var. 
sarson) juuressa, ja 1927 ilmoitettiin, että sieni olr 
tavattu Venäjällä Sinelnikovon seudui11a p i h a
kr a s s i n (Lepidium ruderale) ja se p i v ä n k r a s
s i n (Lepidium perfoliatum) juurissa. - Näitten 
rivien kirjoittaja ei ole nähnyt muuta materialia 
kuin Rostrupin ottaman pölkkyruohossa, ja kun 
muissa ristikukkaisissa löytyneitä sieniä ei ole voitu 
verrata lajin alkuperäismaterialiin, ei ole täyttä 
yarmuutta siitä, ovatko eri kasveissa tavatut sienet 
todellakin samaa lajia. Mutta me oletamme, että ne 
kaikki kuuluvat samaan lajiin, ja silloin voimme 
sanoa, että Tuburcinia coralloides on laajalti levin
nyt, mutta samalla suorastaan ihmeellisen harvi
nainen laji. Kun sienellä ylläsanotun mukaan on 
monta tunnettua isäntäkasvia ja kun se ehkä voi 

Kuva 2. Tuburci
nia coralloides sie
nen aiheuttamia 
äkämiä p ö 1 k k y
ruohon juurissa. 
Pienennetty (2/a). 
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loisia vielä muissakin ristikuk-
. kaisissa, olisi hyvä, jos luon
nonystävämme tahtoisivat sitä 
erityisesti hakea. Ensimmäi
sestä näytteestä maksetaan, oli 
sieni sitten minkä tahansa kas
vin juuressa, 100 markkaa. jos 
sien i löytyy useamman kasvi
lajin juurista, maksetaan jokai
sesta uuden isäntäkasvin en
siksi saapuneesta näytte·estä 
75 markkaa. 

Toinen laji, joka harvinai
suudessaan hyvin vetää vertoja 
edellämainitulle, on Sorodiscus 
Ulei (Lagerheim & Winge) Liro. 
Laji on mielenkiintoinen sen 
takia, että se on erittäin lähei
nen sukulainen sekä meillä että 
muualla laajalti levinneelle ja 

Kuva 3. Nils Gustaf Lagerheim. 
1860- 1926. 

perin vahingolliselle k a a 1 i r e v e n n ä i se n eli m ö h ö j u u r en 
aiheuttajalle (Plasmodiophora brassicae Woronin), joka aikaansaa 
suuria äkämiä monien viljeltyjen ristikukkaisten juuriin (kuva 4). 
Sorodiscus Ulei loisii v e s i t ä h d i s s ä (Callitriclu), joiden run
koon se synnyttää pallotnaisia tai pitkänpyöreitä noin 2- 4 mm:n 
suuria äkämiä (kuva 5). Sienen historia on seuraava. Vuonna 1868 
löysi venäläinen professori K a r e 1 s c h t i k o f f erään lammikon 
reunalta muutaman syksy i sen v e s i t ä h d en (Callitriche au
tumnalis), joiden varressa oli pieniä äkämiä. Lammikon sijaitse
ruispaikkaa ei tunneta, mutta kun löytäjä toimi opettajana Pieta
rissa, on luultavaa, että löytöpaikka on Pietarissa tai tämän lähei
syydessä. Melkein 40 vuotta myöhemmin eli tarkemmin heinäkuun 
15. p:nä 1907 löysi tanskalainen professori C. H. 0 s t e n f e 1 d 
sienen, eräällä Ruotsiin tekemällään retkellä, Skånessa kahdesta lä
hellä toisiaan olevasta paikasta (Rönnebro ja Ringsjö), mutta kaik
kiaan vain muutamia äkämiä. Isäntäkasvi oli tälläkin kertaa Cal
litriche autumnalis. Myöhemmin sientä el tietääkseni ole tässä isäntä
kasvissa tavattu, mutta se on löydetty sekä aikaisemmin että myö
hemmin k e v ä i se s s ä v e s i t ä h d e s s ä (Callitric/u verna) kah-
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Kuva 4. K a a 1 i r e v en näin en (Pla smodiophora brassicae) 
lantussa. 

desta toisistaan kaukana olevasta paikasta. Professori Lagerheim 
tapasi sen No r j a s s a (Tromsö, Målselvdal, Bjerkeng) vuonna 
1893 ja samasta paikasta uudelleen t 900; ja maailmankuulu argen
tinalainen mykologi C. S p e g a z z i n i (kuva 8) mainitsee, että 
laji on vuonna 1919 löydetty (Callitriche vernassa) A r g e n t i
n a s s a La Platan luona. B r a s i l i a s s a E. U 1 e tapasi sienen 
syyskuussa 1889 Tubaraon luona eräässä vesitähdessä, jota tois
taiseksi ei ole voitu lajilleen määrätä (Callitriclze sp.). Brasilialaista 
ja argentinalaista· sientä on vuodesta 1896 tähän saakka pidetty 
nokisienenä ja ovat ne kulkeneet nimellä Doassansia Ulei Schroet. 
Ulein alkuperäismateriali, jota allekirjoittaneella on ollut tilaisuus 
tutkia, näyttää, että sieni on identtinen Norjasta tavatun sienen. 
kanssa, jonka Lagerheim ja Winge vuonna 1913 selittivät nimellä 
Sorodiscus callitriclzis. Sienen nimi on siis oleva Sorodiscus U lei. 
Kun sienen toinen isäntäkasvi (C. verna) on meillä perin tavallinen, 
on niillä, jotka sientä hakevat, melko suuret mahdollisuudet löytää 
se, ja sille, joka allekirjoittaneelle siitä lähettää ensimmäisen näyt
teen, maksetaan kehoituspalkkiona 100 markkaa ja saman summan 
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Kuva 5. K e v ä i
nen vesitähti 
(Callitriche verna), 
jonka varren ala
osassa on useita 
pieniä pallomaisia 
äkämiä,joissa asus
taa Sorodiscus Ulei 
(Lagerh . & Winge) 
Liro. - Luonnol-

li sta kokoa. 

saa se, joka lähettää ensimmäiset Callitriche autum
nalis-lajin äkämät. 

Tässä yhteydessä en saata olla mainitsematta , 
että eräs toinen kaalirevennäisen sukulainen, So
rosphaera veronicae Schroeter, on meillä tavattu 
n u r m i t ä d y k k e e s s ä (Veronica chamae
drys), jonka saastunut varren alaosa paisuu jopa 
senti metrin paksuiseksi painuen samalla ruskeaksi. 
Kun sieni on löydetty Helsingissä ja Kuopiossa, 
maksetaan ensinäytteestä vain 50 markkaa, mutta 
jos sieni löydetään muissa Veronica-laj eissa (kuva 
7), on maksu 75 markkaa. - Plasmodioplwran suku
lainen on myöskin Molliarda triglochinis (Moll.) 
Maire & Tison, joka paisuttaa s u o 1 a k k e en 
(Triglochin) kukinnan vartta (kuva 8). Sieni on 

kerran tavattu meillä Pornaisissa, mutta kun löytö tehtiin 15 vuotta 
ennenkun sieni oli tullut selitetyksi, joutui näyte (1 kukinta) huk
k.aan. Ensinäytteestä maksetaan 50 markka8. 

Kolmas harvinaisuus, joka tiettävästi on vain yhden ainoan 
kerran löydetty, on nokisieni 
Entyloma plantaginis Blytt, 
joka loisii k e s k i r a t a m o n 
(Plantago media) lehdissä. Sie
nen tapasi Blytt Oslon luona 
(Hovedöen) vuonna 1885. Vain 
yksi ainoa, luultavasti ohimen
nen maasta siepattu ratamon
Iehti on otettu talteen, mutta 
sienen olemassa olo on varma , 
sillä olen lehteä tutkinut ja to
dennut, että sieni on hyvä laji, 
jonka lehdessä on itiöitä run
saasti. Tämänkin lajin ensim
mäisestä näytteestä luvataan 
100 markkaa, ja niille, jotka 
tahtovat sientä hakea, mainit
sen, että lajia on verraten vai
keata huomata, sillä se muodos
taa melkein värittömät itiönsä Kuva 6. Carlos Spegazzini. 1858- 1926. 
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Kuva 7. M u ratti-
1 c h t i n e n t ä d y
k e. (Veron ica hederi
folia), jonka varsien 
tyveä Sorosphaera ve
ronicae Schroeter pai
suttaa. L'.-10nnollista 

kokoa. 

lehden mallossa, joten lehden pinnassa ei ole 
havaittavissa muuta kuin hyvin epäselvästi 
rajoitettuja harmahtavia tai vähän likaisen 
violettisia läiskiä. Paraiten huomaa lehden 
saastuneeksi katsellessa sitä päivää vastaan, 
jolloin itiöitä sisältävät kohdat esiintyvät tum
mempina kuin lehden terveet osat. 

Neljäs harvinaisuus on Entorrhiza isoetes 
(Rostrup) Liro, joka loisii t u mm a s s a 
1 a h n a r u o h o s s a (Isoetes lacustre). Laji 
on vain kerran ennen tavattu Tanskassa, jossa 
sen löysi vuonna 1900 j. E. La n g e vain yh
dessä ainoassa lahnaruohoyksilössä (Roldskov, 
Öxsö). Sieni on mielenkiintoinen sen takia, 
että se on ainoa sanikkaisissa tavattu noki
sieni. Sen ensimmäisestä näytteestä maksetaan 
mielihyvällä 100 markkaa. Sieni on vaikeasti 
huomattavissa, ja voi sen löytää vain siten, 
että lahnaruohon lehdet irroitetaan mukula
maisesta varresta ja tarkastetaan yksitellen. 
Lehtien tuppimaisessa tyviosassa tavataan 

lahnaruohon valkoiset tai likaisen valkeat itiöt, jotka ovat ikään
kuin pienen pienet biljardipalloset. jos itiöiden välissä huomataan 
v a a 1 e a n i h o n v ä r i s t ä puuromaista m a s s a a, on lahna
ruoho visusti otettava talteen, sillä tällaiset yksilöt ovat sienen 
~aastuttamia. 

Viides harvinaisuus on tieteelle uusi Entorrhiza- laji. Sen on 
C. C ·h r i s t o f f e r s s o n (Lund) löytänyt j o u h i v i h v i l ä n 
eli a r p a h e i n ä n (juncus filiformis) juurissa. Sientä, jonka 
professori C. F e r d i n a n d se n (Kööpenhamina) tulee selittä
mään, en ole koskaan nähnyt, mutta luonnon ystävämme voivat 
sen varmaankin löytää ja siten ensimmäisestä näytteestä ansaita 
' 100 markkaa. Kasvit ovat kaivettavat (ei revittävät) juurineen 
maasta, ja se llaiset yksilöt, joiden juurissa on vaaleita tai valkoisia, 
herneen, makkaran tai korallin tapaisia äkämiä, on lähetettävä 
~ liekit joittaneelle. Samalla so pii hakea Entorrhiza-äkämiä muit
tenkin v i h v i l ä -lajien juurista, ja vähällä hakemisella niitä var
mast i löytää juncus bufonius- ja j. alpinus-lajien juurista (kuva 9) 
ja kaikista maksetaan, ensiksi tulleista näytteistä ja sikäli kuin sienet 



ovat Suomelle uusia , 100 mark
. kaa. 

Ensiluokkainen ·-sieniharvi
naisuus on nokisieni Entyloma 
antennariae (Lindroth) Liro, joka 
on tavattu vain Suomesta (Evo , 
opiston taimitarhojen reunalta). 
Laji muodostaa kissan k ä p ä-
1 ä n (Antennaria diocea) juuren
niskaan herneen kokoisia kovia 
äkämiä, jotka sisästä ovat kel
lertävänruskeita. Kun laji on 
Suomesta tunnettu, en periaat
teen vuoksi voi ensimmäisestä 
näytteestä maksaa enemmän 
kuin 50 markkaa. Mutta luu
lenpa voivani sanoa, että se viisi
kymppinen tulee hakijoille ole
maan tiukassa, sillä itse olen lajia 
kolmenkymmenen kesän aikana 
turhaan hakenut eri osissa maata 
ja niin ahkeraan , että olen siitä 
kohta ihan tarpeekseni saanut. 
Mutta eräs läheinen laji , Enty
loma Magnusii (Ule) Woronin, 
lienee meillä helpommin tavatta
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Kuva 8. Kolme m er i suo 1 a k k e en 
(Trigloch in maritimum) kukintoa, joita 
Molliarda trigloch inis (Moll.) Maire & 
Tison on vähän paisuttanut ja runnel-

lut . Pienennetty. 

vissa j ä k k ä r ä -lajeissa ja varsinkin 1 i e j u j ä k k ä r ä s s ä 
(Gnaphalium uliginosum). Sieni, jonka ensinäytteestä maksetaan 
75 markkaa, muodostaa isäntäkasviensa juurenniskaan pienen her
neen kokoisia kellertäviä äkämiä. 

Mutta minun täytynee lopettaa - ei sen vuoksi ettei sieni
harvinaisuuksia enää olisi, sillä niitä on siksi paljon, että niillä hel
posti voisi täyttää Luonnon Ystävän kaksoisnumeron - vaan sen 
vuoksi, etten tulisi luvanneeksi enemmän, kuin minkä ehkä juuri 
vielä jaksan maksaa. Mutta jos virkamiesten palkkoja ei ensi 
vuonna enää lyhennetä, uskaltanen kirjoittaa tähän kirjoitukseen 
liittyvän sopivanlaajuisen jatkon. Nyt tahdon lopuksi vain mai
nita, että olisin hyvin kiitollinen kaikista s a r a lajien pullakoissa 
esiintyvistä nokisienistä. Nämä ovat helposti tunnettavissa, sillä 
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ne muodostavat usein varsin 
silm iinpistäviä mustia no
k i p a II o s i a sarojen emi
tähkissä. Alueeltamme tun
netaan jo useita lajeja 
use issa isäntäkasveissa, mut
ta monessa saralajissa ei 
meillä vielä ole nokea ta
vattu. Uskallan luvata 50 
markkaa nokijyvistä, jotka 
ensimmäiseksi lähetetään 
seuraavista lajeista: Carex 
riparia, C. pallescens, C. hirta, 
C. pilulifera (huomaa tässä 
tapauksessa mustaa pölyä 

_ .... _ / 
h e d e kukissa), C. flava, C. Kuva 9. A 1 p p i v i h v i 1 ä n ( juncus alpi-
oederi, C. aristata, C. silvati- nus) juuren äkämiä, joita Entorrhiza digi-

tqta Lagerheim on aiheuttanut. Luonnollista 
ca, C. pseudocyperus, C. capi- kokoa. 
tata, C. paradoxa, C. diandra, 
C. leporina ja Carex glareosa. Muiden saralajien noesta ja ensimmäi
sestä näytteestä maksetaan, sikäli kuin nokea ei ole Suomessa 
ennestään tavattu, 40 markkaa. - Lisäksi maksetaan s i m a k
k e en (Anthoxanthum) ja r u o'on (Phragmites) nokijyvistä 100 
markkaa sekä m e s i h e i n ä n (Holcus), n u r m i 1 a u h a n 
(Deschampsia caespitosa), r ä p e 1 ö n (Briza) ja 1 ~~ s t e e n (Lolium) 
nokijyvistä 50 markkaa. 

Näytteet on lähetettävä osoitteellani H e 1 s i n k i, F a b i a
n i n k a t u 2 2. jos paketin osoitelippuun kirjoitetaan sanat 
Vapaakirje, Yliopiston kokoelmiin, tulee paketti postivapaasti perille. 
Erittäin iloinen olisin, jos saisin nokisia tähkiä ainak in 100 kappa
letta kutakin lajia. 

Ja siihen asti lähettämisiin ja maksamisiin! 



l(rakatau, sen ka vimaantieteellinen tutkiminen jne . 11 3 

Krakatau, sen kasvimaantieteellinen tutkiminen 
ja uusi kasvisto. 

jatkoa. 

Bror Pettersson. 

Seuraavana vuonna, huhtikuussa 1906, tehtiin uudestaan retki 
saareen. Tällä kertaa tutkijat olivat E r n s t (1907), P u l 1 e, 
C a m p b e 11 ynnä B a c k e r. Retkikunta nousi ensin maihin 
saaren kaakkoisrannikolle; mainittu rannikko oli siihen saakka ollut 
>>terra incognitaa>> kasvistoon nähden, lukuunottamatta Vaietonin 
tekemiä keräyksiä sekä matkustavan Haeckelin pikaisesti malaijiseen 
matkakirjaansa >>Aus Insulinde>> kirjoittamaa vaikutelmaa, jonka hän 
kirJoitti laivankannella laivan kulkiessa Krakataun etelärannikon 
ohitse. Kirjassaan Haeckel puhuu ruskeista, terävistä laavasilloista 
(sic!), joita säteili kartion huipusta (Rakata) joka suuntaan murtaen 
kartion vihreän ·vaipan. . 

Ensimmäiset vaikutelmat kasvillisuudesta tällä puolella saarta 
ovat innostuttaneet E r n s t i ä eloisaan kuvaukseen. Näin hän 
kertoo: >> Lähestyessämme Krakataun itärannikkoa huomasimme 
ihmetellen kasvillisuuden hämmästyttävän edistymisen. Melkein 
koko rannan kaakkoispuoli huipulle saakka sekä jyrkän rinteen laki 
on vihreän peitossa. Metsävyö kulkee kaakkoisrannikolla yhden
suuntaisesti rannan kanssa; jo kaukaa voimme tästä vyöstä tuntea 
harmaanvihreät casuariinat. Muutamien kookaspalmujen tummat 
tupsulatvukset kohoavat etelämpänä solakoiden lehtipuiden rin
nalla,viimeksimainitut säteittäisine oksineen >> (1907 s. 316). 

Kuten edellämainitusta käy ilmi retkikunta nousi ensin maihin 
saaren kaakkoisosassa; täällä tutkittiin ajoainesten vyöhykettä sekä 
rantakasvillisuutta n. 1 ~ km pohjoiseen päin. Sen jälkeen koetet
tiin edetä huippua kohti, mutta kovin halkeillut maa sekä tiheä 
Saccharum-kasvillisuus tuottivat niin pahoja esteitä, ettei aikomusta 
voitu toteuttaa sinä lyhyenä aikana, joka retkikunnalla oli käytet
tävänään. Korkein saavutettu kohta lienee Backerin mukaan tus
kin suuresti ylittänyt 50 m. 

Tämän pikakäynnin jälkeen retkikunta nousi taas laivaan. 
Matkaa jatkettiin itä- ja pohjoisrannikkoa pitkin, minkä jäl~een 

seuraava maihinnousu tehtiin klassilliselle maihinnousupa ikalle 
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Zwarte Hoekin juurelle. Ainoastaan v:sta 1886 asti tunnettua ranta
kaistaletta tutkittiin tällä kertaa lähemmin. 

Tämän tutkimuksen kautta Krakataun kasvista rikastui vielä 
20:11ä uudella lajilla: 

Pennisetum elegans (Gramince) Carapa obovata (Meliacece) 
Mariscus umbellatus (Cyperacece) Spondias mangifera (Anacardiacece) 
Cocos nucifera (Palmce) Dodonaea viscosa (Sapindacece) 
Cymbidium Finlaysonianum (Orchidacece) Melochia arborea (Sterculiacece) 
Sophora tomentosa (Legwninosae) Melastoma polyantha (Melastomacece) 
Pitheco/obium moniliferum Cynandrum Blumei (Asclepiadacece) 
Pongamia glabra Ipomaea denticulata (Convolvulacece) 
lndigofera Teysmannii Calonyction aspera 
Desmodium umbellatum Clerodendron inerme ( Verbenacece) 
Cassia siamea Erechites llieraciifolia (Compositce) 

Kuluneina vuosina lajien lukumäärä oli, niinkuin käy selville, 
kasvanut siinä määrin, että on mahdotonta tämän esityksen puit
teissa antaa seikkaperäista selostusta kasvistosta sen kokonaisuu
dessa. Riittäkööt tässä muutamat riumerotiedot. E r n s t mainit
see Zwarte Hoekista 46, kaakkoisrannikolta 36 sekä saaren sisä
osista 18 putkilokasvia, joihin vielä on. lisättävä 3 epävarmasti pai
kallistettua lajia. Näistä kaikista 39 (mahd. 40) on rantakasveja, 
50 ± 1 muita lajeja. Nämä ja löydetyt alemmat itiökasvit ~uo
dostavat 119 lajia käsittävän kokonaismäärän Krakatau-saaresta; 
koko saariryhmästä Ernst mainitsee 137 lajia. 1 Q8 putkilokasvista 
67 kuuluu yksinomaan tai pääasiallisesti rantamuodostumiin; muut 
41 esiintyvät vain ylemmillä korkeuksilla. Ensi kerran 1905 ja 1906 

. Iöydetyistä lajeista 17 kuuluu Itä- Intian saariston tavallisiin ranta
kasveihin; niiden siemenillä tai hedelmillä on poikkeuksetta hydro
koorinen leviäminen. 

V. 1908 tutkittiin Krakatau-ryhmän kolme saarta topograafi
sesti ja geoloogisesti. Myöskin kaksi bioloogia, jo aikaisemmin mai 
nittu kasvitieteilijä B a c k e r (1 908, 1929) sekä eläintieteilijä 
j a c o b s o n kuuluivat tähän retkikuntaan. Tällöin noustiin 
maihin taas samoihin paikkoihin, s.o. Zwarte Hoekin ·viereen 
sekä kaakkoispuolelle. Käynti Zwarte Haekiila tuotti uuden orki
dean Eulophia macrorrhiza sekä 5 muuta siellä aikaisemmin huo
maamatonta fanerogaamia, kaikista niistä vain harvoja ja nuoria 
yksilöitä: 
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kuva 5. Meriajovyötä, Pes caprae-formatiota ja rantametsää Krakataun kaak
koisrannalla 1906. 

Pouzalzia Zeylanica ( Urticacece) 
Ximenia americana (Olacacece) 
0/denlandia corymbosa (Rubiacece) 

Albizzia retusa (Leguminosce) 
Vitex paniculata ( Verbenacece) 

Kaakkoispuolen sisäosat n. 300 m korkeuteen sisälsivät vielä 
12 uutta lajia: 

. Polypodium phymatodes (Polypodiacece) 
P. punctatum 

, Selaginella plana (Selaginellacece) 
Costus sericeus (Zingiberacece) 
Nervilia aragoana (Orchidacece) 
Heckeria umbellata v. subpeltata 

( P i peracece) 

Ficus quercitolia (Moracece) 
Leucosyke capitellata ( Vrticacece) 
Homalanthus populnea (Euplwrbiacece) 
Leea indica (Vitacece) 
Cyrtandra sulcata (Gesneriacea!) 
Nauclea purpurascens (Rubiacece) 

· V. 1916 Hollannin siirtomaa-hallitus antoi saksalaiselle miehelle 
luvan tuliperäisten tuotteiden hyväksikäyttämiseksi 840 ha käsit
täväitä alueelta Krakataun itäosassa. 4 eurooppalaista perhettä 
sekä 30 syntyperäistä työmiestä oli jo v:n 1915 lopussa asettunut 
asumaan saaren kaakkoisosaan; sen jälkeen sfirtokunnalla oli sään
~l'öllinen moottoriveneyhteys Jaavan Labuaniin niinä kahtena vuo
tena, jolloin toimilupaa valmistettiin. Tällä asutuksella on mä~-
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rätty merkityksensä arvosteltaessa saareen uudestaan vaeltaneen 
kasyiston kokoonpanoa; sangen monet rikkaruohot ja myöskin toi
set kasvit saivat täten varmasti mahdollisuuden juurtua saareen. 
Tätä seikkaa Krakataun viime1sm kasvitieteellinen tutkija 
Docters van Leeuwen (1920, 1921, 1923) ei ole kuitenkaan 
ollenkaan ottanut huomioon. Syistä, jotka tässä yhteydessä ovat 
vailla merkitystä, Krakatau oli asuttuna vain v:een 1919. Koko 
toimilupa-alueen ulkopuolella oleva saaren länsipuoli julistettiin 
heinäkuussa samana vuonna luonnonsuojPlualueeksi; mainitun luvan 
peruuttamisen jälkeen 1921 liitettiin siihen jäljelläoleva osa, johon 
ihmistålous siis jo oli jonkin verran vaikuttanut. 

Huhtikuussa 1919 Doc te r s v a n Leeuwe n (1920, 1921) 
sekä kaksi muuta bioloogia, ornitoloogi B a r t e 1 s ja meribioloogi 
S u n i e r tekivät 5 päivää kestävän retken Krakatau-saareen, jol
loin 3 päivää omistettiin kaakkoisosan ynnä Mount Rakåtan tutki
miseen. Ranta-alueelta tavattiin likipitäen 100 eri lajia, niistä 40 
sellaisia, joita ei aikaisemmin tunnettu saaresta. Yksi retkeily saa
ren sisäosaan tarkoitti nousemista Rakåta-keilan laelle, mikä myös
kin onnistui, koska eräs valkoisista uudisasukkaista oli aikaisem
min löytänyt huipulle johtavan tien, jota oli mahdollista kulkea. 
D o c t e r s v a n Le e u w e n on siten ensimmäinen kasvitieteilijä, 
jolle tarjoutui tilaisuus saada tietoa saaren ylimmillä korkeuksilla 
elävän kasviston kokoonpanosta. Kiipeäminen laelle oli erittäin 
vaivalloinen ja vaikea ei ainoastaan pehmeän maanlaadun sekä 
jyrkkien rinteiden johdosta, vaan myöskin metsäisissä, ahtaissa 
rotkoissa vallitsevan kostean, kuuman ilman takia. Kuta korkeam- . 
malle päästiin sitä enemmän tyypillisen jaavalaisen vuorimetsän 
puut (Ficus ribes, Villebrunea rubescens ym.) väistyivät toisenlaisen 
metsän tieltä, jonka Cyrtandra sulcata melkein yksinomaan muo
dosti. jo 600 fn korkeudella riippui lukuisia epifyyttejä puista ras
kaina ja vettä valuvina. Korkeammalla kosteus yhä eneni ja maa 
kävi yhä niljakkaammaksi. Ainoastaan rotkojen väliset terävät 
harjat olivat vähän kuivemmat; niiden kasvillisuuden muodostivat 
Sacclzarum spontaneum, Imperata cylindrica sekä etenkin saniaiset 
(Dryopteris unita ynnä Nephrolepis exaltata). Yli 6 tunnin vaival
loisen vaelluksen jälkeen saavuttiin vihdoin laelle; seuraavat kasvit 
peittivät kokonaan laen: Saccllarum spontaneum, mikä ruoho ulot
tui retkeilijöiden päitä korkeammalle, 2 korkeaa saniaista (samat, 
jotka peittivät edellämainittujen harjojen huiput), eräs köynnös-
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kasvi Triclwsporum volubile sekä muutama yksilö Cyrtandraa, 
Ficus ribestä ynnä F. fistulosaa. Tämän vuorennousun saalis oli 
50 lajia, joista vain harvoja oli aikaisemmin tavattu Krakatau
saaressa. 

D o c t e r s v a n L e e u w e n rikastutti tietoja Krakataun 
kasvistosta kaikkiaan 66 uudella putkilokasvilla. Krakataun kas
vista kaikkine lisäyksineen (D o c t e r s v a n L e e u w e n 1923) 
käsitti tähän aikaan lähes 300 tunnettua kasvilajia, niistä 171 
putkilokasvia. Ja jos tuliperäiset voimat eivät uudestaan häiritsisi 
kehitystä, niin kasvillisuus muuttuisi varmasti yhä edelleen; ruoho
tasanko ja -aavikko kävisivät yhä vähäpätöisemmiksi väistyäkseen 
lopulta tropiikkien valtavan aarniometsän tieltä. 

D o c te r s v a n Le e u w e n tuli uudestaan Krakatau-saareen 
saman vuoden lokakuussa (1919), tällä kertaa erään huvimatkan 
johtajana; tämä matka oli järjestetty Hollannin- Intian ensimmäisen 
luonnontieteellisen kongressin jäsenille. Tällöin sattui eräs väli
kohtaus, joka aiheutti kasvipeitteen .luonnollisen kehityksen odot
tamattoman häiriintymisen, samalla kuin se tavallaan valaisee 
kongressin jäsenien käsitystä luonnonsuojelualueista. Eräs retkei · 
lijä sytytti nimittäin tulen kuivaan ruohoviidakkoon nähdäkseen, 
palaisiko se! Ja se todellakin paloi katselijoiden suureksi mielen
ylennykseksi! Eräs si lminnäkijä kertoo tulen levinneen niin nopeasti, 
että osa saarta oli silmänräpäyksessä valtavana tulimerenä. Kulo 
jatkui useita päiviä hävittäen saaren rauhoitettua kasvillisuutta, 
kunnes lopulta tuli sade, joka sammutti kulon. Ei voi olla ihmette
lemättä edesvastuutonta tulensytytystä niin arvokkaassa tutkimus
kohdassa; olisihan retkikunnan johtajan aikaisemmista esitelmistä 
(D o c t e r s v a n Le e u w e n 1920) pitänyt tietää, mikä harvi
nainen mahdollisuus ratkaista eräs kasvi- ja eläintieteen mielen
kiintoisimmista kysymyksistä täten vaarannettiin. 

Näytti nyt melkein si ltä, kuin maan henget olisivat suuttuneet 
siitä, että ihmiset olivat rohjenneet omistaa itselleen heidän etu
oikeutensa; Krakataun tuliperäinen toimekkuus syttyi nimittäin 
jälleen joulukuussa 1927 43-vuotisen levon jälkeen. Voimakkaita 
purkauksia tapahtui merenalaisesta kraatterista Sebesin, Verlaten 
Eilandin ja Krakataun välisen syvänteen keskeltä; ilmaan paiskau
tunut tuliperäinen aines muodosti vähitellen kartion, joka tammi
kuussa 1928 kohosi vedenpinnan yli muodostaen 3 m korkean saa
ren. Seuraavan kuukauden aikana, jota mainitaan voimakkaim-
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Kuva 6. Anak Krakatau IV:n kraatterijärvi. 

pana toimintakaute
na, rakentui kartio 
edelleen 200 m kor
keuteen; kuutiosisäl
lykseltään se oli sil
loin 25 miljoonaa m3

• 

Pian kuitenkin hävi
si tämä Krakataun 
>>ensimmäinen lapsi>>, 
Anak ( = lapsi) Kra
katau 1. Purkaukset 
alkoivat jälleen sa
mana vuonna maalis

kuun 25 p:nä; tuloksena oli uusi saari, Anak Krakatau 11, joka ko
hosi merestä tammikuussa 1929. jo heinäkuussa se huuhtoutui pois 
kuten edellinenkin. Kolmas Anak Krakatau kohosi kesäkuun alussa 
1930 hävitäkseen elokuun 8 p:nä samalla tapaa kuin vanhemmat 
sisarukset. Nyt oli kuitenkin vedenalainen jalusta tullut niin van
kaksi, että neljäs >>lapsi» syntyessään 3 päivää myöhemmin saattoi 
kasvaa suureksi ja toivoa itselleen pitempää elinaikaa. 

-Ensimmäisen kerran eläintieteilijä B r i s t o w e (1933) tuli 
tähän Anak Krakatau IV-saareen helmikuussa 1931. Hän teki niin 
perusteellisia tutkimuksia, kuin kuumuus salli. Tällöin hän totesi, 
ettei mikään kasvillisuus ollut ehtinyt versoa vielä silloin , 6 kuu
kautta saaren syntymisen jälkeen, vaikka siemenjä ja muita kasvin
osia oli rantaan ajautuneina. Sitävasto in hän löysi ajovyöhykkeestä 
tavattujen mätänevien kasvijätteiden seasta arthropoodieläimistön, 
jonka seuraavat eläimet muodostivat: kovakuoriainen Anthiscus 
oceanicus, poduriidi Mesira calolepsis, nämä molemmat runsain 
määrin, sekä kolme hämähäkkilajia: Trocosa reimoseri, Ctenus peri
culosus ynnä Maso Krakatauensis. Kaksi muuta hyönteislajia, 
lehtiä turmeleva koi Cosmopteryx ja sääski Componotus variegatus, 
olivat nähtävästi vain tilapäisiä tulokkaita, jotka eivät vielä olleet 
ehtineet saada jalansijaa. 

Toukokuussa 1932 D o c t e r s v a n L e e u w e n (1933) kävi 
yllämainitussa saaressa, joka silloin oli 40 m korkea ja käsitt i epä
keskeisen kuuman kraatteri järven pitkin rantoja sijaitsevine fuma
rooleineen. j ärveä ympäröivä va lli oli järven toisella puolella hyvin 
jyrkkä; vastapäinen puoli va llia viett i taas hi taasti mereen muodos-
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taen n. 1 km pituisen 
rantakaistaleen. Mon
ta siementä oli jo itä
nyt tällä rannalla, jo
ka oli mustaa hiekkaa 
ja paiskautunutta 
hohkakiveä. ltutai
mia huomattiin seu
raavista lajeista, jot
ka kaikki kuuluvat 
tavalliseen Barring

tonia-muodostumaan: 

Kuva 7. Kookaspalmun pieni taimi Anak Kra
katau IV:n rannalla . 

Pandanus tectorum 
Cocos nucifera 
Canavalia rosea 
1 pomea pes caprce 

Barringtonia specio a 
Terminalia catappa 
Xylocarpus granalum 
Pon gamia P!nnafa 

Tässä yhteydessä kookaspalmun esiintyminen on erikoisen 
mielenkiintoinen. Sitä edusti kokonaista 41 itävää eri kehitysasteilla 
olevaa kookospähkinää (kuva 7). Koska m.m. 8 a c k e r 1929 on 
tahtonut väittää, että näiden seutujen kookaspalmu olisi ensi sijassa 
antropokoorinen, on syytä huomauttaa, ettei ainakaan tässä tapauk
sessa mikään sellainen voi olla kysymyksessä. Ei ainoakaan alku
asukas, lukuunottamatt_a niitä kuleja, jotka seura.sivat sitä geoloo
gista retkikuntaa, mihin Bristowe kuului, ollut nimittäin uskaltanut 
astua maihin tälle vielä toimivalle ja petolliselle tulivuorelle, joka 
alkoikin uudestaan toimia muutamien kuukausien kuluttua, marras
kuussa, ja luultavasti teki lopun ylläkuvatusta edelläkävijä-kasvil
lisuudesta. 

jos tämä vastasyntynyt saari saa jäädä eloon, se tulee varmasti 
muodostumaan paljon kiitollisemmaksi alueeksi kasviston vaelluk
sen tutkimiselle kuin varsinainen Krakatau. Sillä joskin saaren 
etäisyys lähimpään kasvillisuutta omaavaan saareen tuskin ylittää 
3 meripenikulmaa, ei sillä ainakaan ole sitä epävarmuuden momenttia, 
joka sen emällä Krakataulla on. Tuo epävarmuus sisältyy kysy
mykseen, hävittikö suuri mullistus 1883 todellakin kaiken kasvil
lisuuden? ja epävarmuus on saattanut ainakin pari tutkijaa esit
tämään epäilyksiään Krakatau-kysymyksen klassillisesta merkityk
sestä esimerkkinä kasvien vaeltamisesta valtameren saareen. 
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S c h a r f f (1925) oli ensimmäinen, joka huomautti si itä, että 
voidaan hyvin ajatella monien vedenalaisten ja kallionhalkeamissa 
elävien olentojen säilyneen hävityksen aikana. Hänen mielipiteensä 
mukaan ensimmäiset edell~kävijä-kasvit eivät olisi ilmaantuneet 
rannoille, kuten passiivisen leviämisen tapahtuessa on odotettavissa, 
vaan ne olisivat ilmestyneet keskelle saarta; tämän kautta Krakatau
kysymys menettäisi huomattavimman etuoikeutensa. Samaan suun
taan lausuu myöskin B a c k e r (1 929); hän lopettaa paksun vas
tustuskirjansa vertaamalla kaikkea sitä kirjallisuutta, mikä käsit
telee Krakatau-saareen vaeltanutta kasvistoa, valtavaan Bronto
saurus-luurankoon, joka se isoo - kuten joku amerikkalainen kir
jailija on kirjoittanut - 57 jalkaa pitkänä sekä 16 jalkaa korkeana 
herättäen kunnioitusta ja ihailua yli koko maailman, sillä se on 
komein luuranko, mitä kiertotähdellämme tavataan. Mutta luu
rangossa on vain yksi pieni luu; kaikki muu on Pariisista tuo
dusta kipsistä rakennettu. jos rakennusmestarit olisivat käyttä
neet vielä enemmän kipsiä, niin hirviö olisi tullut vielä paljon 
suuremmaksi ! 

Kirjallisuus. B a c k e r, C. A. 1908: j aarverslag van der Topographischen 
Dienst in Ned. Indie. - 1929: The Problem of Krakatau as seen by a Botanist. 
The Hague. - v a n d en Berg, N. P., 1884: Vraegere berichten omtrent 
Krakatau. Tijdschr. voor lndische Taal- Land en Volkenkunde XX IX. -
B r i s t o w e, W. A., 1933: Letters to the Editor. Nature, voi. 152, n:o 3344. -
Doc te r s v a n Leeuwe n, W., 1920: De flora en de fauna van de ei landen 
der Krakatau-gruep in 1919. Handelingen van het Eerste Nederlandsch-lndisch 
Natuurwetenschappelijk Congres, gehouden te Batavia \1ln 3-6 Oct. 1919. -
1921: The flora and the fauna of the islands of the Krakatau-group in 1919. 
Ann. jard. Botan. Buitenzorg XXXI. - 1923: The Vegetation of the Islands 
of Sebesi situated in the Sunda Strait, near the Islands of Krakatau-group; 
in the year 1921. lbid. XXX II. - 1933: Germinating Coconuts on a new vol
canit Island, Krakatau. Nature, voi. 132, n:o 3339. - Ernst, A., 1907: Die 
neue F lora der Vulkaninsel Krakatau. Vierteljahrschr. Naturforsch. Gesellsch. 
ZOrich. - F 1 ei s c he r, M., 1923: Beitrag zur Laubmoosflora der Vulkaninsel 
Krakatau. Ann. jard. Botan. Buitenzorg XXXII I. - G u p p y, H. B., 1916: 
Plants, Seeds and Currents in the West Indies and Azores. London. - j u n g
h u h n, F., 1852: java, seine Gestalt, Pflanzendecke und innere Bauart. Bd. I. 
Leipzig. - K o o r d e rs, S. H., 1911- 1912: Exkursionsflora von java. 1- 111. 
jena. - P en z i g, 0., 1902: Die Fortschritte der Flora des Krakatau. Ann. 
jard. Botan. Buitenzorg 111. - Ra c i b o r s k i, M., 1898: Die Pteridophyten 
der Floravon Buitenzorg. Leiden. - S c h a r f f, R. F., 1925: Sur Ie probleme 
de 'ile de Krakatau. C. R. Congr. Ass. fran9. Grenoble (Biogeographie). -
S c h i m per, A. F. W., 1891: Die indomalayische Strandflora. jena. -
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T r e u b, M., 1888: Notices sur Ia nouvelle flore de Krakatau. Ann. jard. Botan. 
Buitenzorg voi. VI 1. - 1889: Over het nieuwe Plantenkleed van Krakatau. 
Natuurk. Tijdschr. Neederl andsch- Indi e. Bd. 48. - V e r b e c k, R. D. M., 
1885: Kraka tau. Batavia. 

Mehiläishaukka Suomen mainostajana Puolassa. 

Ilmari Välikangas. 

Herra N. j. T i m o n e n Kiuruveden Luupuvedeltä ilmoitti 
joku aika takaperin kirjeessä L. Y:n toimitukselle erinäisten pai
kall isten lintuhavaintojen ohella, että hänen yksityismerkillään ja 
osoitteellaan varustettu kesy mehiläishaukka >>Rex>> oli tavattu Puo
lasta, mistä asianomainen merkki Suomen lähetystön ja Ulkominis
teriön toimesta oli palautettu hra T:lle. Koska Helsingin yliopiston 
eläintieteellinen museo toistaiseksi yksin hoitaa Suomen osuutta 
kokeellisessa muuttolintututkimuksessa, joten kaikki tiedot pyri-

. tään kokoomaan sinne ja lintujen merkintä koetetaan keskittää 
yksinomaan museon renkailla tapahtuvaksi, pyysin hra T:ltä lähem
piä tietoja asiasta museota varten. Hyväntahtoisesti hän lähettikin 
museolle kaikki alkuperäiset selvitykset ja myöskin · käyttämänsä 
merkin. Koska tämä merkki osoittautui aivan ainutlaatuiseksi 
muuttotutkimuksen historiassa, esitän siitä L. Y:n lukijoille kuvan 
molemmilta puolilta. 

Kuten kuvista käy selville, oli hra T. kiinnittänyt lintuun suo
rastaan >>osoitelapu.n>>, tunnetun peltisen Nurmi-pastillilaatikon 
kannen, suuruudeltaan 5.3 >< 3.8 cm Nurmen kuvineen, Suomen 
lippu-koristeineen ja Karl Fazerin nimineen osoitelevy siis toimi 
mehiläishaukan jalassa todellisena mainoskilpenä Suomen puolesta. 
Kannen matalaksi leikatun reunan sisäpuolelle oli kiinnitetty sellu
loidilevyn suojaama varsinainen osoitelappu, jossa kirjoitus vielä 
näkyy selvästi. Merkin hra T i m o n e n ilmoittaa kiinnittäneensä 
säären alapäähän, missä se osittain peittyi pitkiin höyheniin. Mer
kitseminen kävi helposti, koska >>Rex>>, jok~ oli ollut hra T:n hoidossa 
elok. 17 p:stä lähtien, oli niin kesy, että se isäntänsä vihellyksestä 
lensi hänen olkapäälleen istumaan. Merkki pantiin paikoilleen 
syysk. 24 p:nä 1933, ja lokak. 2 p:nä mehiläishaukka Iäksi liikkeelle 
- kaarteli ensin kotipaikan yläpuolella ja suuntasi sitten hitaassa 
lennossa matkansa etelää kohti. 
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Linnun myöhemmistä 
vaiheista kertoo Suomen 
Varsovassa olevan v.a. asi
ainhoitajan C. E r n s t i n 
kirje Etelä-Puolassa sijait
sevan Krzemieniec'in staa
rostan antamien tietojen 
perustalla seuraavaa: >> Lin
tu saatiin kiinni 8 p:nä lo
kakuuta tänä vuonna (
siis 1933 - ) Poczajöw-nimi
sen paikan läheisyydessä 
Krzemieniec'in kihlakun
nassa Wolynian läänissä. 
Loukattuaan siipensä oli se 
pakoitettu laskeutumaan 
eräälle pellolle, jossa se jou
tui varisten y.m. hätyytel
täväksi. Sieltä sen löysi 

eräs maalaispoika ja vei Poczajowin poliieyiasemalle.>> - Löytöpai
kan asema on 50° pohj: lev. ja 25°30' it. pit., ja etäisyys merkintä 
paikalta 1525 km (vain hiukan pohjois-eteläsuunnasta länteen poike
ten). Lentomatka päivää kohti on siis n. 254 km, varsin huomattava 
määrä siis (todellisuudessa tietysti nopeus . on voinut olla paljoa suu-
rempi). 1 

Kiuruveteläinen mehiläishaukka oli Etelä-Puolassa kaiken 
todennäköisyyden mukaan vasta muuttovaelluksensa alkutaipa
leella. Tähänastisten tietajemme mukaan Pohjois-Euroopan mehi
läishaukat nimittäin vaeltavat aina Afrikan sisäosiin saakka, mistä 
pitkästä muutosta muuten juuri suomalainen mehiläishaukka to i 
ensimmäisen suoranaisen todistuksen. Tämä tapaus mainitaan 
edelleen säännöllisesti kokeellisen muuttolintututkimuksen historiaa 
käsittelevässä ulkomaisessa kirjallisuudessa. Tarkoitan syksyllä 
1894 Nurmijärvellä ammuttua mehiläishaukkaa, jonka siivessä 
tavattiin katkennut puupuikko, mikä sittemmin todettiin kovasta 
puulajista tehdyksi nuolenkärjeksi. Nuoli oli mallia, joka on luon
teenomainen f a n-.nimiselle, Länsi-Afrikassa, ekvaattorin. tienoilla 
asuvalle kansalle. V. 1932 saatiin vieläkin selvempi todistus, tai
teilija Matti Karppasen Kuopion Haminalahdessa 1929 merkitsemä 



Majavan nakertamia puita koskeva suolöytö Leppävirroilla. 123 

mehiläishaukka kun sai marraskuussa surmansa Belgian Kongossa , 
Ekvaattorin maakunnassa, siis suunnilleen samalla leveysasteell a 
kuin missä äsken mainittu fan-kansa asustaa . Näiden kahden suo
malaisen löydön lisäksi li enee Afrikassa toistaiseksi vain yksi ruot
salainen yksilö tavattu Guinean lahden seudulla ja yksi saksalainen 
(lajimääräys ei aivan varma) Abessiniasta. 

Lopuksi muutama sana Kiuruveden mehiläishaukan merkit
semistavasta. Hra T i m o n e n ilmoittaa, ette i lintu näyttänyt 
isosta levystään mitään välittävän, eikä merkki näyttänyt sitä 
vähääkään haittaavan . Tämä voi kyllä pitää paikkansa kesyy.n lin
tuun nähden, joka saa ruokansa isäntänsä kädestä. Voi olla mah
dollista, ettei merkki myöskään itse lentomatkalla paljoakaan vai
vannut, mutta ilmeistä on, että sen olisi täytynyt olla suureksi hai
taksi itsenäisessä saaliinpyynnis~ä vapaassa luonnossa. Tämän
tapaisten merkkien kiinnittäminen Iintuihin , jotka lopuksi pääste
tään vapaiksi, ei sen vuoksi ole hyväksyttävää. Sitä paitsi iso, 
näkyvä merkki voi visseissä olosuhteissa suorastaan aiheuttaa Iin -

. nun surmaamisen, kun taas varsinainen tieteellinen rengasmerkintä 
käyttää renkaita, jotka huomataan vasta, jos lintu on muusta syystä 
am.muttu, vangittu tai löydetty kuolleena. Täten lintujen rengastus 
tavallisilla nilkkarenkailla ei aiheuta linnuille mitään lisävaaraa, 
eikä siis ole ristiriidassa lintusuojelun kanssa. Kokemus osoittaa ~ 

että joka tapauksessa siksi paljon rengastettuja lintuja joutuu 
tuhon omiksi ja ihmisen käsiin, että riittävä pohja tutkimukselle 
saadaan ilman erikoisia toimenpiteitä lintujen tekemiseksi helposti 

. huomattaviksi. - Mainittakoon vielä, että Eläintieteellinen museo 
jakaa linturenkaita halukkaille merkitsijöille, mikäli on olemassa 
takeita siitä, että heillä on tarpeellinen lintujen tuntemus ja muut 
edellytykset työn kunnolliseen suoritukseen. 

Majavan nakertamia puita koskeva suolöytö 
Leppävirroilla. 

A. L. Backman. 

Parisen vuotta sitten sain maisteri K. Airaksiselta tutkittavak
sen i kaksi turvenäytettä Leppävirran pitäjän Rauvastenlahdesta 
Pohjois-Savossa. Hänen ilmoituksensa mukaan sij aitsee näytteiden 
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ottopaikka järven lahden umpeenkasvun kautta muodostuneella 
suolla n. 200 m päässä järven nykyisestä rannasta. Mutahaudan 
pohja lta 1 ,2 m syvyydestä oli löydetty kolme majavan nakertamaa 
puuta. Toinen näytteistä (A) oli otettu suon pohjasta", heti kovan 
savipohjan päältä, toinen (B) 0,5 m ylempää. Viittaan muuten 
maist. Airaksisen kirjoitukseen >>Majavaa koskevia luonnonhistorial
lisia löytöjä>> (L.Y. 1932, s. 121). 

Vaikkakaan turvenäytteiden tutkiminen, jonka suoritin jo 
to ista vuotta sitten, ei tuonut esille mitään suuresti erikoista, li enee 
paikallaan lyhyt se lostus tutkimustuloksistani jo maist. Airaksisen 
kirjoituksen lisävalaisuna. 

Näytteitä huuhdottaessa tavattiin seuraavia subfossiileja: 

Alnus glutinosa 
Belula >>alba>> 
Calla palustris 
Carex filiformis 

>> rostrata 
Comarum palustre 
Equisetum fluviatile 
Heleoch. mamillatus 
Nuphar 
Nymphaea 
Phragmites 
Picea 
Potamogeton natans 
Scirpus lacustris 
Sparg. conf. minimum 

A B 
2 siem. 
yksin. siem. ja suomuja 

harv. pullak. 
2 pullakk. 

vähän 
1 siem. 
1 )) 
7 )) 

2 siem. 
runs. pullak. 

runs. siem., vähän 
vatsia 

runs. vähän 
1 neulasenkärki, 5 siem. '(?) 2 siem. 
3 pähkylää 
runs. siem. 
1 hedelmä 

jokunen siem. 

Lajiluettelo on erikoisesti pohjanäytteessä A tyypillinen ja 
osoittaa, että kerrostuman (Phragmites-rikas Scirpus lacustris-turve) 
muodostuessa ovat paikalla vallinneet samanlaiset olosuhteet kuin 
nyt järven rantavyöhykkeessä. On nimittäin otaksuttavaa, että 
lähellä olevassa lahdessa edelleenkin esiintyy laajoja kaislikoita 
sekä järviruoko- ja kortekasvustoja ja niiden välillä Nuphar, 
Nymphaea, Potamogeton natans ja Sparganium. Mielenkiintoista on 
myös todeta, että jo järven lahden umpeenkasvaessa kasvoi paikalla 
tervaleppää, mikä puulaji Airaksisen mukaan nytkin esiintyy suolla. 
Sitä vastoin ei löydetty minkäänlaisia jälkiä siitä vaateliaasta kas-
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vistosta, jonka jätteitä Harald Lindberg (En rik torffyndighet 
i jorois socken, Savolaks. Finska Mosskulturför. Arsskr. 1899) 
on tavannut Joroisissa ja allekirjoittanut (julkaisematt. tutkin!. 
mukaan) Maaningalla (Carex pseudocyperus, Ceratophyllum demer
sum, Lycopus, Trapa). - Ylemmässä turvekerroksessa 8 tavataan 
Splzagnum-rikasta Carex filiformis-turvetta, runsaasti Comarumia, 
harvinaisena Callaa. 

Siitepölyanalyysi antoi seuraavan tuloksen: 

A 8 
Alnus 4 % 7 % 
Betula 10 % 28 % 
Picea 30 % 16 % 
Pinus 56 % 49 % 

Molemmissa näytteissä tavattiin yksi Corylus-siitepölyhiukkanen , 
sitävastoin ei muiden jalojen lehtipuiden siitepölyä. Pohjanäyt
teessä (A) oli yksittäisiä viherleviä (Pediastrum) ja se sisälsi mer
kittävän runsaasti siitepölyä, 114 siitepölyhiukkasta cm2 kohti. 

Korkea kuusen siitepölyfrekvenssi pohjanäytteessä (A) osoit
taa, että järven lahti verraten myöhään on kasvanut umpeen , 
mutta on siitä kuitenkin varmasti kulunut paljon pitempi aika 
kuin 500 - 700 vuotta, kuten Airaksinen otaksuu. Voidaan nimit
täin otaksua, että pohjanäytteen muodostumisaika vastaa soiden 
kehityksen sitä vaihetta, jolloin kuusi oli saavuttanut maksiminsa, 
mikä tapahtui verraten pian kuusen seudulle tulon jälkeen. Kun 
kuusen tulo voidaan arvioida tapahtuneeksi vähintään 4000 vuotta 
sitten, voidaan siis lahden umpeenkasvun ajatella tapahtuneen 
2000-3000 vuotta sitten. Koska jalavan ja lehmuksen siitepöly
hiukkasia ei näytteissä tavattu, voidaan siitä päätellä, että mai
nitut puulajit ovat puuttuneet paikalta tai ainakin esiintyneet hyvin 
harvinaisina. On nimittäin huomattava, että mainittujen puulajien 
siitepölyä vielä niin pohjoisessa kuin Simossakin on vanhemmissa 
kerroksissa todettu aina 1 %:iin saakka. 



126 Eräistä tulzosieniä ravintonaan käyttävistä kovakuoriaisista. 

Eräistä tuhosieniä ravintonaan käyttävistä 
kovakuoriaisista. 

P. Kontkanen. 

Hiljattain sain proi. j. I. L i r o 1 t a näytteen pieniä, mustia 
kovakuoriaisia. Ne olivat kehittyneet Enontekiön Sotkajärveltä 
23. VII. 33 sienieksikkaattia varten kerätyistä Carex aquatilis-näyt

teistä, joiden tähkissä loisi no
kisieni Cintractia caricis. Kuo
riaiset kuuluivat lajiin Plza
lacrus substriatus Gyll. Lähem
min tarkasteltaessa havaittiin 

h • ··' kuoriaisia myöskin Rovanie-
l(uva 1. P17alacrus coruscus Panz. , toukka men Kanttijoelta kerätyissä 
sivulta. 10 kert. suur. Friederichsin muk. 

Carex Buxbaumii-näytteissä 
sekä eräässä Carex brunn~scens-näytteessä. Nämäkin näytteet oli
vat Cintractian saastuttamia. 

Plzalacrus-suvun edustajat ovat kuten sanottu pieniä ja mustia, 
katjuja, noin 1,5 - 3,5 mm mittaisia ja voimakkaasti kuperia kovå
kuoriaisia. Läheisestä Olibrus-suvusta, jonka lajit elävät mykerö
kukkaisten kukinno.issa, erottaa ne helposti isosta pikkukilvestä ja 
edelleen siitä, että niillä on peitinsiipien sauman molemmin puolin 
vain yksi pitkittäisuurre. Olibrus-lajeilla on niitä kaksi. Suomesta 
tunnetaan kolme Plzalacrus-Iajia, jo mainitsemamme lisäksi Plz. 
coruscus Panz. ( = fimetarius Payk.) ja Plz. caricis Sturm. Molemmat 
ovat levinnältään eteläisempiä kuin substriatus, joka on tavattu 
jopa Petsamossakin. 

K a 1 te n b a c h (1874) luuli Plzalacrus-lajien kehittyvän my
kerökukkaisten kukinnoissa, kuten Olibrus-lajit. Vasta ranskalainen 
tutkija G ui II e b e a u (1892) osoitti, että eräät lajit varmasti elä
vät nokisienistä. Tarkimmin tunnetaan Plz. coruscus-Iajin biologia, 
jota F r i e d e r i c h s (1908) on tutkinut. Sekä hyönteiset että 
niiden toukat elävät kaurassa, ohrassa ja vehoässä loisivien Tilletia
ja Ustilago-lajien itiöistä. Aikuiset ilmaantuvat nokisienten saas
tuttamiin kasveihin hieman kukkimisen jälkeen kaivautuen pian 

• jyviin. Naaraat munivat pitkulaiset, keltaiset munat joko jyvän 
pinnalle - sen varren puoleiselle sivulle - tai jyvään syödyn ontelon 
sisään. Noin 5 vrk. kuluttua kuoriutuvat toukat tunkeutuvat 
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joka tapauksessa heti jyvien si
sustaan eläen siellä noki-itiöitä 
syöden . Samassa jyvässä voi 
asustaa useita toukkia. Toukka
aika kestää hieman yli kolme 
viikkoa. Täysin kehittynyt touk
ka menee maahan koteloitu

J 

maan. Esikoteloaste kestää noin Kuva 2. Phatacrus 
6 vrk.; koteloaika noin 12 - 13 coruscus, toukan 

yläleuka. Friede-
vrk. Friederichsin mukaan touk~ richsin muk. 
ka ei tee kotelokoppaa. Kuoriu-

l(uva 3. Olibrus 
sp., toukan ylä

leuka. Friede
richsin muk. 

tuneen hyönteisen kovettumiseen ja värittymiseen kuluu aikaa pari 
vu.orokautta. Koko kehitysaika munasta aikuiseksi on siis 50 vrk. 
paikkeilla, riippuen luonnollisesti säätilan vaihteluista. 

Ph. grossus Er.-lajin totesi K 1 e i n e (1 9.G8) elävän ranta
vehnässä (Elymus arenarius) Ioisivan nokisienen Ustilago striiformis1 

itiöistä. Ph. substriatus-lajin kasvatti Guillebeau (1. c.) jonkin noki
sienen (Ie charbon) saastuttamasta Carex brizoides-näytteestä. Muita 
tietoja lajin biologiasta ei ole julkaistu, joten prof. Liron havainnot 
antavat tervetulleen vahvistuksen ja lisäksi täydennyksen Guille
beaun ylimalkaiseen toteamukseen. Prof. Liron Carex-näytteitä 
tarkastellessa voi todeta toukkien koteloituneen osaksi nokijyvien 
sisälle, osaksi kasvipaperien väliin. Kaikissa tarkastetuissa tapauk

sissa olivat toukat valmistaneet hennon, mutta sel
vän kotelokehdon, jonka ulkopinna1le oli tarttunut 
runsaasti itiöitä. 

Toukat on selitetty lajeista Ph. coruscus (F r i e
d e r i c h s l.c.) ja Plz. grossus (v. E m d e n 1928). 
Ne ovat valkoisia, 4,5 - 5,5 mm. mittaisia. Taka
ruumiin päässä on ylöspäin käyristy.neet, vahvasti 
kitinisoituneet perälisäkkeet ( cerci). Erotukseksi 
Olibrus-toukista ei Phalacrus-toukilla ole jaloissaan 
tarttumaliuskoja. Yläleuoissa on niillä voimak

Kuva 4. Plw/a-
crus coruscus, ai- kaasti kehittynyt, poikkiuurteinen purulevy, joka 
kuinen. N.13 kert. Olibrus-toukilta puuttuu. 
Sllttr. Friederich-

sin muk. Plz. substriatus- imagon alaleuan rakenteessa on 

1 Prof. Li r on hyväntahtoisesti antaman tiedon mukaan on mainittu 
sieni kuitenkin ilmeisesti ollu t V. 17ypodytes. 
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eräs erikoispiirre. Sisäliuskan (lacinia) kärki on 
muodostunut käyräksi, teräväksi kitiiniham
paaksi, joka tavalla tai toisella auttanee noki
itiöiden kokoamisessa suuhun. Kleinen (I.c.) mu
kaan ei ulostuksissa olevissa noki-itiöissä - niitä 
mikroskoopilla tarkastettaessa - voi havaita 
vioittumisen merkkejä. Myöskin Friederichs 
(I.c.) mainitsee osan ulostuksissa olevista itiöistä 
näyttävän aivan ehyiltä. Jdätyskokeilla hän 
totesi kuitenkin, etteivät ulostuksissa olevat 
itiöt ollenkaan itäneet. 

Kuva 5. Phalacrus Tuhosienten hävittäjinä ovat siis Phalacrus-
ubstriatus Gyll, ai -

kuisen alaleuka. lajit (lähinnä coruscus) hyötyhyönteisiä. Rat-
kaisevasti ehkäisevää vaikutusta nokiepide

mian kulkuun ei niillä ilmeisesti kuitenkaan voi olla. Onpa lä
hellä epäilys, että ne osaltaan auttavat noen leviämistä, koska ne 
liikkuessaan paikasta toiseen voivat ruumiinsa pinnalla kuljettaa 
noki-itiöitä. Kumminkin on noki-itiöiden oma leviämiskyky paljon 
tehokkaampi, joten mahdollisella hyönteiskuljetuksella ei ole huo
mattavaa merkitystä. Tätä käsitystä tukee myös se seikka, että 
kovakuoriaiset ainakin tähänastisten havaintojen mukaan merkilli
sesti pysyttelevät nokitähkissä, . joten niitä ei tapaa viereisissäkään 
terveissä tähkissä. Mitään ehdotonta ratkaisua näihin kysymyksiin 
eivät tähänastiset havainnot kuitenkaan salli. Siksi olisi hyönteis
tieteilijöidemme syytä havainnoillaan kartuttaa puutteellisia tieto
jamme. Emmehän esim. kolm_annen Phalacrus-lajimme (Ph. caricis) 
biologiasta tiedä mitään varmaa. 

Tässä yhteydessä on ehkä syytä kiinnittää entomologiemme 
huomio myös pariin leppäpirkkolajiin, joiden aikuiset ja toukat -
päinvastoin kuin Coccinellidae-heimon edustajien valtava, lehti- tai 
kilpikirvoja syövä pääosa - käyttävät ravinnokseen eräiden 
Erysiphaceae-heimoon kuuluvien kotelosie.nten sienihuovastoa, 
kotelorakkoja ja kuromia. Nämä lajit ovat Halyzia sedecimguttata 
L. ja Thea vigi ntiduopunctata L. Molemmat ovat levinneet Keski
Suomeen saakka. 

Edellisen lajin koteloita on Li c h te n s te i n (1917) löytänyt 
saarnelta, jolla esiintyi runsaasti sientä Phyllactinia sujjulta. 
S t r o u h a 1 (1926) on tavannut sitä >>nokihärmä.n>> (Apiosporium sp., 
kuuluu läheiseen Perisporiaceae-heimoon) vaivaamilta jalokuusilta 
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(Abies alba) ja lisäksi todennut sekä aikuisten että toukkien haluk
kaasti syÖvän karviaishometta. 

jälkimmäisestä lajista on lukuisampia havaintoja, jotka osoit
tavat sen syövän erikoisesti Erysiphe- lajeja. Strouhal (l.c.) on m. m. 
se urannut sen kehitystä Erysiphe polygoni-sienen voimakkaasti 
saastuttamilla herneillä (Pisum sativum). Suurta hyötyä tuskin 
nämäkään lajit tuottavat loissienten hävittäjinä, sillä ne tulevat -
kuten Phalacrus-1ajitkin - kasveille vasta sitten, kun nämä ovat 
si inä määrin tuhosient~n saastuttamia, että ne voivat tarjota ravin
toa toukille ja aikuisille. Täydentävät havainnot ovat näistäkin 
lajeista kipeästi tarpeen. Meillä ei ole tähän mennessä julkaistu 
mitään havaintoja näiden >>s ienitutkijoiksi>> erikoistuneiden leppä
pirkkojen elintavoista . 

Kirjallisuutta. E m d e n, Fr. v. 1928: Die Larve von Phalacrus grossus Er. 
Ent. 81. jahrg. 24. - F r i e d e r i c h s, K. 1908: Ueber Phalacrus coruscus als 
Feind der 8randpilze des Getreides. Arb. Kais. Biol. Anst. Land- u. Forst
wirtsch., 8d. 6. - G ui II e b e a u, Fr. 1892: Revision des Pha lacrides de Ia 

· faune palearctique. Rev. d'Entom. Tome 11. - K a 1 te n b a c h, j. H. 1874: 
Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insekten. Stuttgart. - K 1 e i n e, R. 
1928: 8iologisches ilber Phalacrus grossus Er. Ent. 81. jahrg. 24. -
Li c h te n s te i n, j. L. 1917: Obse rvations sur Ies Coccinellides mycopha ges 
(Col.). 8ull. Soc. entom. France. 1917. - S t r o u h a l, H. 1926: Pilzfressende 
Coccine lliden (Col.). Ztschr. filr wiss. In s. biol., Bd. 21. 

Sähkön ja valon vaikutuksesta kaloihin. 

R. Efraimsson. 

Ollessani pariin otteeseen Islannissa Elfvingin pyyntilaivueen 
mukana sillinkalastukseen tutustumassa, saatoin selvästi huomata, 
miten kätevästi sillinpyynti täällä tapahtuu johtuen uudenaikaisesta 
kurenuotasta ja hyvin varustetuista pyyntialuksista kokeneine mie
histöineen. ,Ei liene liian uskallettua väittää, että kaikki tämä on 
käytännön miehen, pyyntimiehen, kehittämää. Sen sijaan on tiede 
verraten vähän puuttunut itse pyyntimenetelmiin; ainakaan ei t ie
teen suoranainen vaikutus kuvastu nykyisissä menetelmissä. On kui
tenkin muistettava, että tieteen on ensin selvitettävä monta vaikeata 
siilibiologista kysymystä, ennenkuin se voi puuttua itse · menetel
miin. On varmaa, että se saa tässä suhteessa vie lä paljon aikaan. 
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Kuten tunnettua, on si ili hyvin herkkä ja oikukas kala. jo 
kauan aikaa on oltu selvillä siitä, että siili tekee vaelluksia ja että 
nämä ovat varsin säännöllisiä. Edelleen on tunnettua, että parvet 
uivat syvällä tai pinnalla riippuen plankton-, suolaisuus-, lämpö
ym. suhteista. On edelleen todettu, että nämä liikkeet, ainakin pysty
suorat, johtuvat suureksi osaksi planktonin vastaavanlaisista liikun
noista, ja monet atmosfääriset tekijät näin ollen vaikuttavat siiliin 
enemmän tai vähemmän välillisesti. 

Sillin elämäntapojen tunteminen on pyy~äjälle kieltämättä tär
keä, mutta yhtä tärkeätä olisi tietää, missä määrin näitä ulkonaisia 
olosuhteita voisi muuttaa pyyntiin nähden edullisemmiksi. Tässä
kin ovat käytännön miehet kulkeneet tiedemiesten edellä, ja he ovat 
tavallaan osoittaneet, että yllä mainittu ajatus ei ole mahdoton. 
Yhtenä esimerkkinä voitaisiin mainita bretagnelaisten kalastajien 
tapa pyytää sardiineja käyttämällä syöttinä turskan mätiä, joka 
ennen käyttöä on saatettu käymistilaan. On todennäköistä, että 
käynyt turskan mäti vaikuttaa sardiinin hajuaistiin samoinkuin 
sill in voimakkaasti haiseva sperma tuntuu jo ihmisenkin sieraimissa. 
Ilmiö viittaa siihen tunnettuun tosiseikkaan, että kaloilla, erittäin
kin sill ikaloilla, on harvinaisen herkät aistit, ja että mainitut kalas
tajat ovat kyenneet käyttämään tätä seikkaa hyväkseen houkutel
lakseen kalat pyydyksiinsä. 

Voidaan kysyä, mikä vaikutus siiliin on sellaisilla suurpiirtei
sillä ilmiöillä kuin valolla ja sähköllä. Voitaisiinko näitä mahdolli
sesti käyttää suurpyynnissä? Ajatus ei liene aivan uusi, sillä es.im. 
valoa on jo ennen käytetty sillinpyynnissä. Tällöin on valonheittä
jillä valaistu merenpintaa verkkojen läheltä sillin houkuttelemiseksi. 
Verkkokalastuksen merkitys on kuitenkin kurenuotan vaikutuksesta 
vähentymistään vähentynyt ja sen mukana myöskin mainittu valo
menetelmä. Menetelmä kuitenkin osoittaa, että siili on valon vaiku
tukse1le altis. Olisi suuriarvoista, jos valoa voisi käyttää myöskin 
nuottapyynnissä. 

Tiedemiesten tutkimuksista tiedetään aika paljon valon vaiku
tuksesta kaloihin. Loeb'in ja Hess'in mukaan ovat monen kalan 
poikaset selvästi heliotrooppisia, täysikasvuiset sitä vastoin vähem
män. Valo vaikuttaa suurimmaksi osaksi välittömästi sillin näkö
elimiin, mutta vaikutus voi myöskin olla välillistä laatua. Lieneehän 
jokseenkin varmaa, että sillin vertikaaliset liikkeet johtuvat plankto
nin vastaavista liikkeistä, ja plankton vuorostaan liikkuu suureksi 
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·osaksi valaistuksen mukaan. On m.m. todettu, että liikettä tapah
tuu juuri niin syvälle kuin valo tunkeutuu. Myöskin saattavat muut 
ulkonaiset tekijät kuten lämpö vaikuttaa heliotrooppiseen tunteelli
suuteen. Lampun valossa ovat useat planktonorganismit positiivi
sesti heliotrooppisia jne. 

Tärkeätä on myöskin todeta, että kaloilla on tarkka väriaisti, 
ja että ne mieluimmin kerääntyvät vihreään ja keltaiseen _valoon ja 
yleensä suosivat enemmän spektrin lyhytaattoista osaa (sininen) 
kuin pitkäaattoista (punainen) (Hess). Mainittakoon tässä yhtey
dessä, että juuri lyhytaattoiset säteet tunkeutuvat syvimmälle 
veteen. Yllämainitun selventämiseksi esitettäköön eräs koesarja, 
jonka allekirjoittan.ut viime kesänä suoritti Tvärminnen eläintie
teellisellä asemalla. Huomautettakoon heti aluksi, että kokeet teh
tiin käytäntöä silmällä pitäen, eivätkä siis pyri olemaan ehdottoman 
tieteellisiä. Koekalana oli mutu (Piwxinus aphya). Akvaario, jossa 
kokeet suoritettiin, peitettiin huolellisesti yhtä sivua lukuunotta
matta, johon jätettiin pitkittäinen rako värilaseja varten. Lasit 

· olivat monokromaattisia ja tummuusasteeseen nähden likipitäen 
saman-arvoisia. Värilasien ja valolähteen väliin asetettiin valkoinen 
vaate, jotta valo jakaantuisi tasaisesti joka värilasin osalle. Täten 
saatiin akvaario jaetuksi yhtä suuriin, erivärisiin valolohkoihin. 
Kokeitten tulokset on esitetty allaolevassa kuvassa, jossa vaakasuo
rille viivaille piirretyt diagrammat N:o 1, N:o 2 jne. esittävät kalojen 
runsautta eri värilohkoissa. 

Valo 
punainen keltainen vihreä sininen väritön 

Akvaarion pohjapiirros diagrammoinecn. Tarkempi se
lostus tekstissä. 
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Lyhyemmät, vahvemmalla merkityt vaakasuorat viivat diagram
mojen alla osoittavat, mitkä värilasit kulloinkin olivat peitettyinä. 
Kokeessa N:o 1 (vaakasuora viiva N:o 1) olivat kaikki lasit peittä
mättä, ja kalat kerääntyivät enimmin siniseen värilohkoon, osaksi 
myös värittämään ja vihreään. Kokeessa N:o 2 oli väritön lasi pei
tettynä, ja kalat kerääntyivät sinisen ja vihreän lasin kohdalle. 
Kokeessa N:o 3 olivat muut paitsi punainen ja keltainen peitetyt. 
Kalat kerääntyivät tällöin keltaiseen värilohkoon. Kokeessa N:o 4 
oli ainoastaan punainen peittämättä, jolloin kalat uivat muualla, 
mutta eivät punaisessa valossa. Kaikki tässä mainitut kokeet samoin
kuin N:o 5 ja N:o 6 osoittavat, että mudut ovat punaisessa valossa 
negatiivisesti heliotrooppisia. Muissa kokeissa käytetyissä valoissa 
sensijaan jyrkästi positiivisesti heliotrooppisia. Edelleen huomataan, 
että spektrin sininen puoli on mieluisampi kuin punainen (vrt. 
Hess'in sääntöä ylempänä). Yksityisistä valoista taas on sininen 
suosituin. Samat tulokset saatiin, vaikka värit eivät olleet spektri
järjestyksessä. Yleensä kalat kykenivät hyvin nopeasti orientoitu
maan värien suhteen (n. 1 - 2 min.) 

Olisi nyt mielenkiintoista kokeilla, missä määrin tässä lyhyesti · 
esitettyjä tieteen tuloksia voitaisiin sovelluttaa suurpyynnin palve
lukseen. Kysymystä on tietenkin mahdoton ratkaista, ennenkuin 
on suoritettu kokeita paikan päällä. Mikä olisikaan mieluisempaa 
kuin muodostaa keinotekoisia siiliparvia veteen upotettujen väri
lamppujen avulla. 

Valolla on kuiteJ?kin se paha puoli, että se ei näy vedessä tar
peeksi laajalle (Juuri vihreät ja siniset säteet tunkeutuvat laajim
malle.) Tämän epäkohdan voisi korvata sähkö. Myöskin sähkövir
ran vaikutusta kaloihin on jossakin määrin tutkittu tieteellisiä tar
koituksia varten. Mach oli ensimäinen, joka kokeili sähkön vaiku
tusta. Hän huomasi, että kalat, varsinkin kalanpoikaset, joudut
tuaan sähkövirran vaikutuspiiriin uivat anodia kohti ja kerääntyvät 
siihen. Sittemmin ovat muutamat muut tutkijat Mach'iin liittyen 
huomanneet, että kalanpoikaset ja useat planktonäyriäiset kerään
tyvät positiiviseen pooliin. Ilmiön syitä on myös yritetty selittää, 
mutta mihinkään varmoihin tuloksiin ei ole päästy, johtuen luulta
vasti siitä, että ilmiötä on niin vähän tutkittu. Allekirjoittanut on 
viime kesänä yrittänyt kokeilla sähkön vaikutusta ruutuun, mutta 
koe epäonnistu·i syystä, että vesi akvaariossa pilaantui pooleista 
lähtevien kuparisuolojen vaikutuksesta niin, että kalat melkein heti 
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kuolivat. Tämä vaara lienee vältettävissä, jos kokeet suoritetaan 
meressä. Tässä yhteydessä on mainittava, että sillinpyynnissä jo on 
osaksi käytetty hyväksi sähköä. Tällöin on sähkö tu llut käytäntöön 
silliparvien etsimisessä, ja perustuu tämä samaan ajatukseen kuin 
kaikuluotaus. Puheena oleva menetelmä keksittiin noin vuosi sitten 
Ruotsissa aivan sattumalta kaikuluotausta suoritettaessa. On syytä 
olettaa, että voitaisiin myöskin, siis päinvastoin kuin äsken maini
tussa menetelmässä, muodostaa parvia sähkön avulla. Tämä oletta
mus on jo siitäkin syystä oikeutettu, koskapa tiede on osoittanut, 
että kalat, ainakin kalanpoikaset, ovat sähkövirran vaikutukselle 
määrätyllä tavalla alttiit. Ennenaikaista on tässä ruveta suunnit
telemaan asian käytännöllistä puolta, mutta selväähän on, että 
kannattavaisuu ssuhteet ovat määrääviä. 

Näin teoreettisesti katsoen täydentävät siis valo ja sähkö toi
siaan. jos tässä teoreettisesti suurin piirtein hahmoiteltu voitaisiin 
käytännössä toteuttaa, olisi sillä erittäin suuri merkitys suurpyyn
nissä, eritoten nuottakalastuksessa. j a koskapa tieteen todisteet 
puhuvat vain tämän ajatuksen puolesta, on mielestän i syytä ko
keilla ratkaista yllämainitun ajatuksen käyttökelpoisuus. Oma 
vakaumukseni on, että suurpyynti ei vielä läheskään ole huippuunsa 
kehitetty, vaan että menetelmät tulevat vielä suuresti kehittymään , 
kunhan esim. sähkö on yleisemmin saatettu valtamerikalastuksen 
palvelukseen. Sitä todista~ jo yllämainittu sähkömenetelmä silli 
parvien löytämiseksi. Allekirjoittaneella on aikomus ensi kesänä 
kokeilla asiaa, mikäli varat ja aika sen sallivat. 

Kertomus Suomalaisen Eläin• ja Kasvitieteellisen 
Seuran Vanamon toiminnasta vuonna 1933. 

Marraskuun kokous pidettiin Yliopiston Eläintieteellisessä laitoksessa, mu ut 
kokoukset tavanmukaisesti Tieteellisten seurojen talossa. Läsnäo lij oiden kcski
f!1ääräinen luku oli 63 henkil öä. Kokouksissa on pidetty 11 esitelmää, joista 5 
kasvitieteellistä, 5 eläintietee llistä ja 1 yleisaiheinen. Esiteimien pitäjät ja ai heet 
ovat seuraavat: maist. Sirkku Vaara: Kalojen levinneisyydestä Suomessa järvi
alueitten geologisen kehityksen valossa (24. 1 I 1), yliopp. A. Brandt: Hiisjärven 
luonnonpuiston kasvillisuudes ta (28. IV), assist. P. Kontkanen: Sir Francis 
Galton, eugeniikan uranuurtaja (28. IV), tri M. j. Kotilainen:: ltäbalttilaisten 
kasvimaantieteilijöiden päivät Liettuassa (29. IX), tri V. Krohn: Piirteitä scrolo-

• gisen sukupuun Algophyti osasta, tr i V. Kuj ala: Li ttuan metsäkasvillisuudesta 
ja Kurischer Haffin dyynikasvillisuudesta (2 9. IX) , maist. L. Pohjala: Äyräpään-
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järven vesikasvillisuudesta (25. 1 1), prof. U. Saalas: Tuhohyönteisten torjunta
työstä Kalifornian appelsiinifarmeilla (27. 1), assist. S. Toivonen: Imettäväisten 
munuaisten embryonaalisesta kehityksestä (27. 1), maist. V. Wuorentaus: Kalo
jen lammikkoviljelyksestä (27. X), tri 1. Välikangas: Petsamon alueen meri
eläimistöstä (24. XI). 

Tieteellisten tiedonantojen lukumäärä on osoittanut ilahduttavaa kasvua 
edellisestä vuodesta. Kaikkiaan on kokouksissa tehty 21 tiedonantaa (ed. 
vuonna 10), nii st ä 7 kasvitieteellistä ja 14 eläintieteellistä, esittäjinä vanamolai
set: G. Ekman, J. Hiitonen, 0. Hytönen, E. A. jamalainen, M. j. Kotilainen, 
P. Lehmusluoto, K. Linkola, j. Lista, V. A. Pesola, U. Saalas, E. Suomalainen, 
P. Suomalainen (2 tiedonantoa), N. Söyrinki, R. Tuomikoski, Toini Valkama, 
E. j. Valovirta, N. Vappula ja 1. Välikangas (3 tiedonantoa). 

Seuramme kokousten pöytäkirjat ovat edelleenkin alkaneet tutunomaisella 
sanonnalla: >>Puheenjohtaja lausui läsnäolevat muutamin sanoin tervetulleiksi>>. 
joskus on hän antanut niiden ohella ajankohtaisia kehoituksia seuran jäsenille. 

Tässä yhteydessä lienee syytä puuttua erääseen seikkaan: osoittavatko 
vanamolaiset riittävää harrastusta seuraansa kohtaan käymällä sen kokouksissa 
säännöllisesti? Tätähän voitaisiin käyttää yhtenä verraten tarkkana tunnuk
sena jäsenen rakkaudelle seuraansa kohtaan. Viime vuonna kävi siis kokouksis-

• samme keskimäärin 63 jäsentä. Kuinkahan suuren osan nämä muodostavat 
kaupungissa oleskelevista vanamolaisista? Tarkastelkaamme viime aikaista 
jäsenmäärämme kasvua. 

Seuramme jäseniksi valittiin v. 1932 34 uutta jäsentä. 
V. 1931 19 
V. 1930 40 
V. 1929 41 
V. 1928 45 

Siis viisivuotiskaudella 1928-32 yhteensä 179 uutta jäsentä. 
Tätä taustaa vastaan arvostellen ei jäsentemme huomattavan osan harras

tusta seuraamme kohtaan voi pitää suurena. Sillä ~aikkakaan aikaisemmin 
valituista jäsenistä ei läheskään kaikki ole enää pääkaupungissa 1ukujaan !opet
telemassa ja ausku ltoimassa, jää >>mieshukkaprosentth> arveluttavan suureksi, 
onhan keskimääräinen kokouksessa kävijäin luku vain n. kolmannes viiden 
vuoden aikana valittujen jäsenten lukumäärästä. Lisäksi muodostaa huomatta
van osan kokouksien uskollisimmista kävijäistä - >>yli-ikäiset vanamolaiset». 
Merkille on erikoisesti pantu, että kaupungin luonnontieteiden opettajat loistavat 
yleensä poissaolollaan. Kauniita poikkeuksia kuitenkin on, erikoisest i tahtoisin 
esill etuoda kahden naispedagogimme uskollisuuden. Tämä tarkastelu kääntyy 
kuitenkin pääasiassa huomautukseksi nuoremmille jäsenille. Olen ollut huomaa
vinani, että kaikkein nuorin, viimeksi valittu jäsenaines hyvin hitaasti eläytyy 
kanta-vanamolaiseksi. johtuuko se arkuudesta vaiko vi ihtymyksen puutteesta 
tieteellisessä ilmapiirissämme, joka kuitenkin on varmasti viihtyisämpi kuin 
tavallisesti tieteellisissä seuroissa, en tahdo sanoa. joka tapauksessa, vain sään
nöllisellä osanotolla kokouksiimme saavutetaan hedelmöittävä yhteys siihen 
oikeaan Vanamo-henkeen, joka innostaa tositoimintaan ja -harrastukseen 
Vanamon päämäärien hyväksi. Yhtenä syynä näiden näkökohtien esittämiseen 
on ollut se toteamamme harrastus, jota monet lähimaaseudun jäsenistä ovat 
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osoittaneet seuraamme kohtaan, vaikka heille osanotto kokouksiimme on paljon 
. hankalampaa kuin itse kaupungissa oleville jäsenille. 

Seuran arkistoon on lehtori A. Rantaniemi lahjoittanut kuulun englantilai
sen luonnontutkijan A. R. Wallacen kirjoittaman kirjeen, ja >>Vanamon, suoma
laisen luonnontieteen ystävän, Säännöt», joka on luonnos seuramme säännöiksi 
ensimmäiseltä alkutaipaleelta. 

Kansanomaisten kasvinimien keräelmiä ovat seuran arkistoon jättäneet 
maisteri Toini Kulmala ja lehtori A. Rantaniemi. 

Toimintavuoden kuluessa on seuramme julkaisutoiminta ollut ilahduttavan 
vilkasta, varsinkin siinä mielessä, että kasvavat ja yhä kertyvät julkaisumme 
vahvistavat asemaamme tieteellisen maailman yhtenä yhä huomattavampana 
tekijänä. johtokuntaa on kuitenkin huolettanut taloudellisen asemamme tark
kailu. Kaikella kiitoksella on mainittava valtiolta saamamme taloudellinen tuki, 
joka kuitenkin saisi olla huomattavasti suurempikin, että epäilyksettä voitaisiin 
ryhtyä painattamaan kaikki painatuskelpoiseksi todettu runsas tieteellinen tuo
tantomme. 

Vuoden kuluessa ovat painosta ilmestyneet seuraavat julkaisut: 
Eläin tieteellisiä: 
Annales 14. järndelt, H.: Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands. X., 

44 siv. Valle, K. j. ja Suomalainen, Esko: Havaintoja Petsamon linnustosta, 
22 siv. Kontkanen, P.: Zur Kenttnis der Gattung Phaedon Latr. (Co!., Chryson), 

· 8 siv. Tiensuu, L.: Sortavalan pitäjän sudenkorennoiset, 38 siv. 
Annales Zoo!. l. Valle, K. j., Die Lepidopterenfauna des Petsamogebietes, 

272 siv. 
Kasvi tieteellisiä: 
Annales Bot. 3. Aario, Leo: Vegetation und postglaziale Geschichte des 

Nurmijärvi-Sees, 138 siv. Pohjala, Leo: Äyräpäänjärven vesikasvillisuudesta, 
120 siv. Panzar, Laini: Äyräpäänjärven vesikasvilajien ekologiaa, 137 siv. Notu
lae botanicae 2, 24 siv. 

Annales Bot. 4. Kotilainen, Mauno j.: Zur Frage der Verbreitung des 
at lantischen Florenelementes Fennoskandias, 81 siv. Alm, C. G. und Kotilainen, 
Mauno j.: Vber die Verbreitung von Carex Iaxa Wg, 40 siv. Soveri, Jorma: 
Lammin pitäjän kasvista, 91 siv. Krohn, Väinö: Studien i.iber Cuscuta halophyta 
Fr., 34 siv. Suomalainen, Esko: Dber den Einfluss äusserer Faktoren auf die 
Formbildung von Draparnaldia glomerata Agardh, 16 siv. Roivainen, H.: 
Informaciones sobre excursiones botanicas enla costa oriental de Ia Patagonia, · 
16 siv. ·Roivainen, H.: Chillania pusilla, eine neue Gattung und Art der Familie 
Cyperaceae, 8 siv. Roivainen, H.: Contribuciones a ta flora de Isla Elisabeth, 
24 siv. Krohn, Väinö: Eine serodiagnostische Nachpriifung der Sympetalen des 
Königsberger Stammbaumes, 45 siv. Saarnijoki, Sakari: Dber die tägliche 
Periodizität der Kernteilung in den Keimwurzelspitzen von Brassica oleracea, 
17 siv. Hintikka, T. j.: Ober die Verbreitung einiger alter perenner Kultur
pflanzen in Finnland 26 siv. Notulae botanicae 3, 15 siv. 

Eläintieteellisten julkaisujen yhteinen sivumäärä on siten 384, kasvitie
teellisten 832 eli yhteensä 1.216 sivua. Vertauksen vuoksi mainittakoon, että 
edellisenä vuotena julkaisujen sivumäärät oli 1.145 (71 sivua pienempi); v. 1931 
oli vastaava sivumäärä waim 760. 
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julkaistavaksi on jätetty vuoden kuluessa 14 tutkimusta, joista 9 kasvitie
tec lli siä, 5 eläinti eteellisiä. 

Sarjassa >>Vanamon kirjoja>> on ilmestynyt 3 erittäin tä rkeätä teosta, N:o 30, 
U. Saalas: Viljelyskasvien tuho- ja hyötyhyönteisct, N:o 31, G. Ekman ja P. 
Suomalainen: Zootominen käsikirja sekä N:o 32, 1. Hiitonen: Suomen kasvio. 

Luonnon Ystävän toimituskunnan ovat edelleenkin muodostaneet prof. 
U. Saalas (vastaava), prof. K. Linkola, tri M. Hertz (toimitussihteerinä) ja mais
teri T. j. Hintikka (taloudenhoitajana). Lehti on ilmestynyt 6 numeroisena, 
224:n sivun laajuisena. jakelusta ja tilausten keruusta on huolehtinut Oy. 
Valistus. Painatus on tapahtunut Raittiuskansan kirjapaino Oy:n kirjapainossa. 
Tilaajia on ollut 524, minkä lisäksi on jaettu 75 vapaakappaletta. Lehden seu 
ralle tuottama tappio on tänä vuonna ollut Smk. t 3. 125: 30. V. 1932 oli tappio 
19.034: 95, josta kuitenkin sisällysluettelon (v:lta 1911 - 1 930) Jaatim inen ja pai
nattaminen maksoi 7.817: 50. 

Kireästä taloudellisesta ajasta johtuen on seura kesäksi 1933 edell eenkin 
ollu t pakoitettu sup istamaan st ipendi en jaon sangen vähäiseks i. 

jaettavana ol i Smk. 5.000, haetun su mman ollessa 13.200 mk. St ipendejä 
saivat seu raavat henk ilöt: maisteri E. Vaheri 1.300: - , maisteri E. j . Valovirta 
1.000: - , ylioppi las E. Halme 1.000: -, ylioppilas j . Soveri 700: - , ylioppilas 
N. Söyrinki 500: -, maisteri U. Perttula 500: - . Lisäksi sai maist. Perttula nyt 
käytettäväkseen v. 1931 hänelle myönnetyn stipend in 1.000 mk., jota hän ei 
ollut voi nut silloin käyttää. 

Apurahoista tuli 2.700 mk. eläintieteellisiin ja 2.300 ( + 1.000) mk. kasvi-
tieteellisiin tutkimuksiin. · 

Vuosikokouksen jälkeen oli seuralla tavanmukainen illanvietto, johon otti 
osaa 25 vanamolaista. Tilaisuus pidettiin Elannon hallintoneuvoston huoneis
tossa. Puheita pitivät seuraavat vanamolaiset: K. Teräsvuori, j. Liro, U. Saalas; 
vapaata sanaa viljelivät: V. Hornborg ja· V. Heikinheimo. 

Vuosikokouksessa ilmoitti seuran pitkäaikainen sihteeri prof. U. Saalas, ettei 
hän muitten töittensä vuoksi katso enää voivansa ott.lla tätä seu ran luottamus
tointa vastaan. 

Kun prof. Saalas täytti hiljattain 50 vuotta ja seuramme puheenjohtaja, 
johtokunnan häntä in corpore onnitellessa, kohdisti silloiselle si hteerillemme 
ansaittuja kiitoksen sanoja, vastasi prof. Saalas miellyttävän suorasukaisesti, 
että Vanamo oli hänen sydäntään todellakin hyvin lähell ä. Uusi sihteeri, jolla 
on ollu t tilaisuus tutustua hänen työnsä jälkiin, tietää parhaiten, miten lähellä 
Vanamo on ollut ja on edell eenkin häntä ja minkä suuriarvoisen ja samalla epä
itsckkään työn prof. Saalas on seuramme hyväksi tehnyt. Käytämme vielä ker
ran ti laisuutta kiittääksemme kelpo sen ioriamme hänen uhrautuyasta työs
tään. 

Seuran virkailijoina ovat oll eet: puheenjohtaja prof. j . 1. Liro, varapuheen .. 
johtaja tri 1. Välikangas, sihteeri tammi- helmik. prof. U. Saalas, siitä lähti en 
all ekirjoittanut, rahastonhoitaja maisteri 0. H. Porkka, kirjastonhoitaja prof. 
G. Ekman, johtokunnan muina jäseninä: M. j. Kotilainen, tammi- helmik. 
sitten prof. U. Saalas ja prof. K. Linkola. 

Eläintieteellisten kokoelmien hoitajana on toiminut maist. P. Suomalainen , 
kasvitieteellisten maist. V. Heikinheimo. Tilintarkastajina ovat oll eet kalastus-
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neuvos E. Hellevaa ra ja maist. V. Korvenkontio, varalla kalas tusneuvos P . 
Brofeld t ja t ri A. j. Rainio. 

johtokunnalla on vuoden kuluessa ollut 8 kokoust a, joiden pöytäki rjat 
sisältävät yhteensä 79 §. 

Suomalaisen kirj allisuuden edi stäruisrahaston toimikunnassa ovat seuraa 
edustanee t prof. G. Ekman (varsina isena) ja maist. j. A. Wecksell (varajäsenenä). 
Ti et eelli st en seuroj en valtuuskunnassa on seuran edustajina t oimineet prof. 
j. 1. Liro (va rsin aisena) ja prof. U. Saalas (varajäsenenä 21. 111. 1933 lähtien) . 

Vuoden kuluessa on muuttanut manan majoille kaksi seuramme huomat ta
vaa jäsentä. Maali skuun 1 p:nä kuoli väkivallanteon uhrina lehtori Antti Armas 
(Asko) Pulkkinen Viipurissa. Vainajalla oli harvinaisen hyvä opettajakyky, joka 
johtui luontaisista lahjoista, harjaantuneesta esiintymista idosta ja ennenka ik
kea, joskin vasta myöhemmällä ijä ll ä heränneest ä, tosiharrastuksesta luonnon 
tutkimiseen. Niinikään on hän jä ttänyt jälkimaailmalle nimen erinomaist en· 
oppikirjojen laatijana. Mutta t ähänkään eivä t pysähtynee t hänen Ju ovan työnsä 
t ulokset. Hänen harrastuksensa hyönteist en tutkimiseen muuttuiva t va rsinkin 
viime v uosina vakaviksi ja ilmeisesti perust eelli siksi. Korennoiset ja petopisti ä i
set olivat va rsinkin hänen harras tuksensa kohteina. Viimemainituist a julkaisi 
hän asiantuntijoiden lausunnon mukaan hyvän käsikirjan: >> P etopisti äiseb>, joka 
ilmestyi ensimmäisenä numerona Vanamon sa rjassa >> Suomen eläimet>> v. 1931. 
Vainajan käsikirjoista mainittakoon edelleen >> P erhoskirj a h, vas ta-alkajill e 
tarkoitettu opas. Niinikään hän julkaisi yhdessä toht. M. Hagforsin kanssa 
tunnetun kouluka~vion . 

Vainajan elämäntyön on yksityiskohta isemmin selostanut dosent ti K . j. 
Vall e Luonnon Ystävän viime vuoden 3:ssa numerossa, johon t ässä v iitattakoon. 

Toinen vainaj amme oli H elsingin yliopiston entinen dosentti , t ohtori E rik 
Nordenskiöld, joka syntyi Mäntsälän Alikartanossa (Frugård) marraskuun 23 
p:nä 1872, kuoli Tukholmassa huhtikuun 29 p:nä 1933. Prof. Ekman on luon
nehtinut hänen elämänsä puitteet viime vuoden Luonnon Ystävän 5:ssä num e
rossa, johon yksityiskohdissa viittaan. 

Vuoden kuluessa ovat niinikään kuoll eet leht ori Tyyne Lang- Komonen ja 
A. 1. Hiekkanen. He kuuluivat vanhaan t ahi paremmin nuoreen ylioppilas
yhdistykseen Vanamo, mutta Vanamo-seuran jäsenlu etteloista heidän nimensä 
uupuvat. 

Vuoden kulu essa on seuraamme valittu 24 uutta jäsentä, nim. y lioppilaat 
Lauri K. Siivonen, Pauli Palva (27. 1.); Olavi Ernest Saarlund, Sole Siivonen, 
Helmi H . Soini (25. II); Oma Toivo Okko (24. 1 II); Meeri Soint u Leelia J okela, 
Aina E li sabet (E lisa) Sahari (28. IV); asemapäällikkö A. 0 . Gröndahl , yliopp ilaat 
Es ter Amanda Uu ssaari (Nyholm), Toini Esteri Tani , I1i Ensio Lehto nen, Soini 
Harve (29. IX); Aili Matilda Kallio, Aira Helka Pent ikäinen, Aili Tuulikki Ryytty 
(27. X); Lauri Toiva ri, Pauli W. Sirkka, Ki rst i Hartman, Kylli kk i Leskin en, 
Tell ervo Levander, Anja Rautiola, Laura Viikki (24. X 1). 

Uusia jäseni ä on Vanamoon liit t ynyt huomatt avast i vähemmän kuin edelli 
senä vuotena, ilmeinen merkki luonnontieteen opiskelij oiden luvun vähenemi
sestä! Tämän määräsuhteissa t apahtuneen jäsenmäärän li sääntymisen pienenemi
sen ei t arv itse lainkaa n merkitä seurall e a lkavaa laskukautta . · Pä invas toi n on 
t äysi syy otaksua, että ne uudet y lioppilaat, jotka asiallisten syiden a iheutta-



138 Kertomus Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran jne. 

mista varoituksista huolimatta ovat urakseen valinneet luonnontieteet, ovat 
tosiharrastajia, jotka raskaasta kilpailusta huolimatta aikovat kykyynsä ja 
intoonsa luottaen koettaa voimiaan ankarassa elämänkamppailussa vanhempien 
opiskelijatovereidensa kanssa. On syytä toivoa, että Vanamo-seura saa pienene
västä, mutta samalla laadulleen paranevasta nuorennoksestaan entistä lupaa
vampaa jäsenainesta. 

,Vuoden lopussa oli seuran kotimaisten jäsenten luku 537 ollen niistä 1 
kunniajäsen ja 11 kannattajajäsentä. Näiden lisäksi kuuluu seuraan kolme ulko
maalaista kirjeenvaihtajajäsentä. 

Tämän vuosikokouksen puitteissa tulee kuluneeksi 15 vuotta siitä, kun 
silloinen suomenkielisten luonnontieteilijöiden ylioppilasyhdistys Vanamo 
keväällä 1919 muuttui varsinaisessa mielessä tieteelli.seksi seuraksi. Saavutettu 
ikä ei ole suuren suuri, mutta lienee maininnan arvoinen jo siinäkin suhteessa, 
että se muistuttaa vanhan Vanamon keskuudessamme vielä toimiville jäsenille, 
jotka samalla ovat meidän uuden Vanamomme luojia, kuinka eletyt vuodet 
taannehtivasti ajatellen tuntuvat vain nopeasti kuluneilta hetki ltä. Tämä totea
mus asettanee ennenkaikkea vanhemmille vanamoiaisille eteen kysymyksen, 
missä määrin Vanamo-yhdistyksen muuttuminen tieteelliseksi seuraksi on vas
tannut niitä toiveita, joita tähän uudestisyntymiseen kytkettiin. Saavutettu 
!1Uoruusikä, 15 vuotta, ei ole riittävä perusta kuluneen kauden aikaansaannok
siemme yksityiskohtaiseen arviointiin ja arvosteluun, mutta pieni taaksepäin 
heitetty silmäys lienee paikallaan. 

Tieteellisen seuran pysyväisemmät saavutukset arvioid(!an sen julkaisuista. 
Tieteellisluontoisempaa julkaisutoimintaa suunniteltaessa 15 vuotta sitten tyy
dyttiin yhteen jykevämpään sarjaan, Annales-sarjaan. jo kolme vuotta sitten 
kävi selväksi, että tämä sarja oli aihepiirin perusteella jaettava kahtia, eläintie
teelliseen ja kasvitieteelliseen. Sitäpaitsi oli lyhyehköille tieteellisille julkaisuille 
varattava omat puitteet. 

Näin on Vanamon julkaisujen tukeva sukupuu päässyt luonnolliseen haa
roittumisasteeseen ja päähaaroillekin on ilmestynyt viperiöiviä oksia. 17 jo val
mista tukevahkoa Annales-osaa . on merkittävä saavutus 15-vuotisen seuran 
aikaansaannoksena. Saman 15 vuoden kuluessa on stipendeinä jaettu yhteensä 
tasan 150.000 mk. 155 hakijalle, niiden joukossa ovat tosin monet esiintyneet 
stipendien hakijoina ja saajina useana eri vuonna. Perustamisvuotta lukuun
ottamatta oli pienin jaettu määrä v. l 923, 2.400 mk. ja suurin v. 1929, 44.000 mk. 
Stipendien saajien luetteloa tarkastellessa kiintyy huomio siihen, että stipendeinä 
jaetut varat ovat yleensä tulleet oikein jaetuiksi, oikeille henkilöille; niinpä moni 
ei kauan sitten vielä ylioppilaana esiintynyt stipendin saaja kantaa nyttemmin 
jo tohtorin hattua. 

jo tämä tosiasioihin pohjautuva esitys riittänee tarpeelliseksi selvitykseksi, 
et tä tieteellisen Vanamo-seuran perustaminen ja sen toiminta 15 vuoden kuluessa 
on suurest i edistänyt maamme biologista tutkimusta jo sen kautta, että valtio
valta on varmastikin tukenut tätä tutkimusta paljon anteliaammin, kuin jos se 
jatkuvasti olisi tapahtunut vain yhden seuran piirissä. Kulunut kausi on tulok
siltaan siten vastannut hyvin niitä toiveita, joita seuramme uudestisyntymiseen 
kytkettiin. 

He lsingissä helmikuun 24 p:nä 1934. 
Mauno ). Kotilainen. 
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SuomaJaisen EJäin- ja Kasvitietee11isen Seuran Vanamon 
ti1iasema 31. XII. 1933. 

Voitto- ja tappiotili 31. X II. 1933. 
Tulot : 

Ba lanss itili 31. X II. 1932, säästö vuodelta 1932 
Avustus tili: 

Vakina inen va ltionavustus ................. . 
Raha-arpajaisten vo ittovaroista ............. . 

Annales-tili , myytyjä j~t l kaisuja .... . ............ . 
Luonnon Ystävän tili: 

Tilausmaksuj a v. 1933 .......... . .......... . 
Myytyjä vanhoja vuosikertoja ............. . 
Myytyjä kuvalaattoja ................... . . . 

jäsenmaksutili ..... . ...... . ................... . 
Korko- ja osinkotili .... . . . .. .... .... ...... ... . . 
Rahastot, arvopaperien arvon nousu . . ... . . .. .... . 

Menot : 
Annales- tili: 

Painatusmenoja ...... . .................. . 
Toimittajain palkkioita ...... ........... .. . 
Kie litarkastuksia ja käännöksiä ...... . . .... . . 

Luonno n Ystävän t ili : 
Vuosikerran 1933 painatus, postitus ym. . ... . . 
Toimituspalkkioita ...... ...... ........... . 
Tekijänpa lkkioita, Melan rahastosta ........ . . 

Stipenditili .. .. .... .. ....................... . 
Postimaksujen tili ... .. .. ......... ... ... .. .. . . 
Kansliamenojen t ili : 

Varsinaisia kansliamenoja . ................ . 
Kokousilmoituksia ... .... ...... ....... . .. . 

Palkkiotili, kirjastoapulaisen palkkio ...... . .... . 
jäsenmaksutili, Jun astamaton perimislähetys .... . . 
Sekalaisten menojen tili ....................... . 
Ba lanssitili 31. X II. 1 933,~äästöv: ll e 1934 ...... . . 

Balanssi tili 31. X II. 1933. 

Omaisuus: 
Kassatili, K.-0.-P:n juokseva lla tilillä . ..... . .... . 
Melan rahasto: 

100 kpl. K.-0.-P:n osakkeita å 400: -
40 W.S. O. Y:n 1> 550: -

Talletus K.-0.-P:n ~ääs tötilillä .. ... . . ...... . 

91,781:45 

51,000: -
11 4,000: - 165,000: -

1,087: -

14,500: -
1,082: 50 

228: 20 t 5,810: 70 
1,200: -
7,866: 45 

16,900: -

Summa 299,645: 60 

144,244: 60 
6,2 15: -
~01 : 25 153,560:85 

24,683: 50 
2,COO: -
2,252: 50 

964: -
750: -

28,936: -
6000: -
2,180:70 

1,714: -
2,850: -

50: -
2,694: 70 

101,659: 35 

Summa 299,645: 60 

40,000: -
22,000: -
20,50 1:05 

1,696: 45 

2,50 1:05 
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Hirnin ' rahasto: 
5 kpl. l\.-0.-P:n osakkeita å 400: - · . ..... . .. . 2,000: -

1,642: 45 Talletus K.-0.-P:n säästötilillä . . .... . ..... . . 3,642: 45 
Topelius-rahasto: 

25 kpl. K.-0.-P:n osakkeita å 400: - ......... . 10,000: -
Talletus K.-0.-P:n säästötilillä ............. . 3,819: 40 13,819: 40 

Summa 101,659: 35 

Helsingissä, tammikuun 3 päivänä 1934. 

Osmo H. Porkka. 

Kertomus Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon 
kirjastosta v. 1933. 

Seuramme kirjasto on kuluneena vuotena kasvanut yhteensä 801 numerolla 
vaihtojull<aisuja ja kirjalahjoja. julkaisujamme lähetetään nykyään 53 laitok
selle ja henkilölle kotimaassa ja 239 ulkomailla. Viime vuotena jaettiin pää
asiassa Annales Botanici N:o 2 ja 3. 

Vaihtojulkaisut saapuvat edelleen yliopiston kasvipatologiselle laitokselle, 
jossa myös uusin ja vielä sitomaton osa kirjastoa säilytetään kateJoihin järjes
tettynä. Varojen puutteessa ei kuluneena vuotena uusia kirjoja ole voitu sidot
taa. 

Kirjastonhoitajan apulaisena on toiminut agronomi Paavo Takala. 
Helsingissä 24 p:nä helmikuuta t 934. 

Gunnar Ekman. 

Pieniä tietoja. 
jäniskaniini (jäniksen ja kanii

nin sekamuoto) syntynyt Lopen 
Santamäellä. Muuan poika sai 
kiinni rusakon naaraan ja asetti 
sen koiraskaniinin asuintoveriksi. 
Seurauksena oli jonkin ajan kulut
tua kummallinen poikue. Siinä oli 
3 mustaa kaniinia ja 4 jiinistä (tai 
ainakin sen n~köistä) . Kaniinista 
nämä erosivat ensinnäkin värinsä 
puolesta. Sitäpaitsi karvan laatu 
oli näillä sekamuodoilla paljon 
huonompi ja harvempi kuin kanii
neilla, ruumis ja korvat olivat pi
temmät ja juoksutapa hieman eri-
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lainen kuin kaniinilla. Loikkaukset olivat paljon pitemmät. - N}'t on yksi 
näistä sekamuodoista (naaras) pantu samaan tarhaan kaniinin kanssa ja jänni
tyksellä odotamme sen poikuetta. 

San ta mäki 18. 11. 1934. H elvi Yrju-l(oskinen. 

Sinitiainen (Parus c. caeruleus L.) Haapamäellä. Haapamäen aseman seu
dulla on kuluneen syystalven ja tämän kevään kuluessa es iintynyt kaksi paria 
täällä päin harvinai sia sinitiaisia. Toinen pari nähtiin ensi kerran marraskuulla . 
Linnut ovat koko ta lven käynee t syömässä talia ikkunalaudaltamme pysytellen 
aina yhdessä. Syöntiaika niillä näyttää olevan klo 9 tienoissa aamulla ja klo 
4- 5 illalla. Keskipäivällä näkee ne pihakoivun latvoissa urpujen kimpussa . 
Helmikuun vaihteessa ilmestyi toinenkin pari näitä vilkkaita lintuja ikkunalau
dallemme. Mahdollista on, että lintu pes ii paikkakunnalla ensi suvena. 

Syksyllä lensi paikkakunnan kautta valtavan suuri pyrstötiaisparvi, ainakin 
toistasataa yksilöä. Pyrstötiaiset eivät näillä main olekaan mitään harvinai
suuksia. Varf inkin juuri syksyisin niitä on liikkee llä suurin parvin. 

Haapamäki 2. pnä maalisk. 1934. Ilmari H einonen. 

Osittain albinistine!l punatulkku. Allekirjoittanut näki 16. II. 1934 Etelä
Pirkkalassa tava ll ista suurikokoisemman koiraspunatulkun, jonka päälaki (tav. 
musta) oli aivan valkoinen ja sitäpaitsi oli valkoinen siipipeilikin jonkinverran 
tavallista suurempi sekä, kuten näytti, myös uloimmat siipisulat valkoiset. 
Lintu oli muiden punatulkkujen joukossa syömässä varisseita pihlajanmarjoja . 

Niilo Wirtanen. 
Dipl. ins. 

Viiriäisen (OrtyJ?,ion coturnix) pesä löydettiin 13. VI 11. 1932 Suistamon 
Koiton kylässä, kansakoulun luona olevasta ohrapellosta. Munia oli 12 kpl 
ja ovat ne allekirjoittaneen kokoelmissa. A. Sarala. 

Kansak. opettaja. 
Joutsenen surma.. Viime syksynä ilmestyi Hangon edustalla olevalle 

Russa rön linnoitussaarelle 5 kpl. joutsenta (Cygnuscygnus), kaikki poikaslintuja. 
Oleiltuaan saarella jonkin aikaa linnut jatkoivat matkaansa myöhään syksyllä, 
yhtä lukuunottamatta. Tämä jäljelle jäänyt, jossa ei voinut huomata mitään 
ulkonaista vammaa, tuli aivan kesyksi. Se sai ruokaa linnoitusväeltä ja näytti 
viihtyvän oikein hyvin, kunnes se eräänä päivänä helmikuun puolivälissä nielaiEi 
hauensyötin koukkuineen päivineen. >> Kuoleva joutsen >> tapettiin luonnollises ti 
heti ja on se nyt vie lä täytettynäkin miehistön ylpeytenä. 

R. Efraimsson. 

Havaintoja eräistä linnuista Loviisassa talvella 1933-34. Marraskuun alku
puolella ilmestyi Loviisaan kaksi p ä h k i n ä h a k k i a (Nucifraga caryoca
tactes), jotka kuukauden päivät olesketivat paikkakunnalla viihtyen eritoten 
suomalaisen kansakoulun lähettyvillä Kylpyläpuistossa. Pienempi parvi päh
kin ähakkeja nähtiin marraskuun lopulla Loviisan Uudessakaupun gissa. jouluk. 
8 p:nä ammuttiin Loviisassa kapeanokka-pähkinähakki ~.joka täytettynä on 
allekirjoittaneen hallussa. 

R ä k ä t t i r a s ta i ta (Turdus pilaris) näyttäytyi suurissa parvissa joulu
kuun alkupäivinä, ja olivat ne sitten päivittäisinä vieraina kaupungissa aina 
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tammik. 21 p:ään, jolloin nam viimeisen parven. M u s ta r a s ta s (Turdus 
merula L.) ö- on helmik. 10 p:stä alkaen oleskellut (ainakin 2. 1 II saakka) Lovii
sassa, näyttäytyen päivittäin Tullisillan luona sijaitsevien huviloiden pihamailla. 
Mainittakoon, että >>Suomen Lintujen >> mukaan myöskin talvella 1909 nähtiin 
mustarastas Loviisassa, mikä lienee lajin itäisin löytöpaikka Etelä-Suomessa. 
T i 1 he t (Bomhycilla garrulus) saapuivat tammik. 15 p:nä, mutta on niitä tänä 
talvena yleensä ollut niukasti. Tammik. 7 p:nä näin n. 20 kpl. käsittävän t i k 1 i 
(Carduelis carduelis)-parven . V a r p u s h a u k a n (Accipiter nisus) näin tam-
mik. 24 p:nä. Ilmari Hilden. 

Talvilintuja Parkanossa. Parkanossa on kuluneena talvena ollut liikkeellä 
paljon räkättirastaita, tilhiä ja taviokuurnia, esim. 10- 17. 1. räkättirastaita 
parvissa, joissa n. 200 yksilöä, taviokuurnia parvissa, joissa useita kymme
niä yhdessä, samoin tilhiä. Ne söivät mielellään pihlajanmarjoja, joita tänä 
talvena oli paikkakunnalla runsaasti. T. Waaramäki. 

Lintutietoja Luupuvedeltä (Kiuruveden pit.) P o h j a n s i r k u n, Em teriza 
rustica Pall., pesän löysin 12. VI. 1929 Luupuveden Kärpän takamailta. Pesä 
sijaitsi kosteassa pensaikkoisessa korvenreunassa pienen kannon suojassa ja oli 
siinä löydettäessä viisi aikalailla haudottua munaa. 

K o 1 m i v a r v a s t i k k a - parin, Picoides tridartylus (L. ), näin 31. V. 
1933 Luupuveden Näresaaressa. Varmaankin oli pesä lähettyvillä. 

Kai s 1 a r ä ä k k ä, Porzana porzana (L.), on esiintynyt viime vuosina 
harvinaisena Luupuvedellä. Luupujärven ja Välijärven rannoilla kuulin sen 
viheltävän >>huit, huib>-äänen kesällä 1933 useasti iltahämärissä. Varmaan se on 
pesinytkin täällä, edellä mainittujen järvien ruohikoissa. 

Niilo Timonen . 

KaaJiperhosen lentokestävyydestä ja -nopeudesta. Ollessani v. 1932 (erit
täin kuumana) elokuun 10. pnä hl. Astraealla Kööpenhaminan satamassa, huo
masin harvinaisen suuren kaaliperhosparven (Pieris .,brassicae), jota laivamme 
näytti erikoisesti kiinnostavan. Kun laiva lähti Itämerelle päin seurast parvi 
uskollisesti mukana, enkä huomannut kertaakaan, että joku seuralaisistamme 
olisi istahtanut laivalle. Parvi pysytteli enimmäkseen laivan pannuruuman ylä
puolella, joten sieltä nouseva lämmin ilma näytti perhosia erikoisesti miellyt
tävän. 3 Yz tunnin kuluttua hävisi parvi (en huomannut minne). Laivan 
nopeus oli 11' ja 3 Yz tunnissa kuljettu matka siis 71,302 km. Tapaus antaa 
jonkinlaisen käs ityksen kaaliperhosen lentokestävyydestä ja -nopeudesta. 

R. Efraimsson. 

Kokousselostuksia. 

Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kokouksessa 27. IV. 32 toht. K. j. 
V a II e es itelmöi retkeilystä Pummangin pahdoille Petsamon Kalastajasaaren
nolla. Seudun eri koista luontoa valaistiin varjokuvin sekä kasvi- ja eläinnäyt
tein. - Leht. D. A. W i k s t r ö m teki se lkoa Ernobius mollis-kuoriaisen elämää 
koskevista hava innQ.istaa n ja sen hävittämi•kokeiluista Turun biologisessa 
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museossa. - Maist. L. E. K a r i näytti maastamme aikaisemmin tuntema tto
man ja Petsamossakin harvinaiseksi osoittautuneen ruostesienen Puccinia 
rhodiolae, jota esittäjä oli ottanut talteen Heinäsaarelta kesällä 1931. - Prof. 
W. M. Linnaniemi esitti kaksi Suomelle uutta esihyönteisiin (Protura) 
kuuluvaa lajia: Eosentomon armatum ja Acerentulus tiarneus kertoen tämän 
hyönteisryhmän ruumiinrakenteesta, leviämisestä ja es iintymises tä. - Yliopp. 
A. Me r i s u o näytti Suomelle uuden kovakuoriaislajin Euconnus rutilipennis 
Hollolasta (J. Sahlberg). - Yliopp. A. Auer näytti vadelmamuodon Rubus 
idaeus 1. simplicior Turun hautausmaan tien varresta. 

Kokouksessa 15. X. 82 toht. K. J. V a 11 e piti esitelmän Pohjois-Fenno
skandian perhosten levinneisyydes tä esittä.in niiden eläinmaantieteelli~en luo
kittelun. Esitystä valaisivat heijastuskuvina esitetyt leviämiskartat ja kokoelma
näytteet(ks. El.- ja Kasvit. Seur. Vanamon Eläin tiet. julk. Osa 1, N:o 3. 1 933). 
Prof. H. W a r en demonstroi yliopiston kasvitieteellisen laitoksen yhteyteen 
rakennettua kasvihuonetta. - Leht. D. A. W i k s t r ö m kertoi Blastoplzagus 
piniperda-kuoriai sen männylle tuottamista vahingoista.- Maist. E. Kane r v o 
teki selkoa kotimaisista Cordyluridae-heimon kärpäsistä yliopiston kokoe lmain 
avulla esittäen maalle. uudet lajit Bostricopl1yga crassipes Petsamon Nautsista 
ja Parallelomma media Helsingistä. - Yliopp. A. Merisuo teki se lkoa erä istä 
petopistiäis (Sp17ecidae) -löydöistään (ks. Notulae Entomologicae XI 11. 1933 
.s. 59-60) ja kertoili hauskasti niiden elintavoista. - Leht. j. K a i k k o kertoi 
muuramen verho lehtien lukumäärää koskevista havainnoistaan. - Uusiksi 
jäseniksi valittiin toht. Nils H a g m a n ja intend. justus M on te 11. 

Kokouksessa 19. XI. 82 toht. N. H a g m a n esitelmöi lohensaa liin vaihte
lusta ja sen syistä valaisten esitystään tilastollisin taulukoin ja diagrammoin . 
Esitys perustui esittäjän kymmenvuotisiin, Norrlannin joissa tehtyihin tutki
muksiin, jotka aiheutuivat siitä syytöksestä mikä siellä samoinkuin meilläkin 
on tehty puunjalostusteollisuutta vastaan tukinuiton lohenmätiä häv ittävästä 
vaikutukses ta. Tilasto .osoittaa, että lohensaaliin nousu- ja laskukaudet sa ttu
vat Ruotsissa j::t Suomess:J sekä osittain Norjassa, vieläpä merikalastuksessakin, 
samoihin aikoihin, joten mihin täytyy olla yhteinen syy. Pääsyyn ä esitettiin 

· jokien vedentason vaihtelut, joiden johdosta lohenmati voi tuhoutua. Lisäksi 
todettiin Indaljoessa tehtyjen tutkimuksien perusteella, että joki saattoi kyl
mänä talvena suurelta osalta jäätyä pohjaan saakka, jonka lisäksi jääsohjon 
muodostuminen joen pohjaan ilmeises ti tuhosi lohenmätiä. Lisäksi huomaut t-

.. tiin siitä, että kuivina vuosina, kun jokeen tulee vähän sadevettä, soista valuva 
ves i todennåköises ti lisää jokiveden happamuutta, mistä lohen kutu kärsii. 
Mielenkiintoisena piirteenä esitettiin lohisaa liin nousu- ja laskukausien yhteen
sattuminen auringonpilkkujen 11-vuotisjaksojen kanssa, mitkä kuten tunnet
tua vaikuttavat ilmastoon. - Yliopp. Irja Viera s näytti Tyrväästä löytä
mänsä Sonclws oleraecuksen muodot f. triangularis ja f. lyratijolius, sitäpa itsi 
seuraavat Rymättylän Pähkinäisistä löytämänsä kasviharvinaisuuctet: Myosotis 
baltica, Spergularia marginata, Sagina procumbens f. corollina, Erioplzorum 
polystacl7yum f. majlls, Agrostis stolonifera f. gigantea, Botrychium matricarii
folium ja Rlzamnus catlzartica sekä eräitä terratologisia kasvimuotoja. Sukeutu
neessa keskust lussa maist. Erkki Kane r v o ilmoitti Botryclliwn matricarii
foliumin Luumäel!ä lehtomaisesta paikasta Kivijärven rannalta. - Yliopp. 
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M. La a m a n e n näytti kovakuoriaisharvinaisuudet Euplectus bescidicus ja 
Tlzamiaraea cinnamomea Ruissa losta. - Yliopp. La a m a ne n toi lisäksi näh
täväksi san ia issekasikiön Asplenum triclwmanes x septentrionalen Naantalin 
Kuparivuorelta. - Maist. L. E. K a r i esitti Suomelle uuden nokisienen Ustilago 
Warmingiin sekä harvinaisen V. vlnosan Petsamon Pummangista. - Maist. 
E. K a n e r v o teki vasta järjestämiensä yliopiston kokoelmain perustee lla 
se lkoa Suomen Conopoidae-kärpäsheimon edustajista. - Yliopp. A. Me r i suo 
näytti Turusta löytämänsä satunnaiskasvit Setaria viridis ja Alopecurus agrestis. 
- Toht. J. K. V a II e selosti E. N a u rn a n n i n äskettäin ilmestynyttä teosta 
>> Grundzlige der regionalen Limnologie >> (1932) tehden. samalla selkoa tämän 
tieteenhaaran kehityksestä ja tehtävistä. - Prof. W. M. Li n n a n i e m·i 
demonstroi teosta He y n e u. Ta s c h e n b e r g: >>Die exotischen K,äfer in 
Wort und Bild.>> (1894-1908). ~ Leht. J. Kai k k o näytti kaksiosaisen sireenin
lehden. - Uusiksi jäseniksi valittiin leht. Johannes K a i k k o seka yliopp. 
Auvo He iki n he i m o, Saima 1 s a k s s on ja . Iikka Ra n ta ne n. 

Kokouksessa . 5. XII. 32 yliopp. Irja Vieras piti esitelmän Rymättylän 
Pähkinäisten saariston kasvillisuudesta, jota hän oli tutkinut edellisenä kesänä 
saatuaan seuralta Hippos-yhdistyksen tarkoitusta varten luovuttaman stipen
din. Kuvattuaan saariston maantieteellistä ja geologista luonnetta, esittäjä 
ryhtyi selostamaan saariston kasvillisuutta keskittyen eriko isesti pähkinäleh
toihin, joissa hän erotti 6 kasvustotyyppiä: Dentaria-, sania is-, Milium-, Actaea-, 
kielo-, mustikka- Melampyrum pratense- ja heinäkasvustatyypit Pähkinälehdot 
todettiin lajimääräänsä nähden Ruissalon tammilehtojen ja Ahvenanmaan leh
tojen välimuodoiksi. Koko saariston kasvilajien runsaus on sen pienullteen 
nähden huomattavan suuri, kaikkiaan 338. - Toht. K. J. V a 11 e näytti Suo
melle uuden sudenkorennoislajin Sympetrum sanguineumin, jonka leht. A. 1. 
H i e k k a ne n oli edellisenä kesänä saanut Terijoelta. - Maist. Don W i k
s t r ö m teki omien havaintojensa perusteella se lkua Suomen kihujen (Stereo
ra rius) lajituntomerkeistä (ks. Ornis Fennica 1933 s. 1- 6). - Yliopp. T. 
Va a r a mäki näytti Porin Yyteristä ed. kes. elok. alkupäivinä ampumansa 
rantasirriäisen (Calidris canutus), joka oli ollut paikalla yleinen, sekä pitkä
nokkasirriäisen (C. testacea), jota oli nähnyt 5- 6 kpl. Maist. W i k s· t r ö m 
sanoi nähneensä pitkänokkasirriä,isen nuoren yksilön Ruissalon kartanon ran
nassa viime syysk. alkupäivinä. - Uusiksi jäseniksi valittiin maist. Elma 
T i p 1.1 r i (o.s. Kirkko mä k i) ja yliopp. Jarl M a t s s on. 

Vuosikokouksessa 25. II. 33 toht. K. J. V a 1 1 e esite lmöi koivuvyöhykkeen 
eläinmaantietee llisestä merkityksestä kiinnittä.en päähuomion se lkärankaiseen 
maaeläimistöön ja perhosiin (ks. Acta Forest. Fennica 40, 13, 1934). - Maist. 
Lauri K. a r i demonstroi erästä uutta Eastman-Kodakin keksintöä värifil
mauksen a lalla kosketellen lyhyesti värifilmauksen kehitystä. - Prof. W. M. 
Li n n a n i e m i näytti ns. neulakalan (Fieratser acus), joka oli löytynyt 
Napolin zool. asemalta lähetetyn merimakkaran sisästä. Esittäjä kertoi tästä 
hauskasta asunto- 1. tilaparasitismitapauksesta, joka on vakinaista laatua ja 
er. saman kalasuvun lajilla on muuttumaisillaan varsinaiseksi loiselämäksi. -
Prof. H. W a r en teki selkoa eräistä uusimmista tuloksista so lu- ja ravinto
fysiologian alalla, mitkä koskivat so lun ulomman ja sisemmän plasmakaivon 
olemassaoloa, sekä boorin, kuparin, sinkin, piihapan ja kalsiumin fysiologista 
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merkitystä. - Leht. D. A. W i k s t r ö m ker toi eräästä suures ta vara~ kuoriai s

löydöstä (use immat Niptus lwloleucus- laj ia) Saksasta tulleessa las ipurkkilähe-
. tyksessä se kä teki se lkoa varaskuoriaisten elin tavoista ja Niptus lwloleucus

lajin leviämisestä. Prof. Linn a ni em i mainitsi lajin niinkin pohjoisesta 
kuin Vaasas ta. - Yliopp . Esko A i r o 1 a nä} tti kukkivan Coelo;zyne cristata
kämmekän. 

P ääko hti a vu os i k e r t o m u k se s ta. Virkailijoina ovat olleet: 
puheenjohtajana prof. W. M. Linnan i e m i, varapuheenjohtajana Ieht. 
D. A. W i k s t r ö m, sihteerinä prof. H. W a r e n, rahastonhoitajana maist. 
L. E. Kari, johtoku nnan li sä jäseninä leht. j. K. V. Tuo m i n en ja ma tst. 
E. Kan e r v o, ttlin tarkastajina kaupunginvouti N. A s c h a n ja maist. 
Suoma V a II e, varatilintarkastajana apteekk. S. S i into 1 a. Kokouksia on 
oll ut 6, osanottajia näissä 24-42, kes kimäärin lähes 31. Es ityksiä on pidetty 
35, joista eläintietee llisiä 20, kasvitietee llisiä 14 ja Iimnologisia t . Es ityksistä 
on ollut es ite lmiä ja pitkähköjä se llaisten luonto isia 10. Esittäjinä on ollu t 18 
eri henkilöä. Vuoden kuluessa on seu raan liittynyt 8 uu tta jäsentä. - Yliopr .. 
Irja Vieras on kesän kuluessa seuran Hippos-yhdistyksen stipendiaattina suo
rittanut loppuun ed. kesänä aloittamansa Rymättylän Pä hkinäisten saariston 
kasvillisuus- ja kasvistotutkimuksen. - Seuran johtokunta on kaupun ginha lli
tukse lta saanut lupauksen, että luonnonsuojelunäkökohdat otetaan lukuun 
uutta ulkoilmamuseota Ruissa lon tammilehtojen aluee lle suunniteltaessa. 

Vuosikokouksessa valittiin seuran virkailijat uudelleen paitsi ylioppilas
polvea edustavaa johtokunnan Ii sä jäsentä, joks i tuli , maist. K a n e r v o n 
muutettua paikkakunnalta, yliopp. A. A u e r. 

Suomalaisen Eläin- ja Kasviti eteellisen Seuran Vanamon kokouksessa 
26. 1. 34 piti prof. 1. Le i v i s k ä es itelmän v ilj avuud.es ta ja viljavuusa lueista 
se lostaen meillä tähän asti es itettyjä viljavuusa luejao itteluj a ja niiden perus
te lt.t ja. Es itelmöits ijä es itti myös laat imansa oman vi ljavuusa lue jaoit telun. 

Prof. K. Li n k o 1 a piti es itelmän kynäjalavasta Vanajaveden ~ e uduilla. 

Puu on tää llä todettu 60- 70 paikasta, miltei aina en tise ltä tai nykyise ltä tu lva
rannalta, jolle kyn äjalavan rajoittavat hyvä tu lvankestävyys se kä kilpailulliset 
suhteet, enn enkaikkea siemenellisen uudistumisen vaikeus muilla kasvupai
ko illa. Kynäjalavaa käyte tää n yleises ti luokkipqu kEi. Raiskaavan käytön 
takia se on monilta kasvinsijoiltaan hävinnyt. Paras keino sen varjelemise ksi 
olis i sen viljelys, mihin ty~väntö lä inen L. Palander jo 1767 kehoitti. 

Uudeks i jäseneksi valittiin ylioppilas Aarno W. M i k k o 1 a. 

Seuran vuosikokouksessa 24. II. 34 piti juhlaes ite lmän prof. G. Ek m a n. 
Es itelmöitsijä teki runsa in va rjokuvin selkoa uusimmista organisaattoria ko ke
vista tutkimuksista . 

Sihtee ri , rahastonhoitaja, kirjastonhoitaja ja kokoe lmien hoitajat e ittivät 
kertomuksensa kul~nee l ta toimintavuode lta . Se uran puheenjohtajak i va lit
tiin prof. j. 1. Li r o, varapu heenjohtajaksi tri 1. V ä I.i kan gas, sih teer iksi 
tri M. j. K o t i 1 a i n e n, kirjastonhaitajaks i prof. G. Ekman, rahas tonhoita
jaksi' maisteri 0 . H. Porkka ja johtokunn an muiksi jäsenik i profeswri t 
K. Li n k o 1 a ja U. Saa 1 a s. Kokoelmien ho itaj ik ~ i va li ttiin maist rit 
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V. Heikinheimo ja P. Suoma 1 aine n, tilintarkastajiksi kalastusneuvos 
E. He 1 1 e v a a r a ja maist. V. K o r v en k on t i o. 

Prof. V. Peso 1 a ilmoitti painettavaksi: Tutkimuksia Kuusamon ja Kuola
järven kurujen kasvillisuudesta. 

Uusiksi jäseniksi valittiin maisteri Olavi R en k o n e n ja ylioppilaat Irma 
0 k s a ne n ja Tarvo A. 0 k s a 1 a. 

Kokouksessa 23. 111. 34 piti prof. U. Saa 1 a s esitelmän hyönteisten suo
malaisista nimistä. Ylioppilas V. E. r k a m o esite lmöi Viipurin satunnais
kasvistosta, se lostaen sen Iaj ikokoomusta ja sen levinneisyyteen ja es iin tymi
seen vaikuttavia syitä. Maisteri P. Suo m a 1 a i ne n näytti harvinaisen 
kukkakärpäsen, narsissikärpäsen (Lampetia equestris Fabr.), löydetty -Lohjalta 
1933. Lajin toukka elää pääasiassa narsissien s ipulissa ja on muualla tehnyt 
narsissiviljelmissä pahaa tuhoa. 

Maisteri U. P e r t t u 1 a se losti havainnoitaan Geranium bohemicumin 
esiintymisestä Solbölen metsäkokeilualueella ja mielenkiintoisia idätyskokeitaan 
lajin esiintymisen syiden se lvittämiseksi. Uudeksi jäseneksi valittiin ylioppilas 
Aune M. M u r en ja kirjeenvaihtajajäseniksi johtaja K. Z o 1 k (Tartto), prof. 
Th. Li p p maa (Tartto), dosentti Elmar Le p i k (Tartto), toht. 0. V i 11-
b e r g (Tartto) ja dosentti P. T h o m s o n (Ta llinna). 

Kirjallisuutta. 

P i k k u l i s ä I. H i i t o s e n S u o m e n k a s v i o n a r v o s t e
I ui h i n. 

Varsinaisen tehtävänsä ohella es itte l~vät kasviomme myös myrkyllisiä 
kasvejamme. Mela-Cajanderin kasvio mainitsee se llais iksi 17 kasvilajia; Hiito
sen kasviosta niitä laskin 55. Viime mainitussa.- eivät nämä kasvit ole enää 
myöskään sattumanvaraisesti otettuja, kuten oli la ita varhemmin, ja tulevathan 
siinä jo noin puolet kasviossa olevista myrkyllisistä kasveista se llaisiksi maini
tuiksi. 

Koko lai lla myrkyllisinä kasveina olisivat kuitenkin a inaki n seu raavat 
kasvit voineet tulla ennen monta muuta mainituiksi: Thuja occidentalis, Pulsa
tilla pratensis, Clematis viticella, Cytisus-lajit ja Euplwrbia-lajit. Myrkyllisenä 
tupakkana mainitaan vain Nicotiana tabacum, vaikka N. rustica on vaikutuk
siltaan samanveroinen. 

Sille, joka haluaa kasviota käyttää tarkastaakseen, onko jokin määrätty 
kasvilaji myrkyllinen, voi tuottaa hanka luutta, kun maininta l>myrkyllinem on 
milloin missäkin kohdassa kasvin lajise lostusta. Vieläpä se saattaa olla yksin
omaan vain sukuse lostuksessa, jos kaikki sukuun kuuluvat laj it ovat myrkylli
siä. Näin on laita Aconitum, Delphinium, Helleborus, Actaea, Anemone ja 
Bryonia-lajeihin nähden. Sangen mukava tapa olisi ollut käyttää yleismaail
mallista myrkkysymboolia, apteekkiristiä (t), kunkin myrkyllisen kasvin laji
nimen edessä, jolloin hyvin myrkylliset kasvit olisi voinut merkitä esim. kahta 
ristiä käyttämä llä. 
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Ne tapaukset, jolloin kasvista mainitaan vain jokin osa myrkylliseksi, 
vo ivat johtaa harhaan. Aconitumcista es im. mainitaan vain >>j uurakko hyvin 
myrkyllinen >>, jolloin voisi tulla siihen käs itykseen, että muut kasvinosat ovat, 
suuresta nwrkyllisyydes tään huolimatta, vaarattomia . Taxus baccatasta mai
nitaan ainoastaan neulase t myrkyllisiksi, va ikka siemenet ovat myös myrkyl
lise t ja punaisten >>marjain» takia mainitse misen arvo iset (siemenvaippa on vaa
raton). Niinikään on hyvin monissa tapauksissa koko kasvin ollessa myrkyllisen 
maininta >>myrkyllinem vain hedelmiin rajoittuvana vaillinainen, vaikka kylläkin 
käytännöllisesti katsoen paikallaan ) koska sitä on käytetty mil tei yksinomaan 
silloin, kun kyseessä on mehevä hedelmä. j onkin muun kasvinosan ollessa 
hedelmää myrkyllise mmän olisi ollut asiallisempaa tuoda se es iin tai mainita 
koko kasvi myrkylliseksi varsinkin niissä tapauksissa, jolloin kyseessä on niinkin 
suuressa määrin eri osissaan myrkyllise t kasvit kuin Daplme meu reum tai 
Laburnum vulgare. 

K.un pääkasviomme pyrkinee myrkylliste·n kasvienkin es ittelyssä ajan 
oloon mahdollisimman· suureen täydellisyyteen, niin olen halunnut julaista 
edellä olevat huomautukset muistiinpanoiksi seuraavaa kasviapainosta varten. 

Sulo Cantell. 

0 s te n e 1 d, C. H., and G r ö n t v e d, j.: The F 1 o r a o f 1 c e 1 a n d 
a n d t he Fae r o e s, Levin & Munksgaa rd, Copenhagen (1 934), 195 siv. , 
2 karttaa. 

Professo ri 0 s t e n f e 1 d oli muutamia vuosia ennen kuolemaansa (1 93 1) 
alkanut kirjoittaa kasvitieteen harrastajia varten kasviota Islannin ja Fär
saarien putkilokasve ista saaden valmiiksi Lycopodiaceae-Pomaceae heimojen 
lajise litykset Ostenfeldin kuoltua huolehti käsikirjoituksen valmistuksesta 
0 r ö n t v e d, joka sa i avustusta erikoistutkijoilta: H. D a h 1 s te d t (Taraxa
cum), F. 0 m a n g (Hieracium), W. P u g s 1 e y (Euphrasia) ja B. F 1 o d e r u s 
(Salix) . Kirja, joka on painettu hyvälle paperille, on varmasti mieluinen niille, 
jotka tutkivat kasvilajien levinneisyyttä, kun lajien kohdalla on tietoja kukki
misajasta, kasvupaikoista ja lajien levinneisyydestä alueiden eri osissa. Mielen
kiintoista on verrata islantilaisia ja fär-saa relaisia kasvinnimiä, joita kirjasessa 
on melko paljon, niihin kasvinnimiin, joita kansa käyttää Skandinaviassa ja 
Suomen ruotsalaisseuåuissa . Galium-suvun m a ta ra-nimitys on Islann issa 
ede lleen alkuperä isessä madra(mater)-muodossaan käytännössä: Hvit-madra, 
Gul-madra, K.rossmadra, Lauga-madra. Viimeksi mainittu sana olisi suomeksi 
1 a u h a- m a t ~ r a. Muistoina muinaisesta kulttuurikosketuksesta ovat m.m. 
islantilaise t kasvinnimet f i n n - un gur (Nardus) ja f i n n - un gsstör (Carex 
nardina), jotka epäilemättä ovat sopivia nimityksiä näi lle ilkeänsitkeille heinä-
kasveille. . ). 1. L. 

Salovaara - Poijärvi: Kasvioppi opp ikouluj a ja 
se m i n a a r e j a v a r te n. Kustannusosakeyhtiö Otava. 

S a 1 o v a a r a - P o i j ä r v i : K u v a k a s v i s t o 1- 1 I. 120 kasvi
taulua, 192 lajia. Kuvat piirtänyt R. Tuomikoski. 

Kun viime keväänä ilmestyi jälleen uusi kasviopin oppikirja >>oppikouluja 
ja seminaareja varten •> , kiintyi siihen huomio yksistään siitäk in syystä, että 
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jo ennestäänkin käytännössä olevien oppikirjoj en runsaus on koulutyötä hait
taava. Luonnonhistorian opettaja joutui tällöin tarkastamaan uutta oppikirjaa 
nimenomaan si ltä kannalta, onko tulokkaalla niin suuria erikoisetuja, että sen 
käytäntöön tulo, mikä joka tapauksessa ainak in aluksi aiheuttaa haittojen 
lisääntymistä, on oikeutettu. 

Alkusanoissa perustellaan uuden oppikirjan laatim isen syiksi kahden 
kasviopin opetuksessa tärkeän seikan vaarinottoa johtavina periaatteina. 

Ens innäk in on tarkoitusperänä ollut koettaa saada opetus kiinteästi poh
jautumaan luontoon ja oppilasten omiin havaintoihin. Tämän tarkoituksen 
saavuttamtseen pyritään siten, että muoto-opin oppimiseksi käsite}lään va li
koituja tyyppikasveja ja kunkin tyyppikasvin jälkeen opitaan yhtenäisesti 
jokin muoto-opillinen asia kokonaisuudessaan. 

Toisena tarkoitusperänä tekijät ilmoittavat olleen koettaa saada opetuk
sen ja käytännöllisen elämän välille entistä enemmän yhtymäkohtia. Huo
mautetaan yhtymäkohtia olevan maa- ja metsätalouteen, puutarhanhoitoon 
sekä kaupan, teollisuuden ja terveysopin kanssa. Näitä käytännöllisiä näkö
kohtia silmällä pitäen on erikoisesti viljelyskasvien käsittelylle varattu run
saasti tilaa. Heimojen yhteydessä kiinnitetään huomio yleisiin koristekasvei
hinkin. Muutenkin on tieteen ja käytännön sovellutusta ja vuorovaikutusta 
eli syy-yhteyttä pidetty pitkin matkaa sopivasti silmällä. 

Vertaavasti tarkastaessani sitä uutta, mitä tekijäin johtoperiaatteiden nou
dattaminen on tuonut kasviopin entistä menestyksellisemmän opetuksen mene
telmiksi tai ohjeiksi, mikäli onnistuminen oppikirjasta riippuu, olen puolestani 
saanut sen vaikutelman ja tullut siihen käsitykseen, että ensimmäisen tarkoitus
perän, siis hava innollistuttamisen ja omatoimisuuden tehostamiseksi uusi 
oppikirja ei tuo mitään varsinaisesti uudistavaa tai ed istävää, nimenomaan 
Pulkkisen oppikirjaan verrattuna. Luontoon ja oppilasten omiin havaintoihin 
pohjautumistahan voidaankin saavuttaa ainoastaan vähässä määrässä, milteipä 
vain näennäisesti, oppikirjan oivallisuudell a. Todellisista omista haivainnoista 
kasvava elävä ja säi lyvä tieto saavutetaan luonnossa itsessään, omintakei§essa 
herbarion keräys- ja tutkimistyössä. Siksi onkin vississä määrässä ristirii'dassa 
tekijän oman Iuontoonpohjautumisperiaatteen kanssa se, että he ovat valmis
taneet oppikirjansa yhteydessä käytettäväksi kuvakasviston. Sehän vapauttaa 
oppilaat tutustumasta luonnossa opetusopillisesti sopiviin kasveihin korvaa
malla luonnon yksinkertaisilla piirustuskuvilla. 

Toista tarkoitusperää -:sä, käytännöllisen elämän ilmiöiden ymmärrettä
väksi tekemistä teoreetttsen ttedon pohjalla, opplktrja toteuttaa onnistuneesti, 
vaikka se ei siinäkään auo mitään uusia uria. Mutta uusiakin viitteitä tieto
aineksen nivomiseksi käytännöllisestä elämästä oppilaille tuttuun tai tunnet-
tavaan opettaja saa. · 

Vaikka oppikirjan alkusanoissa ei sitä mainita, rohkenisin kuitenkin ole~
taa, että pääsyy uuden oppikirjan ilmestymiseen sittenkin li enee ollut halu 
saada entis iä suppeampi keskikoulun, nimenomaan 3-luokkaisen keskikoulun, 
jonka oppikoulukomitea uhkaa yleistää, oppikirja. Sellaisena sill ä mielestäni 
on suurin oikeutuksensa. jos uutta oppikirjaa arvostell aan siltä kannalta, niin 
sitä on pidettävä hyvin tarkoituksenmukaisena. Se sisältää kokonaisuudeksi 
muovailtuna oleellisimman ja tärkeimmän kasvibiologisen tietoaineksen, minkä 
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saattaa katsoa kuu luvan keskikouluasteen elämään valmistamiseen. Ainoas
taan anatomiaa ja fysiologiaa käsittelevässä osassa on mielestäni yksityiskohta
tietoja, jotka eivät hyödyll isesti kuulu keskikoulukurssiin. Alkusanoista päät
täen tekijätkin sitä ounastelevat. He kuitenkin rauhoittavat omia epäilyksiään 
ja muita sil ä ohjeella, että mikäli kaikkea ei ehditä keskikoulun viimeisellä 
luokalla, jäljellä oleva osa voidaan lukea lukion ensimmäisellä. Tämä on luvat
toman epäpedagoginen neuvo. Oppikirja ei saa jättää erilaisten ja erimielisten 
opettajien subjektiivisesti. ratkaistavaksi, mitä he luetuttavat ja opettavat, 
mitä harppaavat yli. Vielä vähemmän saa tärkeätä keskikoulun kurssin osaa 
jättää kesken muka lukiossa jatkettavaksi, koska suurin osa keskikoululaisia 
ei lukiossa koskaan jatka. Keskikoulun biologiankin oppikirjojen tulee olla 
vain keskikoulua varten ja sellaisena muodostaa kokonaisuus. Lukiolla pitää 
olla oma biologian oppikirjansa ja -kurssinsa, joka elimellisesti nousee ja laa
jenee keskikoulun pohjalta. 

Kuten sanottu, uusi oppikirja on edukseen entisiä suppeampi. Lyhemmyys 
on saavutettu etupäässä systemaattista puolta supistamalla. Käsiteltyjä hei
maja ja lajeja on vähennetty. Niinhän voi ja saa tehdä, kunhan opettaja muis
taa herbarioiden avulla ja niitä tenttiessä· kiinnittää huomiota sellaisiin opet
taviin biologisiin seikkoihin, jotka eivät tule puheeksi oppikirjassa mainittujen 
kasvien yhteydessä. Kurssin lyhennystyössään, poisjättämisissään ja mukaan
otoissaan, mikäli on kysymys siemenkasveista, tekijät eivät mielestäni kuiten
kaan ole täysin onnistuneet. Sekä pedagogiselta että biologisen oppiaineksen 
opettavaisuuden kannalta pidän täydellisesti tarpeettomana, vieläpä vahingol
lisena sellaista menetelmää, jota oppikirjassa säännöllisesti noudatetaan, että 
heimon laajemmin käsitellyn tyyppikasvin jälkeen heimon muita edustajia 
esitellään ja selitetään seuraavaan tapaan: )>Niittyleinikin näköinen on niityillä 
ja lehdoissa kasvava k e v ä t 1 e i n i k k i (R. auricomus), jonka alalehdet ovat 
munuamaiset, tavallisesti kolmijakoiset. S u i k e r o 1 ei n i k k i (R. repens) 
kasvaa kosteilla pai_koilla, kuten rannoilla ja ojien varsilla; sen alimmat lehdet 
ovat kolmisormiset ja keskilehdykkä on pitkäruotinen. Lammikoissa ja muta
rannoilla kasvavan t u 1 i 1 e i n i k i n (R. flammula) lehdet ovat suikeita, 
ehytlaitaisia. )> 

En keksi miltään kannalta mitään aihetta siihen, että oppilailla tällä tavalla 
luetutettaisiin lajeista täysin merkityksettömiä muoto-opillisia eroavaisuuksia 
ja lajien .kasvupaikkoja. Mielestäni tekstissä on tyyppikasvin lisäksi kiinnitet
tävä huomio ainoastaan sellaisiin heimon muihin luonnonvaraisiin edustajiin, 
joissa on biologisesti - olipa sitten ekologisesti tai morfologisesti - poikkea
vaa, erikoista, mikä on opettavaa ja mikä vaatii ymmärrettäväksi tullakseen 
selitystä. Lisäksi lyhyt esitys hyöty-, viljelys- tai muista merkkikasveista. 
Mikäli heimon muita edustajia halutaan tarkastella "ja käsitellä, niin sen tulee 
tapahtua herbarioiden (ja sen täydennykseksi kuvakasviston) avulla. Sitä 
varten saattaa tekstissä olla viittaus, mitä suositellaan tarkasteltaviksi, siis 
esimerkiksi: Tulileinikkiä, suikeroleinikkiä, jokileinikkiä j.n.e. ktso herbariostasi 
(tai kuvakasvistosta). 

jos oppikirjasta olisi jätetty pois mainitunla:nen merk tyksetön lajien 
luettelo selittelyineen, olisi tekstitilaa säästetty melkoisesti. Se olisi voitu käyt
tää sellaisten biologisesti hyvin opettavien kasvien mukaanottoon, jotka nyt 
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ovat kokonaan sivuutetut tekstissä ja monet kuvakasvistossakin, tai ainakaan 
ei kuvakasviston kuvista näy niiden biologisia erikoisominaisuuksia. Ajattelen 
esim. sellaisia kasveja kuin orvokit pölytyksineen, horsmat siemenhaivenineen, 
rantakukka kolmimuotoisuuksineen, es ikot kaksimuotoisuuksineen, nurmitatar 
itusilmuineen, käenkaali uniliikkeineen ja siementen sinkoamisineen, matarat 
ja lemmikit tai terhi leviämistä edistävine karheuksineen, heisipuu neuvotto
mine kukkineen. Käsittelyn ulkopuolelle on jäänyt myös sellainen ekologisesti 
mielenkiintoinen ja opettava ryhmä kuin halofyytit sukkulenttisuuksineen ja 
muine ominaisuuksineen. Sen edustajia tulisi käsitellä tekstissä, kuvien avulla, 
siitäkin syystä, että suurella osalla oppilaita ei ole tilaisuutta saada niitä kokoel
miinsa. Puhutaanhan maantieteenkin oppikirjoissa suolakkokasveista. 

Tässä yhteydessä sanottakoon, että vaikka edellä olen viitannut tekijäin 
laat iman kuvakasviston pedagogisesti arvetuttavaan puoleen, jollei valvota, 
ettei se pääse liiaksi korvaamaan luontoa, niin myönnän sen hyödynkin havainto
aineksen täydentäjänä ja ikäänkuin yhdenmukaistuttajana. On eduksi, että 
jokaisella oppilaalla on ainakin kuvina esillä ne kasvit, joiden ominaisuuksiin 
opettaja haluaa kiinnittää huomion. Mutta · jotta tarkoitus )>systematiikan 
opetuksen elävöittämisestä ja haYainnollistuttamisesta)> todellakin saavutettai
siin, tulisi kuvien oll a sellaisia, että havainnollistutettavat ja eläväittävät asiat 
niistä näkyisivät. Pitäisi olla erikois- ja osapiirustuksia niistä seikoista, joihin 
havainto on kohdistettava. Kuvakasvistossa asianlaita ei ole näin. Kuvat 
ovat ainoastaan ääriviivapiirustuksia, joiden avulla voidaan huomioida vain 
muutamia muoto-opillisia seikkoja. Siksi kuvakasvista sellaisena, kuin se nyt 
on, ei täytä päätarkoitustaan. Vastaisen kehityksen alkiona sill ä on merki
tyksensä. 

Muuten arvelen, että kuvakasvistoja parempia ovat kouluherbariot, joissa 
Qn riittävästi samaa lajia tunnilla oppilaille jaettavaksi. 

Uusi oppikirja on kirjoitettu tyylillisesti ja muuttakin esitystavaltaan 
hyvällä pedagogisella aisti ll a. Kieliasukin on yleensä huoliteltua. Mutta ilmei
sesti on liika kiireellisyyskin ottanut osaa kirjan ..o~~Jalmistamiseen. Siitä näkyy 
liian paljon merkkejä. On sanontatavan epätäsmällisyyksiä ja epäselvyyksiä. 
On pieniä virheitäkin. Tällainen kirjailmoitus vaatisi kohtuuttoman tilan, jos 
rupeaisi luettelemaan kaikki muistutukset ja muutosehdotukset Mainitsen 
ainoastaan joitäkin esimerkkejä, jotta ymmärrettäisiin, mitä tarkoitan viittaa
millani vajavaisuuksilla. Siv. 32 sanotaan, että s i i te p u t ken sisällys 
yhtyy munasoluun. Siv. 43 annetaan se käsitys, että silmuissa aina (siis ruo
hoissakin) on silmusuomuja. Siv. 68 sanotaan, että yön kuningatar k ukki i 
ainoastaan yhden yön, kun tarkoitetaan, että kukka kestää yhden yön. Siv. 
109 uskotetaan, että mänty viihtyy p a r hait en kuivilla hiekkakankailla. 
Viihtyykö köyhä parhaiten köyhyydessä tai opettaja alhaisessa palkkaluokassa? 
On vain olemisentaistelun pakko! Siv. 114 puhutaan ensin puusaniaisten ja 
käpypalmujen p a r i j a k o i s i s t a lehdistä ja sitten, että siemenaiheet ovat 
1 e h d y k k ä i n paikalla, joten parijakoiset lehdet olisivat kerrottuja lehtiä. 
Siv. 49 saa sen käsityksen, että ku .leron kehälehdet ovat erilaistuneet verhiöksi 
ja teriöksi, kuten leinikkienkin. Lumpeen selitys siv. 52 on monessa suhteessa 
heikosti esitetty. Siitä saa m.m. sen väärän käsityksen, että terälehdet muut
tuvat heteiksi eikä päinvastoin. Sisäisen ilmak ehän päämerkitys on sanomatta. 
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Annetaan se käsitys, että maakasvien lehdissä ilmarakoja on ainoastaan ala
pinnalla. Virhe tosin oikaistaan siv. 200. Siv. 91 puhutaan mykerökukkaisten 

·ponsi e n supistumisesta, kun tarkoitetaan palhoja. Siv. 113 sa;;t sen käsityk-
sen, että kuusen juurimuodostus on li säjuuri. Siv. 69 mainitaan, että sarja
kukkaisten verhiö on 5-lehtinen, vaikka kuvakin osoittaa, ettei verhi ötä ole
kaan. Siv. 226 on useiden epätäsmällisyyksien ohell a se virheellinen väite, että 
tervaleppäkin oli si itäinen tulokas. Kiel ellisenä seikkana mainittakoon sivu
mennen, ettei sa isi puhua männyn levenemiskaudesta, vaan lev iämiskaudesta. 
Miksikähän leppien ja kanervakasvien juuren sienirihmastosta puhutaan vasta 
männyn yhteydessä siv. 109 eikä näiden kasvi en omalla kohdalla, va ikka 
mäntykukankin sienirihmasto mainitaan sen omall a kohdalla? 

Pohjoissuomalaisia opettajia kiusaa se vakinainen ilmiö, että eteläsuoma
laiset oppikirjain tekijät kirjoittavat oppikirjansa Etelä-Suomen kannalta ja, 
sen olojen mukaan eivätkä koko maata varten. Tässäkin oppikirjassa esitell ään 
lukuisasti ainoastaan eteläsuomalaisia kasvilajeja, mutta puhutaan niistä 
ikäänkuin ne olisivat koko maassa tuttuja. Olisi ainakin yleisesti huomautettava 
Ievenemisalueesta. Mutta ei esim. si llä tavoin, että )>Oulun pohjoispuolella ei 
herneitä viljellä ollenkaan ,>, koska niitä viljelään lähimain Lappiin saakka. -
Miksi sitten pannaan jo toiseksi mallikasviksi sellainen kasvi, josta luullaan, 
että se on tuntematon Oulun pohjoispuolella? Alkusanoissahan väitetään, että 
tarkastettavat kasvit ovat valitut niin, että oppilaat voivat vaikeuksitta tuoda 
kasvin kouluun. Oppikouluja on Oulun pohjoispuolellakin. Tältä kannalta 
olisi syytä tarkistaa myös valkovuokon ja tulpaanin soveltuvaisuutta harvoiksi 
mallikasveiksi - varsinkin syyslukukaudella luettaviksi. Voikukan malli
kasvina voi sentään syksylläkin korvata jollain muulla samanarvoisella lajilla. 

Suunnitelman puutetta osoittaa, että maanalaisten varsien loppu es itte
lystä siv. 42 rönsy on jätetty pois ja muuallakin tekstissä vältetään rönsy
käsitettä maanalaisena vartena, mutta siv. 60 puhutaan maanpäällisestä rön
systä. Yleisessä anatoomisessa osassa siv. 199 ja 214 tu lee sitten odottamatta 
esiin myös maanalainen rönsy. 

Lisättäköön vielä, että oppikirjan erikoisetuja on hyvä ja runsas kuv itus. 
Nimenomaan kauniit väritaulut miellyttävät. Tässå, kuten muissakin opp i
kirjoissa, kaipaa kuitenkin kuvia joistakin hybrideistä. 

Kokeiden ja tehtävien ehdotelma sekä kasvien ti eteellisten nimien selitysten 
liittäminen kirjaan lisäävät sen ansioita. 

Yleisvaikutelmani uudesta oppikirjasta on se, että siitä tul ee hyvä keski
koulun oppikirja, kunhan kiireellisyyden pihtien pitämät tasoitetaan ja eräät 
pienehköt vajavaisuudet täytetään. 

Tässä yhteydessä sallittakoon ottaa puheeksi eräs yleisluontoinen seikka. 
Opp ikirjojen tekijät ovat ottaneet oikeudekseen ruveta mestaroimaan 

terminologiaa. Siinä on tultu siihen, että toinen hylkää toisen, toinen taas 
toisen vaki intuneen käsitteen luodakseen omasta päästään uutta ja ottaa kseen 
sen sitten oikopäätä käytäntöön oppikirj assa. Mainittakoon es imerkkejä. 
Pulkkisen kasviopin uusimmassa painoksessa ja samoin Pulkkisen- Hagforsin 
kasviossa on terminologiasta poistett u käsitteet juurakko, marto ja kehräkukka. 
Uusi oppik irj a käyttää niitä. Mutta, kuten sanottu , tämä oppikirja pu olestaan 
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koettaa päästä eroon rönsystä. Pulkkinen on hävittänyt suppilomaisen teriö
muodon, mutta löytänyt pallomaisen. Hän on myös si joittanut kehänalaisen 
ja kehänpäällisen tilalle uudissanat kehänulkoinen ja kehänsisäinen. Salovaara 
- Poijärven kirja ei hyväksy näitä uudennoksia. Toiset oppikirjat ovat luo
puneet Linnen luokistakin, kun taas toiset suovat niille tilan ja käytännön. 
Kutikula on milloin päällyskelmu, milloin korkkikelmu, milloin taas pinta
kelmu. 

Tällainen on oppikirjoissa vallattomuutta, josta on päästävä. Oppikirjojen 
tekijäin tulee ottaa huomioon, että oppilaat hyvin suuressa määrin joutuvat 
muuttamaan kouluja. Tällöin on muututtava uuden koulun oppikirjoihinkin. 
Oppikirjojen suuret eri laisuudet tuottavat koulua ja oppikirjoja vaihtaneille 
oppilaille liian suuria oppiruisvaikeuksia ja -haittoja. Siksi yksityisten refor
maattorien tulisi ainak in terminologian uudistuksessaan rajoittua siihen, että 
he tekisivät uudistusehdotuksia Vanamolle, jolla on historiallinen perintä
oikeus suomenkielisen luonnonhistoriallisen terminologian luomiseen. Sitten 
sopisi Vanamon lausunnon saattamana alistaa asia, myöskin muu uudistus
ehdotus kuin terminologinen, luonnonhistorian ja maantieteen opettajien 
keskusliiton välityksellä luonnonhistorian opettajain yleiselle kokoukselle poh
dittavaksi ja päätettäväksi. 

M. E . H. 

Uutisia. 

Luettelo Suo:nen perhosista ilmestynyt. Helsin gin Hyönteisvaihtoyhdistys 
päätti äskettäin ryhtyä painattamaan luette loja Suomen hyönteisistä. Täm,än 
sarjan, )>Enumeratio lnsectorum. Fenniae)>, ens immäinen osa, Le p i d o p te r a 
1. M a c r o 1 e p i d o p te r a e t P y r a 1 i d a e, on nyt ilmestynyt. Se käsittää 
täyde llisen luette lon Suomessa tavatuista ns. ~u urperhos i sta sekä Pyralidae
hcimon pikkuperhosista tärkeimpine muunnok~ineen; lisäks i mainitaan kunkin 
lajin nykyi ~ in käytännö~sä oleva pistearvo. Luette lon toimituskunnan ovat 
muodostaneet tohtori V. Karvonen sekä maisterit W. Heilen ja E. Lindeberg. 
Luetteloa saa tilata joko Akateemisesta Kirjakaupasta, Koulutarpeiden Keskus
liikkeestä tai suoraan Helsingin hyönteisvaihtoyhdistykseltä (Os. Helsinki, Yli
opLton Eläintietee llinen Museo). Hinta Smk. 8: - . 

Helsinki 1934, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
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Einar Naumann 1891-1934. 
H. Järnefelt. 

Raskas isku on syysk. 22. pnä kohdannut limnologista tutki
musta. Prof. E. N a u m a n n oli tuskin ehtinyt kotiutua Jugosla
viassa 26. 8. - 13. 9. pidetystä 7. limnologikongressista, kun hän jou
tui viikatemiehen uhriksi. Vaikka tiedettiinkin, ettei hän enää ollut 
elämänsä parhaissa voimissa, tuli sittenkin surunviesti aivan odotta
matta. Nähtävästi oli tauti jo kongressin loppupuole11a iskenyt 
häneen, sillä viimepäivinä hän vaikutti hieman väsähtäneeltä ja oli . 
paluumatkalla oudoksuttavan unelias, mutta jaksoi vielä Wienissä, 
jossa tiemme erosivat, vilkkaasti ja hänelle ominaisella joustavuu
della ja terävyydellä keskustella limnologian päivänpolttavista 
kysymyksistä. 

Ei n a r N a u m a n n syntyi 13. 8. 91, kirjoittautui ylioppi
laaksi Lundin yliopistoon 3. 9. 09, suoritti fil. kand. tutkinnon 31. 5. 
13, fil. lis. tutkinnon 29. 5. 15, väitteli kasviopissa 24. 5. 17, nimi
tettiin kasviopin dosentiksi 13. 6. 17, limnologian dosentiksi 11. 11. 20 
ja henkilökohtaiseksi limnologian professoriksi 31. 5. 29. Tämän 
lyhyen elämäkerran puitteisiin sisältyy harvinaisen rikas elämäntyö. 
jo julkaisujensa suuri luku, yli 200, joiden joukossa useita sangen 
laajojakin, puhuu puolestaan. Tosin ei tällainen joukkotuotanto 
sinänsä todista erikoisempaa lahjakkuutta, mutta kun se ehkä 
eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta on ollut pätevää tiedettä ja 
esitetyt ajatukset ovat olleet osittain aivan uraa uurtavia, voidaan 

· sitä pitää miltei poikkeuksellisena. 
N a u m a n n oli sangen monipuolinen limnologi. Tämän 

valaisemiseksi esitettäköön seuraavat poiminnot hänen tuotannos
taan: Undersökningar över fytoplankton oeh under den pelagiska 
regionen försiggående gyttje- och dybildningar inom vissa syd- och 
mellansvenska urbergsvatten, 1917; Die Bodenablagerungen des 
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Einar Naumann. 
(Kuva ot ettu vuoden 1921 vaiheilla.) 

SOsswassers, 1921; Södra och mellersta Sveriges sjö- och myrmalmer, 
1919; Bidrag tili kännedomen om vegetationsfärgnin gar i sötvatten 
I - X 1, 1912 - 1919; Ober die Abhängigkeit des Phytoplanktontypus 
vom Gewässertypus, 1927; Die Produktionsgesetze des Planktons, 
1926; Spezielle Untersuchun gen Ober die Ernährungsbiologie des 
tierischen Limnoplanktons I, I 1, 1921, 1923; Untersuchungen iiber 
des Verteilungsproblem des limnischen Biosestons, 1921; Notizen zur 
Biologie der Siisswasseralgen 1- 111, 1919, 1924- 25; Notizen zur 
Systematik der Siisswasseralgen 1- I 11, 1919, 1924- 25; Ober die 
Formbildung der Kolonien von Uroglenopsis americana · in ihrer 
Abhängigkeit von eini gen Milieufaktoren, 1929; Ober einige Algenas
soziationen der Sub- und Elitoralzone unserer Seen, 1925; Die 
höhere Wasservegetation des Bach- und Teichgebietes bei Aneboda, 
1924; Försök över vissa avfallsp rodukters inverkan på vattnets 
biologi, 1917; Die Zucht des Phytoplanktons, 1 929; Die Zucht der 
Cladoceren des Seenplankton.s, 1929; Grundlinien der experimentellen 
Planktonforschung, 1929; See und Teich. Plankton und Neuston, 
1923; Einige kritische Gesichtspunkte zur Systemat ik der Limnolo-
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gie, 1926; Ziele und Hauptprobleme der regionalen Limnologie, 1927; 
· Die regionale Gliederung von Siid- und Mitte lschweden in pflanzen
geographischer bezw. limnologischer Hinsicht, 1928; Vorlesungsver
suche ilber Limnologie, 1925; Ober einige produktionsbiologische 
Fragestellungen der limnologischen Forschung, 1922; Der pH
Standard des Siisswassers, 1927; Studier över biologiskt betingade 
driftstöringar vid vattenverk, 1- 11, 1919, 1920; Wasserwerksbiologie 
1923; Einige Gesichtspunkte betreffs der bildlichen Darstellung des 
Kammerplanktons, 1919; Ett par enkla luftinjektorer för mindre 
akvarieförsök, 1922; Ober die Mikroprojektion · des lebenden Limno
planktons, 1922; Ober das direkte Herstellen von Diapositiven in der 
Mikrophotographie, 1924. 

Yhdessä prof. A. T hien e m a n n i n kanssa perusti N a u
m a n n v. 1922 kansainvälisen limnologiseuran, jonka jäsenluku 
tätä nykyä nousee n. 700:ään. Hänen merkityksensä tämän seuran 
elämässä on ollut varsin suuri. Tällöin tulee etenkin ajatelleeksi 
limnologikongresseille ominaisia epävirallisia enemmän tai vähem
män henkilökohtaisia keskusteluja, joilla on ollut sangen hedelmöit
tävä vaikutus Iimnologian kehitykseen. Monet ovat myös ne koti
ja ulkomaiset tutkijainalut, joilla on ollut tilaisuus nauttia vaina
jan opetusta v. 1925 perustetussa Anebodan limnologisessa labora
toriossa. 

Viime aikoina oli N a u m a n n i n mielenkiinto kohdistunut 
kokeelliseen limnologiaan, jonka avulla hän toivoi voivansa ratkaista 
kysymyksen niistä syistä, jotka määräävät kunkin lajin levinneisyy
den. 

Etevää tutkijaa, eloisaa ihmistä ja hyvää toveria jäävät kaipaa
maan paitsi vaimoa ja kahta lasta, lukuisat tiedemies- ja henkilö
kohtaiset ystävät. ja maailma on taas yhtä tieteen suurmiestä 
köyhempi. 
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Hattulan vuorijalava ja sen kohtalo. 

K. Linkola. 

Tutkiessani äskettäin jalavan levinneisyyttä Vanajaveden seu
dulla kävi ilmi, että valtava pääosa seudun lukuisista jalavaesiinty
mistä kuuluu kynäjalavalle (Ulmus laevis). Tätä puulajia kasvaa mo
nin paikoin pitkin Vanajaveden rantamaita ja sitäpaitsi myös läheisen 
Lehijärven rannoilla. Vuorijalavasta (V. scabra), joka useimmissa 
maamme seuduissa, missä jalavaa tavataan, on ainoa jalavalaji, sain 
tietooni vain yhden ainoan varmasti luonnonvaraisen, nykyisen 
esiintymän. Tälle omistetaan seuraavat rivit. 

Kun Hämeenlinnasta tai Parolasta käsin · saapuu maanteitse 
Hattulan pitäjässä sijaitsevan Lehijärven etelärantaan ja jatkaa 
matkaa Nikkilän kartanon ohi, niin huomaa vajaan 1/2 km päässä 
kartanosta, Takatöyrynmäen kohdalla, maantien vasemmalla puo
len yksinäisen, kookkaan vuorijalavan (kuva). Se seisoo siinä Nikki
län kartanon laidunmetsämaalla, n. 40 m päässä maantiestä, mata
lassa harmaaleppävesaikossa, mistä metsä n. 10 vuotta sitten hakat
tiin haloiksi ja mistä lepikko jo kerran myöhemminkin on kaadettu 
maahan. Puu on arviolta 12 m korkea, n. 1 m korkeudelta 244 cm 
ympärimitaten; sen runko haaraantuu pian kahdeksi, joista paksumpi 
on tyveltä 170 cm mittainen. jalava on aika muhkean näköinen ja 

· siementää usein. Kirvat sitä jonkin verran rasittavat (ainakin 1 934) 
ja on sillä muutamia kuolleita suuriakin oksia. Sillä on ollut yksi 
paksunlainen (37 cm ymp. mit.) tyvi\resa, mutta on tämä hakattu 
poikki, arvatenkin luokkipuuksi; katkaistun tyven ympärille on 
syntynyt useita pieniä vesoja, joita karja on tärvellyt. juurivesoja 
ei puuHa ole, ei myöskään siementaimia. 

jalava on sijoittunut matalan, sade- ja sularuisvesiä kuljettavan 
ojanteen reunamalle ja joutuu täten osalla juuristoaan olemaan 
ajoittain hyvinkin märässä maassa, osalla taas kostean tuoreessa. 
Kasvupaikka on ilmeistä lehtomaata. Puun juurella kasvaa Onoclea 
(joks. runs.), Athyrium filix femina, Equisetum pratense, Urtica 
dioeca, Filipendula uimaria, Impatiens noli tangere, Aegopodium, 
Dactylis, Poa nemoralis ym., siis pääasiassa saniaislehdon lajiston 
jätteitä. Lähin ympäristö on korkeaa Deschampsia caespitosa-hei
nikkoa kasvavaa leppävesaikkoa, jonka kasvillisuus ei ole enää 
varsinaista metsäkasvillisuutta, mutta jonka lajistossa sentään on 
monta lehtoluonteen todistajaa: Lonicera xylosteum, Ribes rubrum, 
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Nikkilän vuorijalava 17. VII. 1934. K. L. 

Stellaria nemorum, Valeriana otficinalis ja Aracium paludosum, 
maist. R. Kalliolan ilmoituksen mukaan keväisin myös runsaasti 
Gagea luteaa. 

Eri tahoilta saatujen tietojen mukaan pitäisi vuorijalavaa olla 
yllä mainitun puun lähistöllä useampia yksilöitä. Turhaan niitä 
sentään ~ieltä etsiske lin. Suuria lehmuksia ja runsaasti pähkinä
pensaita huomaa kyllä heti, mutta ei jalavia. Äskettäin, syysk. 
8. pnä, sain tähän puutteeseen selityksen. 
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Läheisessä Sattulan kylässä näin Mäkelän talon pihassa kaksi 
-3 - 4 m korkuista reheväkasvuista vuorijalavaa, jotka sanottiin 
siihen istutetun luokkipuuksi kasvattamista varten. Muutamia 
nuoria vuorijalavia oli samaan tarkoitukseen istutettu parin muun
kin asunnon (Valkosen ja Heinosen) lähettyville, eräät niistä hyvin 
soveliaalle paikalle puron varteen (tänne myös eräs kynäjalava, 
joka oli tuotu Vanajaveden rannalta jostain Saarelan seudu ilta, 
kirkonkylästä itään). Kyselyt johtivat siihen tietoon, että kylän 
kaikki istutetut vuorijalavat, jotka kaikki ovat vielä nuoria, vasta 
luokkipuun mittaisia tai pienempiä, on tuotu Kukkolan talon 
Korvenhaasta, joka on aivan Nikki län suuren jalavan lähistöllä 
olevaa metsää. 

Sinne oli siis lähdettävä uudestaan jalavia etsimään. Opasta 
tiedustaessa neuvottiin taloon, jonka miehet >>paremmin kuin ket
kään muut tuntevat kylän metsät ja kaikki erikoiset puut», he kun 
ovat veneentekijöitä, luokkiseppiä yms. ja niinpä sainkin oppaan, 
jonka matkassa ei tarvinnut turhaan kulkea. Hän oli 8- 9 vuotta 
sitten ollut Korvenhaassa halkoja hakkaamassa ja kertoi heti 
olleensa mukana kaatamassa halkopuiksi muutamia suurenlaisia 
>>kynneppäitä>>. Vielä edellisenä syksynä hän oli täällä nähnyt jonkun 
pienen >>kynneppään>> ja arveli, että niitä kenties vielä nytkin on 
jäljellä, vaikka puita onkin. pihoihin ku ljetettu . 

Oppaan tietojen mukaan jalavia oli ollut Korvenhaassa, n. 100 -
150 m päässä Nikkilän puusta etelään, n. 50 x 150 m laaju isella 
sekametsäisellä lehtoalu eella. Paljosta etsiskelystä huolimatta niitä 
kuitenkaan ei nyt löytynyt. Löytyi sentään multava kuoppapaikka, 
josta luultavasti varhain alkukesällä oli nuori jalava kaivettu maasta 
ja arvatenkin viety istutuspuuksi. ja löytyipä juuri kohdalta, missä 
opas muisti kynneppäitä haloksi hakatun, kaksi 7 - 8-tuumaista, 
hyvin tahoa kantoå, joita oli mahdotonta käsittää muiksi ku in 
jalavan kannoiksi. Ne olivat hiljalleen lahonneet mitään kanto- tai 
juurivesoja synnyttämättä. 

Vaikkakin jalavakantojen ympäristö oli n. 250 m2 laajuisella 
alalla risukkoista, 2- 3 vuotta sitten halonhakkuussa syntynyttä 
lehdonaukkoa, oli kasvi llisuus sentään siinä määrin metsäkasvilli
suuden luontoista, että tein siitä pikaisen kasvustoanalyysin. Paikka 
on heikosti pohjoiseen viettävää, hieman notkolla olevaa maata, aika 
kivistä ja syvälti multavaa. Ympärillä on lehtipuuvaltaista seka
metsää, voimakkaasti lehtoluontoista. Alue kasvaa nyt pientä 
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harmaalepän vesaikkoa, joukossa pientä koivua, kuusta, pihlajaa ja 
· katajaa, hiukan tuomea, runsaanlaisesti vatukkaa ja hieman Cory

Lasta, Ribes alpinumia, Daphnea ja Lonicera xylosteumia. Ruohoista 
ja heinistä kasvavat (8. IX) ± runsaina Aspidium dilatatum, Stellaria 
nemorum, Fragaria ja Oxalis, siroitellusti Aspidium spinulosum, 
Anemone hepatica, Trientalis, Veronica chamaedrys, Agrostis capilla
ris, Lw.ula pilosa, Deschampsia caespitosa ja Melica, ± niukasti 
Athyrium filix fem-., Dryopteris phegopteris, Dr. linnaeana, Pteris, 
Actaea spicata, Filipendula uimaria, Viola epipsila, V. Selkirkii, 
V. riviniana, Hypericum tJUadr., Aegopodium, Galeopsis bifida, 
Melampyrum silvaticum, Hieracium murorum, Majanthemum, Poly
gonatum multiflorum, Paris, Milium, Calamagrostis epigejos, C. 
purpurea, Poa pratensis ja Agropyrum caninum. Maasammalia on 
merkitty: Rhytidiadelphus tri~1 uetrus (siroit.), Mnium affine (sam.), 
Rhodobryum roseum, Catharinea undulata, Thuidium recognitum, 
Eurhynchium striatum ja Hylocomium proliferum (näitä niuk.); 
eräällä kivellä kasvoi m.m. Toriella tortuosa. Kasvillisuus on siis 
aika rikaslajista lehtoa, parhaiten ehken Oxalis-Hepatica-tyyppiin 
luettavaa. - Läheisen ympäristön lajeista mainittakoon paikoilta, 
missä jalavaa mahdollisesti myös on kasvanut, Aspidium filix mas, 
Moehringia trinervia, Chrysosplenium, Pulmonaria, Stachys silvaticus 
ja Aracium. Tarkempi etsintä varmaan lisäisi vaateliaiden lajien 
luetteloa. 

Vuorijalava on siis Hattulassa sijoittunut kasvamaan erittäin 
rehevässä ja lajirikkaassa lehdossa. Tämä lehto ja. melko laaja 
lehtoalue ympäristössä ovat vuosisadan alusta lukien olleet tunnet
tuja monista harvinaisista kasveistaan. Niinpä Athyrlum crenatum 
kasvaa n. 100 m päässä Nikkilän jalavasta ja SaxiJraga adscendens 
vajaan 1/ 2 km päässä; äskettäin on verraten läheltä todettu myös 
saarni. Koko tämä vaatelias lajisto, vuorijalava muiden muassa, 
säa kasvumahdollisuuksistaan hyvin paljon kiittää seudun uraliitti
porfyyristä ja siis emäksistä kallioperää. 

Pihoihin siirretyt nuoret jalava t ovat todistuksena siitä, että 
jalava on Korvenhaan lehdossa kyennyt vielä viime aikoinakin 
siemenellisesti u udistumaan, laiduntamisesta (verraten lievästä) 
huolimatta. Kenties on jalavaa lehtoalueella ollut aikoinaan pal
jonkin. Mutta usein toistuvat halonhakkuut, vanhempina aikoina 
varmaan myös kaskeaminen ja nyt viime vuosina myös paikka-
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kuntalaisten istutusharrastus1 ovat tuhonneet sen aivan vähiin. 
On varsin . mahdollista, että Nikkilän suuri puu on lajinsa ainoa 
luonnonvarainen yksilö seudulla. Sekin on pelastunut toistaiseksi 
kuin sattumalta, paksurunkoisuutensa ja vänkyräoksaisuutensa 
johdosta. Oppaani näet kertoi seuraavaa. Silloin kun halonhak
kuuta suoritettiin siinä palstassa, jossa tämä puu kasvaa, loppui
vat rahat hakkuu-urakoitsijalta kesken. Senvuoksi työmiehet jätti
vät puun, joka paksuutensa takia oli säästetty Yiimeiseksi, seiso
maan, kun pelkäsivät, etteivät saisi palkkaansa siitä paljosta vai
vasta, minkä >>kynneppään>> kaato ja haloksi hakkuu olisivat tuot
taneet! 

Ylläesitetty on kerrottu siinä tarkoituksessa, että tät,en säilyisi 
jälkimaailmalle tietoja eräästä harvinaisen puulajimme esiintymästä, 
joka kenties pian häviää. Mutta yhtä paljon on kirjoituksen tarkoi
tuksena m u istu t ta a s i itä uhan a 1 a i se s ta ase -
m a s t a, j o s s a h a r v i n a i se t p u u 1 a j i m m e e 1 ä v ä t 
m a a m m e v a 1 i s t u n e i m m i s s a k i n se u d u i s s a. Pel
kästä ymmärtämättömyydestä kaadetaan haloiksi tai muuten rais
kataan mitä jaloimpia metsän kaunistuksia ja menneiden aikojen 
metsäkasvillisuuden harvinaisia muistomerkkejä. 

On usein kirjoitettu toimenpiteistä harvinaisten puulajien suo
jelemiseksi. Käsitykseni mukaan on henkilökohtainen valistustyö 
tehoisin keino suojelun aikaansaamiseksi. Kaikkien luonnonsuojelun 
arvoa ymmärtävien tulisi, joutuessaan maaseudulla kuulemaan 
harvinaisten puitten esiintymisestä, Ottaa puheeksi näiden suojelun 
tärkeys. Pitäisi hyväntahtoisesti selittää maanomistajalle niiden 
kauneus-, muistomerkki- ja erikoisuusarvoa. Moneen maanomista
jaan varmaan tehoaa tieto niiden harvinaisuudesta: hänen metsäs
sään on jotakin, mitä ei ole pitäjässä muualla, ei edes naapuripitä
jissäkään; pitääpä s.anoa halkomiehille, että ne puut on säästettävä·! 
Tämänlaatuiselta pohjalta lähtien lienee usein mahdollisuuksia 

1 On valitettavaa, että paikkakuntalaiset, jotka täysin ymmärrettävistä 
syistä eivä t osaa tehdä eroa vuorijalavan ja kynäjalavan välillä, ovat sattumalta 
kohdistaneet harrastuksensa luokkipuun saantiin pyrkivissä istutuksissaan juuri 
vuori- eikä kynäjalavaan. j ä lkimmä inen on, kuten oppaani oman kokemuksensa 
nojalla myönsi, luokiksi paljon soveliaampi kuin vuorijalava. J<ynäjalavaa olisi 
seudulla saatavissa istutuksiin siksi monista paikoista, ettei se siihen tarkoituk
seen otettuna mets issä tuhoutuisi. Suotavinta tietysti olisi, että taimia hankit
taisiin siemenkylvöllä . 
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viralliseen, pysyvään rauhoitukseen, jos vain sen toteuttamiseen on 
. tarjona asiantuntevaa avustusta. 

Mutta vaikka jalojen puulajien vartavastinen suojelu tulisi 
yleiseksikin, jatkuu joka tapauksessa hiljalleen niiden luonnonvarai
sen levinneisyyden heikkeneminen. jo viljelyksen ja asutuksen 
lisääntyminen vaativat niiltä auttamattomasti uhreja. Senpävuoksi 
on taas tässäkin kirjoituksessa syytä korostaa niiden levinnei
syyttä ja esiintymistä koskevien tietojen tärkeyttä. On varmasti 
vielä monta jalavien, vaahteran, saarnin ja tammen kasvinsijaa, 
joita kirjallisuutemme tai arkistomme eivät tunne. Niitä koskevat 
tiedot pitäisi saada kiireellisesti talteen. 

Vitamiineista. 
Paavo Suomalainen. 

Ravintofysiologit olivat vielä tämän vuosisadan alussa sitä 
mieltä, että eläinten ravinnon muodostavat valkuaisaineet, hiili
hydraatit, rasvat, määrätyt suolat, vesi ja happi. Koska ravinto
aineet ylläpitävät ruumiimme aineenvaihduntaa korvaten elin
toimintoihin kuluneen energian, niin luultiin, että niiden sisältämä 
energiamäärä, joka mitattiin kalorioissa, määräsi niiden ravinto
arvon. Kunhan vain ravinnossamme oli sopiva määrä edellä luetel
tuja aineita ja niiden yhteinen kaioriamäärä vastasi ruumiimme 
energiatarvetta, niin ravinto oli riittävää. Kokeet osoittivat kui
tenkin, että tämä käsityskanta oli aivan väärä. Ravinnon riittä
västä kaioriamäärästä huolimatta eläimet ja ihmiset olivat usein 
aliravittu ja. 

Vuonna 1881 tutki L uni n Bungen laboratoriossa Baselissa 
epäorgaanisten suolojen merkitystä eläinten ravinnossa. Koehiiret 
saivat ravinnokseen kaseiinia, maitorasvaa, ruokosokeria ja tislat
tua vettä. Eläimet kuolivat viimeistään kolmen viikon kuluttua. 
jos eläimet saivat ravinnokseen maitojauhetta (kuivattua ja hie
noksi jauhettua maitoa), niin ne samoissa olosuhteissa elivät 2 Y2 
kuukautta. Maitojauheessa täytyi näin ollen olla valkuaisaineiden, 
rasvan, maitosokerin ja suolojen lisäksi jokin aine, joka oli elämälle 
välttämätön. 

Viime vuosisadalla alkoi Itä-Aasian yksipuolista riisiravintoa 
käyttävissä maissa huolestuttavassa määrässä yleistyä tauti, joka 



162 V itamii neista. 

tunnetaan beri-berin nimellä. Beri~beri on hermostotauti. · Tavalli
simmin tuntuvat sairaan jalat heikoilta, pohkeet ovat arat ja ala
raajat ovat turvonneet. Pahemmissa sairaustapauksissa tapahtuu 
sairaalloisia ilmiöitä perifeerisessä ja keskushermostossa, raajojen 
lihasto näivettyy ja lamautuu, sairas laihtuu kovasti. Vuonna 1884 
oli Japanin sotalaivastossa 26,4 % miehistöstä beri-beri-tautisia, 
kuolleisuusprosentin ollessa 0,6. Laivaston lääkintäosaston silloinen 
ylitarkastaja Taka~ i määräsi v. 1886, että laivastossa on otet
tava käytäntöön vaihtelevampi eurooppalaismallinen ruokajärjes
telmä entisen yksipuolisen riisi- ja kalaravinnon tilalle. Aluksi ruoka
järjestelmä muutettiin vain osassa laivastoa. Tästä laivastonosasta 
beri-beri loppui melkein kokonaan. Kun vuonna 1891 koko laivaston 
ruokajärjestelmä oli muutettu, niin beri-beri-prosentti oli enää vain 
0,5 ja kuolleisuusprosentti O,ot. 

Samoihin aikoihin (1887) suoritti hollantilainen vankilanlääkäri 
E i j k m a n kokeitaan ]aavalla. Beri-beri oli hyvin yleinen tauti 
Jaavan vankiloissa. Eijkman huomasi, että vankilan kanat, jotka 
saivat ruoakseen vankien riisiravinnon tähteet, sairastoivat tautiin, 
joka suuresti muistutti vankien beri-beri-tautia. Nämä sairaat 
kanat johdattivat nyt Eijkmanin ja koko ravintofysiologisen tutki
muksen aivan uusille urille. Eijkman ryhtyi tekemään kanoilla 
järjestelmällisiä ravintokokeita. Yksi kanaryhmä sai ravinnokseen 
jauhamattomia, kuorellisia riisinjyviä, toinen kuorittuja jyviä ja 
kolmas koneellisesti kuorittuja eli ns. kiilloitettuja jyviä. Kiilloi
tettu riisi on myllytuotetta; siitä pcruttuu kuoren lisäksi jyvän uloin 
kerros, kasviaihe. Tulokset olivat hämmästyttäviä. Ne kanat, jotka 
söivät kiilloitettua riisiä, sairastoivat beri-beriä muistuttavaan tau
tiin, mutta paranivat heti, jos niiden ravintoon lisättiin jyviä kiil
loitettaessa hukkaan menneitä jyvän osia, siis jyvän ulkokerroksia 
ja kuoria. 

Tämän jälkeen Eijkman ryhtyi suorittamaan kokeitaan Jaavan 
vankiloissa. Hänen käytettävänään oli hyvin suuri vankiainehisto. 
Vuosina 1895 - 1896 annettiin 150,266 vangille ravinnoksi kiilloi
tettua riisiä, 35,082 van gille osittain kuorittua riisiä ja 96,530 van
gille kuorimatoota riisiä. Koetulokset olivat hyvin selvät. Kiilloi
tettua riisiä tai niistä jauhetuista jauhoista valmistettua ruokaa 
syöneistä sairastui beri-beriin 4,201 vankia eli 1 kustakin. 39:stä 
vangista, osittain kuorittua riisiä syöneistä sairastui 85 eli 1 kustakin 
414:sta vangista ja kuorimatonta riisiä syöneistä vain 9 eli 1 kusta-
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kin 10,725 vangista. Täten oli vakuuttavasti osoitettu, että beri-beri 
. on aineenvaihduntatauti, joka johtuu ravinnosta. Eijkman oli 

osoittanut, että kiilloitetusta riisistä puuttuu jotakin, joka on ruu
miin elintoiminnoille tuiki välttämätöntä ja jonka puute sen takia 
aiheuttaa beri-beri-taudin. Ikävä kyllä, ei Eijkman itse huomannut 
tehdä tätä, meidän mielestämme yksinkertaisimmalta tuntuvaa 
johtopäätöstä, vaan oletti, että jokin kuoressa oleva aine tekee 
tehottomaksi jotkut kiilloitetusta riisistä muodostuvat myrkyt. 
Vasta v. 1901 Eijkmanin maamies G r i j n s ensimmäisenä teki 
näistä kokeista oikeat johtopäätökset. Eijkmanin kokeet selvittivät 
samalla, miksi beri-beri niin huolestuitavassa määrässä oli alkanut 
levitä 1800-luvulla. Siihen saakka oli riisi jauhettu käsin tai alkEelli
sissa myllyissä, jolloin jyvistä irtaantui vain kuori. Mutta kun 
uudenaikainen koneellinen jauhatus tuli käytäntöön ja kauppoihin 
alkoi ilmestyä kaunista valkeata kiilloitettua rii .,iä, niin beri-beri
tapausten lukumäärä vastaavasti kasvoi. 

Luninin edellä selostetut kokeet olivat joutuneet täydelleen 
unhotuksiin, I!lutta v. 1906 H o p i n k s uusi hänen ·koesarjansa 
suuremmassa mittakaavassa luoden kokeillaan varsinaisen per.ustan 
uudenaikaiselle ravintofysiologialle. Hopkins ruokki koe-eläimiään, 
nuoria rottia, ravintoseoksella, jonka muodostivat kemiallises ti 
puhdas kaseiini, sianrasva, maitosokeri ja eräät suolat. Runsaasta 
ravinnosta huolimatta koe-eläinten kasvu pysähtyi täydellisesti ja 
niissä ilmeni sairaalloisuutta. Mutta jos ravintoon lisättiin 1 - 4 o/0 

maitoa, niin kasvu alkoi uudelleen ja eläimet viihtyivät mainiosti. 
Maidossa oli siis kasvulle välttämättömiä aineita. 0 s b o r n e ja 
Me n d e 1 osoittivat vihdoin v. 1912, että maidossa on kaksi 
kasvutekijää: toinen maitorasvassa ja toinen herassa. Kumpikin on 
välttämätön säännölliselle kasvulle. 

jo Eijkmanin tutkimukset olivat osoittaneet, että riisinjyvien 
kuorissa oleva aine, jonka puute aiheutti beri-beri-taudin, oli vesi
Iiukoinen. Vuonna 1911 jatkoi F u n k Eijkmanin tutkimuksia ~ 

Hänen tarkoituksensa oli eristää tämä aine riisileseiden vesiuut
teesta. Kemialiisin puhdistusmenetelmin hän saikin aikaan prepa
raatin, jonka beri-berin parantava vaikutus oli hyvin suuri. Tut
kie;;saan preparaattinsa kemiallisia ominaisuuksia hän tuli siihen 
tulokseen, että kyseessä oleva aine olisi amiini. Voimatta ainettaan 
tarkemmin analysoida hän antoi sille nimen vit-amiini, elämän 
amiini eli elämää ylläpitävä amiini. Tällä lailla syntyi nimi vitamiinL 
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Sittemmin on kylläkin osoittautunut, ettei Funkin tulos ollutkaan 
oikea; beri-berin puhkeamisen estävä aine ei olekaan amiini. Mut'ta 
historialliseen erehdykseen perustuva vitamiini nimi on kuitenkin 
säilynyt niistä hyökkäyksistä huolimatta, joita siihen on kohdistettu. 

Vitamiinien kemiallinen rakenne on vasta viime vuosina alkanut 
selvitä tai selv\nnyt. Kun niiden kemiallista kokoomusta ei tunnettu, 
tyydyttiin erottamaan ne toisistaan kirjaimilla. Nykyisin tunnemme 
tarkemmin A-, B-, C-, D- ja E-vitamiinin. B-vitamiini on kuitenkin 
useamman, kaiketi kuuden eri vitamiinin seos. A-, D- ja E-vitamiini 
ovat rasvoihin Jiukenevia, 8- ja . C-vitamiini taas veteen Iiukenevia. 
Vitamiinien kemiallisen rakenteen ainakin jo osittain selvittyä on to
dettu, etteivät vitamiinit ole mikään rakenteeltaan yhtenäinen aine
ryhmä, vaan joukko hyvin erilaisia yhdistyksiä. 

Fysiologisilta ominaisuuksiltaan vitamiinit kuitenkin muistut
tavat toisiaan. Ne ovat ravintoaineita, jotka vaikuttavat jo hyvin 
pieninä annoksina ja nopeasti. Vitamiinien vaikutuksesta eläinruu
miissa tiedetään toistaiseksi hyvin vähän. Parhaiten ovat tunnetut 
ne tautikuvat, jotka syntyvät, jos vitamiirtit eivät joko ollenkaan 
tai riittävästi vaikuta eläinruumiissa. Näitä tauteja on F u n k in 
mukaan ruvettu kutsumaan avitaminooseiksi. Toisaalta on todettu, 
että toisinaan myös liian suuret vitamiinimäärät vaikuttavat hai
tallisesti. Yleensä vitamiinit ovat hyvin reaktiokykyisiä aineita, 
jotkaottavat ratkaisevasti osaa esim. eläinruumiin hapetus-pelkistys-
ilmiöihin. - · 

Tähänastiset tutkimukset ova't osoittaneet vitamiinien muodos
tuvan melkein yksinomaan kasvikunnassa. Nykyisten tietojen 
mukaan muodostuu vain C-vitamiinia eläinruumiissa ja sitäkin vain 
rotissa, koirissa, sioissa ja märehtijöissä. Mikäli näissä eläimissä 
vaikuttava C-vitamiini on niiden omassa ruumiissa syntynyt aineen
vaihduntatuote, ei se tietenkään ole ravintoaine, vaan ~uuluu toi
seen eläinruumiin fysiologiassa peräti tärkeään aineryhmään, nimit
täin hormoneihin. 

Hyvin mielenkiintoista kysymystä vitamiinien muodostumi
sesta kasveissa ovat viime aikoina tutkineet varsinkin V i r t a
n e n ja hänen assistenttinsa v o n H a u se n ja S a a s ta m o i
n e n. Koekasveina ovat pääasiassa olleet kasvihuoneissa kasva
neet herneet, vehnät ja kaurat. Kokeet on osittain suoritettu 
steriilisti, joten kasvit ovat olleet pakotettuja käyttämään vain niitä 
ravintoaineita, joita niille kussakin koesarjassa on tarjottu. Täten 
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koekasvit eivät ole voineet käyttää hyväkseen aineita, joita maa
perän lukuisat mikro-organismit mahdollisesti olisivat valrnistancet 
tai joiksi ne olisivat hajonneet. Kokeissa on tutkittu C-vitarniinia 
ja karotiinia, joka eläinruumiissa muuttuu A-vitamiiniksi. 

Maaperän happamuus vaikuttaa hyvin huomattavasti C-vita
miinin ja karotiinin muodostumiseen. Maaperän - kokeissa kvartsi
hiekkaa - pH:n ollessa 6,5 oli vehnän ja herneen kasvu voimakkain 
ja samalla niiden sisältämän C-vitamiinin ja karotiinin prosenttinen 
maara suurin. jos maaperä tehtiin happarnammaksi, niin kasvu 
heikkeni ja · vitamiini- sekä karotiinirnäärä pieneni. Täten maa
perän happamuus ei vaikuta vain sadon suuruuteen, vaan hyvin 
huomattavasti myös sadon laatuun. 

Kasvien saama typpiravinto osoittautui myös hyvin tärkeäksi. 
Kuta soveliaampaa typpiravintoa jokin typpiyhdistys oli, sitä suu
rempi oli myös sillä ruokittujen kasvlen C-vitamiini- ja karotiini
määrä. jos esim. herne sai ravinnokseen KNOs:a, niin C-vita
miinipitoisuus. oli kaksi kertaa suurempi kuin kasvin saadessa 
(NH4)2S04:a. 

Seurattaessa vitamiini- ja karotiinivaihteluita kasvin eri ikä
vaiheissa saatiin myös mielenkiintoisia tuloksia. - Karotiinimäärä 
suurenee jatkuvasti kasvin kukkimiseen saakka, jonka jälkeen se 
nopeasti pienenee. C-vitamiinivaihtelut muistuttavat monessa su h
teessa karotiinivaihteluita. Itämättömissä siemenissä ei tätä vita
miinia ole. Siementen itäessä sitä sen sijaan muodostuu kovasti ja 
sen määrä lisääntyy jatkuvasti kasvin kukkirniseen saakka. Käy
tännölliselle maata loudelle nämä kokeet osoittavat, että haluttaessa 
vitamiinirikasta rehua sato on korjattava entistä aikaisemmin ja 
useampaan kertaan kesässä. 

Eläinruumiiseen vaikuttavat vitamiinit ovat siis peräisin kasvis
ravinnosta tai kasvisravintoa syöneistä eläimistä. Monet pikkueliöt, 
mm. bakteerit ja hiiva1., ovat hyvin vitamiinirikkaita, ja nki.n 
todennäköistä, että eläinruumiissa loisivien bakteerien muodostamat 
vitamiinit myös vaikuttavat isäntäeläimeen. Niinpä on oletett~, 
että lapsien usein voimakas kasvu jonkin tarttuvan taudin sairas
tettuaan aiheutuisi ruumiissa tuhoutuneiden bakteerien muodosta
mista vitamiineista. Samoin tiedetään, että ainakin rottien ja mar
sujen bakteeririkkaat ulostukset ovat hyvin vitamiinipitoisia. 
Tämän takia onkin vitamiinikokeita tehtäessä huolellisesti estet
tävä, etteivät rotat ja marsut, joiden koeolosuhteissa pitää saada 
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vitamiinitonta ravintoa, pääse syömään ulostuksiaan, koskapa koe
sarjat muuten ovat aivan epäluotettavia. Merien kasviplankton 
muodostaa runsaasti varsinkin rasvaliukoisia vitamiineja. Plank
tonia syövät eläimet saavat täten ravinnostaan huomattavia määriä 
rasvaliukoisia vitamiineja, jotka varastoituvat niiden ruumiiseen. 
Turskan maksan ja siitä valmistetun kalanmaksaöljyn suuri vita
miinipitoisuus on taas peräisin niistä planktonia syövistä kaloista, 
joita turskat käyttävät ravinnokseen. On huomattava, että vain 
rasvaliukoiset vitamiinit varastoituvat ruumiiseen. Vesiliukoiset 
vitamiinit eivät varastoidu, joten ruumis tarvitsee niitä määrätyn 
päiväannoksen. Eri eläinten vitamiinitarve on hyvin erilainen. 

Tietomme selkärangattomien eläinten vitamiinitarpeesta ovat 
vielä hyvin vähäiset. Mutta ainakin hyönteiset näyttävät tarvitse
van niitä suorittaakseen muodonvaihdoksensa. 

Eri vitamiinien osoittamiseksi käytetään vieläkin paljon eläin
koetta, vaikkakin myös kemiallisia ja fysikaalisia määräystapoja on, 
vitamiinien kemiallisten ominaisuuksien alkaessa selvitä, yhä enem
män keksitty. Koe-eläimenä käytetään yleensä rottaa, C-vitamiiriia 
tutkittaessa marsua. 

1. R a s v o i h i n 1 i u k e n e v a t v i t a m i i n i t. 

1. A-vitamiini. 

Edellä on jo kerrottu H o p k i n s in kokeista, jotka osoittivat, 
että maidossa on tärkeä kas~utekijä, jonka puute saa kasvavissa 
ratissa aikaan kasvun pysähtymisen. Vuonna 1912 0 s b o r ne 
ja Me n d e 1 osoittivat, että kasvutekijöitä on maidossa kaksi. 
Toista, rasvaliukoista, on maitorasvassa, toista, vesiliukoista, 
herassa. 

Nykyjään tiedämme, että tämä rasvaliukoinen kasvutekijä 
muuttuu eläinruumiiseen jouduttuaan A-vitamiiniksi; se on siis 
ns. A-vitamiinin provitamiini. Paitsi kasvun pysähtymisenä sen 
puute ilmenee ruumiin vastustuskyvyn heikkenemisenä; eläin on 
esim. paljon alttiimpi tuberkuloositartunnalle. Hyvin tyypillinen, 
A-vitamiinin puutteesta johtuva tautikuva on kseroftalmia. Tauti 
on tavallisin vuoden vanhoissa tai nuoremmissa lapsissa. Silmän 
sarveiskalvo kuivettuu ja tulehtuu, siihen tulee haavoja ja se alkaa 
märkiä; lopuksi silmä tulee sokeaksi. Mutta A-vitamiinin puute voi 
ilmetä muinakin patologisina muutoksina. Näistä mainittakoon 
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emättimen ja ruoansulatuskanavan limakalvojen sarveistuminen, 
ns. kolpokeratoosi-ilmiö rotissa. Täyskasvuinen eläin ei .likikään 
yhtä herkästi sairastu A-vitamiinin puutteesta kuin kasvava, arva
tenkin sen takia, että sen ruumiiseen on varastoitunut A-vitamiinia. 

jo vuonna 1919 väitti S teen b o c k, että kasvien oranssinkel
tainen väriaine, karotiini, edistäisi eläinten kasvua. Syöttäessään 
keltaista maissia nuorille rotille hän totesi niiden kasvavan normaa
Iisesti, kun taas valkeata maissia syövien rottien kasvu lakkasi. 
Karotiinirikkaissa herneissä oli paljon enemmän rasvaliukoisia 
kasvutekijöitä kuin karotiiniköyhissä jne. Steenbock totesi myös, 
että kiteisellä karotiinilla oli voimakas A-vitamiinivaikutus. - Steen
bockin käsitys aiheutti kyllä vastaväitteitä, mutta vähitellen kävi 
kuitenkin ilmeiseksi, että karotiinilla oli jokin yhteys A-vitamii
niin. 

Vasta v on E u l.e r in ja K a r r erin kokeet ovat tämän 
kysymyksen selvittäneet. Vuonna 1928 mainitut tutkijat ryhtyivät 
tutkimaan eri karotinoidien A-vitamiinivaikutusta ja saivat karotii
nilla myönteisiä tuloksia, kun sen sijaan muut karotinoidit, lyko
piini, ksantofylli, kroketiini, biksiini ym., antoivat kielteisen tulok
sen. Karotinoidit ovat hyvin yhtenäinen väriaineryhmä, kaikki 
väriltään keltaisia ja rasvaliukoisia sekä erikoisen herkästi itsestään 
hapettuvia. Ne syntyvät kasveissa ja joutuvat kasvisravinnon 
mukana eläinruumiiseen varastoituen runsasrasvaisiin elimiin. Eläi
met eivät kykene niitä muodostamaan. 

Nimensä karotinoidit ovat saaneet porkkanan tunnetusta 
väriaineesta, karotiinista. Karotiinin eristi W a c k e n r o d en 
v. 1830 ja v. 1907 sai W i 1 1 s t ä t te r selville sen kemiallisen 
kokoomuksen, C4oHss· Paitsi porkkanasta karotiinia on tavattu 
vihreistä lehdistä, verestä, imettäväisten munarauhasen keltarauha
sesta, corpus luteumista, linnunmunan ruskuaisesta, maksasta ym. 
Muita tunnettuja karotinoideja ovat lykopiini, kypsän tomaatin 
väriaine, ksantofyllit vihreissä kasvinosissa, luteiini munanruskuai
sessa ja zeaksantiini keltaisessa maississa. Kultakalojen tyypillinen 
ja kaunis väri johtuu myös eräästä karotinoidista. Sahramin kroke
tiini ja Bixa orellanan biksiini, jota mm. käytetään voin värjäämi
seen, ovat myös karotinoideja. 

Vuonna 1929 sai K a r r e r vihdoin selville karotiinin rakenne
kaavan. Karotiini on tyydyttämätön hiilivety, jonka molekyyli
rakenne on seuraava: 
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Tämä rakennekaava paljastaa kemistille karotiinin terpeenien, 
kautsun, klorofyllin fytolin ja steriinien sukulaiseksi. Steriinit taas 
ovat rakenteellisesti sappihappojen ja esim. selkärankaisten suku
puolihormonien kaltaisia. 

Suoritettaessa eläinkokeita eri kasveista ja kasvinosista valmis
tetuilla puhtailla karotiinipreparaateilla todettiin, että määrätyillä 
karotiinimäärillä oli aina sama vaikutus eläinten kasvuun. Tämän 
takia pidettiin karotiinia A-vitamiinina. Mutta karotiinia on eläin
solukoissakin. ja kokeet eläinruumiin karotiinipitoisilla valmis
teilla antoivatkin ristiriitaisia tuloksia, jotka eivät vastanneet 
kasvikokeiden selviä koearvoja. Kalanmaksaöljyn, voin, munan
ruskuaisen ja seerumin todettiin omaavan paljon suuremman kasvu
vaikutuksen kuin niiden karotiinipitoisuus edellytti. Kemialliset 
analyysit osoittivat pian, että eläinruumiissa oli karotiinin lisäksi 
jokin väritön, kasvua ylläpitävä karotinoidi. Tämän karotinoidin 
määrä riippui selvästi eläinten.,.saaman karotiinin määrästä. Vuonna 
1930 esitti M o o r e tarkkoihin eläinkokeisiin nojaten, että karotiini 
ei olekaan itse A-vitamiini, vaan sen provitamiini, joka vasta eläin
ruumiissa muuttuu A-vitamiiniksi. A-vitamiinin muodostuminen 
tapahtunee varsinkin maksassa. Seuraavana vuonna, 1931, onnistui 
K a r r erin hyvin suuritäisten kokeiden jälkeen saada selville 
A-vitamiinin (G2oHs00) rakennekaava, joka on seuraava: 

H3C CH 3 
V 
C CH3 CH 3 
(\ 1 1 

H2C C- CH= CH- C= CH- CH= CH-C= CH-CH 20H. 
1 II 

H 2C C·CH3 
V c 
H:a 
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A-vitamiini siis syntyy karotiinista karotiinimolekyylin hiiliketjun 
katketessa keskeltä kahtia. Reaktiot, jotka tämän aiheuttavat, 
eivät ole tunnetut. 

A-vitamiini, kuten muutkin vitamiinit, on fysiologisilta vaiku
tuksiltaan hyvin tehokas. Pienin annos, jonka karotiinittoman tai 
A-vitamiinittoman ravinnon takia kasvussaan pysähtynyt rotta 
vuorokaudessa tarvitsee alkaakseen jälleen kasvaa, on O,ooo5 mg 
A-vitamiinia. Karotiinia syötettäessä on vastaava annos joko 0,0025 

mg tai 0,005 mg riippuen siitä, mitä karotiinin isomeriamuotoa käy
tetään. Liian suuret määrät vaikuttavat rattiin haitallisesti, jopa 
tappavastikin. 

Karotiini on, kuten mainittu, yleinen tuoreissa vihreissä kasvin
osis3a; nuoressa laidunruohossa on karotiinia O,oo5 %. Aivan eri
koisen runsaasti sitä on kasvisravintoaineistamme porkkanoissa 
(O,ot %), pinaatissa, salaatissa ja tomaateissa. Erittäin runsaasti 
karotiinia on myös aprikooseissa. Kasviplankton syntetisoi karo
tiinia, josta se joutuu kaloihin, varastoituen niiden ruumiiseen. 
Tuore lohi, silakka, siili ja ankerias sisältävät huomattavasti karo
tiinia. Kalanmaksaöljyn karotiinirikkaus on myös planktonista 
peräisin. Vihreitä kasvinosia syövät eläimet saavat runsaasti karo
tiinia, joka varastoituu niiden ruumiiseen, pääasiassa maksaan ja 
rasvaan. Varastoitunut karotiini muutetaan ·sitten tarpeen vaa
tiessa A-vitamiiniksi. Eri eläinten kyky valmistaa karotiinista 
A-vitamiinia on hyvin erilainen. Kissa ei siihen kykene olien
kaan. Täysmaidossa on, jos lehmät ovat syöneet tuoretta ruo
hoa, hyvin runsaasti karotiinia, joka rasvaliukoisena siirtyy voi
hin. Voin keltainen väri johtuukin juuri karotiinista. Voi ja 
maito ovat meidän tärkeimmät A-vitamiinilähteemme. Kasvis
rasvoissa sitä vastoin karotiinia on hyvin vähän. juuri karotiini
pitoisuutensa puolesta voi eroaa huomattavasti margariinista, jossa 
karotiinia ei ole ollenkaan ja joka siten ei voi tyydyttää ruumiin 
A-vitamiinitarvetta. Myöskin munanruskuaisessa karotiinia on 
hyvin runsaasti. 

Edellä esitetystä käynee selville, miten tärkeätä yleisen ter
veydenhoidon kannalta karotiinipitoisen voin ja maidon tuotanto 
on. Kesällä lehmien syödessä tuoretta ruohoa on maidon ja voin 
karotiinipitoisuus suuri. Kesävoi onkin väriltään kauniin keltaista. 
jos rehua valmistettaessa tuoreen ruohon karotiinipitoisuus saa
daan säilymään tuhoutumatta, saavat eläimet kautta vuoden kesäi-
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sen maaran karotiinia eikä sen määrä maidossa ja voissa muutu. 
Tavallisin heinänkorjuutapa meillä on heinän kuivattaminen. Karo
tiini on kuitenkin hyvin herkkä hapettumiselle varsinkin auringon
vålon siihen vaikuttaessa. Tämän takia tuoretta ruohoa heinäksi 
kuivattaessa suuri osa karotiinista tuhoutuu. Kevättalvesta on 
heinän karotiinipitoisuus jo pudonnut mitättömiin. 

Tämä rehun karotiinittomuus ilmenee monin ta voin sitä syövissä 
eläimissä. v on E u 1 e r on todennut, että talviruokinnan aikana leh
män veri3eerumin A-vitamiinipitoisuus alenee 17:stä 1 :een yksikköön. 
Talviruokintaan siirryttäessä voi hiljalleen menettää kesäisen keltai
sen värinsä muuttuen kevättalvesta melkein valkeaksi. Kesällä ja 
alkusyksystä on suomalaisessa voissa keskim. 6,1 yksikköä A-vita
miinia, tammikuussa kirnutussa voissa 4,o, huhtikuussa kirnutussa 3,1. 

On erittäin arvokasta, että uusi suomalainen professori V i r
t ase n keksimä ja jo maailmanmaineen saavuttanut rehunsäilytys
menetelmä, A. I.V.-rehumenetelmä, säilyttää tuoreen ruohon karo
tiinipitoisuuden täysin ennallaan, vieläpä lisääkin sitä. Tällä rehulla 
ruokitun karjan maidosta kuorittu kerma ja siitä valmistettu voi on 
silminnähdenkin koko talviruokintakauden täysin kesäkerman tai 
-voin kaltaista. A. 1. V.-rehulla ruokitun lehmän maidosta helmikuun 
lopulla kirnuttu voi sisälsikin 8,1 A-vitamiiniyksikköä ollen siis 
täysin kesävoin veroista. Kasvavat vasikat joutuvat kevättalvisin 
heinäruokintaa käytettäessä kärsimään A-vitamiinipuutetta, joten 
niiden kasvu huomattavasti hidastuu. Mutta A. I.V.-rehuruokin
nalla kasvu jatkuu häiriintymättä koko talven. Näihin Biokemialli
sen Tutkimuslaitoksemme kokeisiin liittyvät K 1 e m o 1 an kokeet 
armeijamme hevosten kavioiden sarveiskynsistä. Syötettäessä 
karotiinitonta kuivaa heinää kaviot kävivät hauraiksi ja lohkeili
vat, A. I.V.-rehua syötettäessä taas kavion kynsi oli kaunis ja luja. 

Esimerkkinä ravinnon A-vitamiinipitoisuuden erittäin suu
resta merkityksestä varsinkin lapsille mainittakoon tässä vain 
Tanska. Sota-aikana Tanska myi melkein kaiken voinsa, joten voi 
ja maito olivat siellä silloin harvinaisia ravintoaineita. Seurauksena 
oli, että pikkulapsissa alkoi huolestuttavassa määrässä ilmetä 
kseroftalmiaa ja taipumusta tuberkuloosiin, varsinkin keväisin, 
jolloin vihanneksia ei ollut saatavissa. 

v on E u 1 erin mukaan vaikuttaa A-vitamiini soluissa hapetus
katalysaattorin tavoin. - On todettu, että se on välttämätön paitsi 
imettäväisten myös ainakin kalojen ja sammakkoeläinten kasvulle. 

jatkuu. 
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Aleksis Kivi luonnonkuvaajana. 

Oma Ek-Noponen. 

Aleksis Kiven syntymästä on lokakuun 10 päivänä kulunut 100 vuotta. 
Kun Aleksis Kivi tunnetaan luonnonkuvaajana, kiintyy myös luonnontietei
lijän huomio hänen luonnontuntemukscensa. Seuraavassa esitetään eräitä 
hänen käsityksiään ja tietojaan luonnosta, rajoittuen esitys pääasiallisesti vain 
eläin kuntaan. 

Aleksis Kivi, kansalliskirjallisuutemme suurin luonnunku
vaaja, seisoo vanhalla kalevalaisella pohjalla: luonto ja ihmiset 
kuuluvat välittömästi yhteen; vain luonnonhelmassa ollessaan on 
ihminen oikeassa ympäristössään. 

jo lapsena Kivi oppi rakastamaan ja ihailemaan kotiseutunsa 
luontoa. Metsänpoikana hän kuljeskeli syntymäpitäjänsä metsissä 
kaiket loma-aikansa. Tällöin kehittyivät hänen metsänkävijä
vaistonsa ja luonnon tuntemuksensa tavalla, joka hänestä kasvatti 
runoilijan. Luonto ei esiintynyt Kivelle sellaisena, jollaisena luon
nontieteilijä sen näkee. Hän ei pysähtynyt tutkimaan syitä ja seu, 
rauksia, vaan suhtautui ympäristöönsä luonnonlapsen välittömyy
dellä. Hänen luonnettaan kasvatti salojen tummassa meressä puit
ten humina ja varjojen syvä tummuus. Kuvaillessaan nuorta
tiuhana kasvavaa koivistoa, ryhmyisen kallion sammalpeitettä tai 
avaraa kantoista ahoa hän tekee sen t a i t e i 1 i j a n suurpiirtei
sellä näkemyksellä. Tässä suhteessa Kivi mestarillisesti esittää 
luontoa, sen asujamiston tunnelmaa ja ihmissielun tunnevivahduk
sia, ja loistokkaimmin kuvaa Aleksis Kivi luontoa >>Seitsemässä vel
jeksessä>>, jossa Lauri erikoisesti tulkitsee Kiven eränkävijämielen-

Veljesten isä oli ollut ankara metsämies, jopa siinä määrin,. 
että hän metsiä samoillessaan laiminlöi talonsa hoidon saaden 
lopulta surmansa karhun kanssa kamppaillessaan. Laurikin kul
jeskeli päiväkausia synkkiä saioja kuunnellen kuinka kontio kor
vessa vihelsi ja teeri puhalsi Sompiossa.1 Hän on se veljeksistä, 
joka ehdottaa muuttoa juurelle jyrkän Impivaaran vuoren ja sinne 
rakennettavaksi iloisen pirtin iloiselle, päivänkaltevalle aholle, jossa 
veljekset voivat asua kaukana maailman menosta ja kiukkuisista 
ihmisistä. Siellä luonnonhiljaisuudessa teeri illastaa urpuisessa koi-

1 Kiven omat sanat ovat tässä esitetyt kursiivilla. 
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vussa, tilhiparvi punoittavassa pihlajassa ja harakka, männistön 
kärkäs neito, kantelee varpuja vastaisen pesänsä perusteeksi. 

Veljeksistä toiset suhtautuivat tällaiseen ehdotukseen eri 
tavoin, kukin luonteensa mukaan. Eero, naljaileva koiranleuka, 
hännänhuippu, näkee vain erämaan haitat. Hänen mielestään on 
muutto korpeen samaa kuin sanoa jäähyväiset suolalle ja leivälle ja 
imeä verta, hilloa lihaa kuin hyttyset ja Lapin noidat. - Söisimmekö 
vielä kettua ja suttakin Impivaaran komeroissa kuin karvaiset. vuori
peikot? 

Lauri puolustaa ehdotustaan: Ketuista ja susista saamme nah
koja, nahoista rahaa, rahalla suolaa ja leipää. Johon Eero inttää: 
Nahoisra saamme vaatteet . .. suolaa ja leipää eivät tarvitse apinat ja 
papiaanit metsässä. 

Kun vielä Timokin on sanonut sanottavansa: Muutamme tästä 
Sompion suolle kuin keväiset kurjet: ilma ja tuulet soi!, silloin jo 
Juhani, joka rehevässä alkuvoimaisuudessaan on yksinkertainen ja 
helposti johdettava, ennättää innostua ja ihastuneena huudahtaa: 
Tuntuupa kuin näkisin sen metsän takana ilman ihanan lakeuden. 

Antaessaan veljesten paeta järjestyneestä yhteiskunnasta met
sään Aleksis Kivi saa hyvän tilaisuuden esittää luontoa, sen asuk
kaita ja elämää. Hänen suhtautumistaan eläinkuntaan valaisevat 
mm. seuraavat sattuvat sanat: 

- Mies vihan vimmassa on kuin verta janoova peto, vaan ei 
ihminen: hän on umpisokea näkemään, mikä on oikeus ja kolztuuf, 

,.. K a r h u esiintyy usein .. veljesten mielikuvissa, olihan heidän 
isänsä kaatanut viitisenkymmentä karhua, ja he itsekin olivat jou
tuneet karhun kanssa temmeltämään. Karhu on pyöreäkarvainen 
kontio, mesikämmen, jonka kettu kerran narrasi kuoppaan, jolloin 
kettu kovin nauroi kontiokurjalle. Selvää Kalevalaa ja Väinämöi
sen laulun tuntua on kertomuksessa, mitenkä kettu pilkattuaan 
karhua kiipeää ilveksen selkään ja ilves kapuaa korkeaan kuuseen, 
jossa kettu rupeaa iloissaan laulamaan kutsuen kokoon tuulia kai
kilta ilmansuunnilta käskien heitä soittamaan kuusen kannelta 
reposen laulaessa. 

1 1 v e s oli varmaankin Kiven aikana yleinen Nurmijärven seu
dulla, sillä tästä komeasta kissapedosta on Kiven tuotannossa useita 
mainintoja. Niinpä Juhani kiukuissansa kerran iskisi ·kuin susi
ilves. Ja eräs veljeksistä näytti metsässä kuusen, josta isä kaatoi 
kerran aito ilveksen, ja se olikin hänen viimeinen ilveksensä. · 
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S u s i on veljeksille jokapäiväntuttu. Se kuvataan niin ah
neeksi, että kerrallaan nielee kitaansa koko Rajamäen rykmentin. 
Sen väkivaltaisuus antaa aiheen sanontaan tapelkaamme kuin hullut 
sudet. Veljeksillä on talonsa lähellä sudentarha, jonne karkeakar
vaiset pedot, korven viistosilmät, useasti eksyivät. 

Taula-Matti saa veljesten metsästäjävaistot heräämään ja hei
dän mielikuvituksensa vilkkaaseen lentoon. Matti kertoo pohjolan 
metsästyksestä kuvaillen, miten oli lähdetty matkaan yli heiluvan 
ja hyllyvän, ja porisevan ja pirisevän rämeen ja miten lopuksi oli 
tultu mäikyvälle mäelle taas, navealle taipaleelle, vaikka märkinä 
kuin uitetut h i i r e t, tempaistu housut ja paita tuppeen kuin a n k e
ri aan nahka. Mutta eipä turhaan oltu vaivaa nähty, sillä mäellä 
istui tumpuri a h m a vetkale, kuivan partaisen männyn haarikossa. 
Sepä vasta oli peto, joka tapsutteli kuin keri, ja olipa hänellä oikein 
s a u k on selkä, pitkä ja sitkeä. Taula-Matti oli siellä nähnyt män
nyn latvassa s i i p i o r a v a n, litteän ja suurisilmäisen, ja pilvien 
rajalla lentelevän hän oli nähnyt pienen, mököttävän t a i v a a n
v u o he n. 

K u r k i on kuitenkin Matin mielestä pohjan maisemille leimaa
antavin luomus, tuo viisaasti ja närkisti katseleva lintu, jonka jylhä 
kirkuna kajahtelee ympäri pohjan rämeitä. Innostuneena Taula
Matti liioittelee, mitenkä hän seurataisineen oli löytänyt kurjen
pesiä munineen ja höyhenpeitteineen. - Luonnontieteilijät tietävät, 
että kurki viisaana ja varovaisena lintuna niin mestarillisesti peit
tää pesänsä ja oleskelunsa pesän seutu villa, että vain harvat luonnon
tutkijat onnellisimpina hetkinään saavat iloita kurjenpesän löy
döstä. Varsinkaan kun kurki ei koskaan hae ruokaa muuten kuin 
kaukaa pesästään. 

Matin kuvaama Pohjolan soitten juhlallinen autius tenhosi 
veljesten mielen, ja he päättivät panna Taula-Matin retkestä kopian, 
vaikka juhanin ajatuksissa kyllä enemmän kuin itse riista kiemai
livat pohjan miesten metsästyksen välimaiset ryyppäykset ja niin 
veljekset sonnustautuivat matkalle hiihtäen halki hyyrteisten met
si~n ja saavuttaen milloin vilkkaan t e e r e n, milloin harmaa
karvaisen o r a v a n, milloin jonkin muun MetsoJan asukkaan ja 
näkivät joskus ilveksen pyöreät jäljet, jotka somana viivana juok
sivat pitkin hankea. 

Veljekset haalivat elantonsa korvesta kiehtoen itsellensä elaketta 
sekä hetkeksi että tulevaksi tuikeaksi talveksi. Moni Ahtolan ja 
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Tapiolan asukas heitti henkensä. Ja kun he tiesivät j ä n i s te n 
polkeilevan teitä pehmeään lumeen, niin panivat he messinkipauloja 
valkeaturkkisen surmaksi. Kun tuli hallaöinen syksy, kun h e i n ä
s i r·k a t, s i s i l i s k o t ja s a m m a k o t kuolivat tai pakenivat. 
syviin kätköihinsä, silloin lähestyi surma m e t s o i 11 e, t e e r i II e 
ja p y i II e, jäniksille ja oraville ja synkkämielisille m ä y r i li e 
sekä myös Ilvesjärven s o r s i II e ja k a I o i II e. Moni vikkelä
jalkainen Mikko maksoi hienolla nahallansa velj esten vaivat. Koi
rat seurasivat veljesten retkiä tultaläikkyvin silmin. 

M e t s ä s i k a, mäyrä, saa veljesten halveksunnan osakseen, 
sen huomaa selvästi Tim on lausunnosta: . - Olenko minä piirto
poskinen metsäsika, jonka asunto on vuoren tunkkainen luola? -
H u h k a i n on veljesten mielestä kuin kamoittava körri, joka 
korvessa huutelee ja jonka huuto ei ennusta koskaan hyvää. V a r i k
s e n p o i k a ja h a r a k k a toistuvat usein veljesten moitepuheissa, 
kuten: Sinä harakka, sinä variksenpoikanenl Ja ymmärrämme kyllä, 
että Kivikin tiesi, että naisella ja harakalla on molemmilla yhtä 
kiivas halu kiiltoaineisiin. 

Veljesten käsitys eläinten onnellisesta elämästä ja olosta kuvas
tuu Timon ja Juhanin vuoropuhelusta matkalla lukutielle, lukkarille: 

T i m o : - Miksi en avannut silmiäni halkihuulisena jäniksen
poikana tuon näreen alla tuossa? 

J u h a n i : - Tai minä oravana, joka männyn haarukalla 
häntä pystyssä virskuttelee. Suruton leipänsä on käpy ja kuusen parta 
hänen lämmin peittonsa samnraleisessa tuvassa. 

T i m o : - Eikä hänen tarvitse lukea/ 

Carl Reinhold Sahlberg 
luonnontutkijana, maatalousmiehenä ja 

kansanvalistuksen harrastajana 1 

Uunio Saalas. 

Kokoontuneina esivanhempiemme entisille kotisijoille olemme 
me useaan eri sukupolveen kuuluvat Sahlberg-suvun jäsenet ja 
heidän läheiset omaisensa, jotka asumme nykyään hajallamme 

1 Puhe pidetty Yläneen hautuumaalla Sahlbergien sukukokouksen 
aikana 15. VII. 1934. 
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miltei joka osassa laajaa isänmaatamme, tahtoneet hetkeksi pysäh
tyä tähän muistorikkaaseen kalmistoon, jossa m.m. lepää sukumme 
ehkä huomattavin jäsen, kantaisämme C a r 1 R ei n h o 1 d S a h 1-
b e r g sekä hänen puolisonsa j o h a n n a S o f i a o.s. B j ö r k
f o r s, joiden rintaperillisiä tai näiden lähimpiä omaisia kaikki 
olemme - vanhimmat meistä heidän lapsenlapsensa, nuorimmat 
läsnäolijat lapsenlapsen-lapsenlapsensa. - Lausumme myöskin 
ilomme siitä, että paikkakuntalaisetkin ovat tahtoneet näin runsas~ 
lukuisina saapua yhdessä meidän kanssamme kunnioittamaan esi~ 
isiemme muistoa. 

Kaikki sukumme esivanhemmat, joista meillä toistaiseksi on 
varmoja henkilöilisiä tietoja, ovat asuneet täällä Lounais-Suomessa. 
A b r a h a m S a h 1 b e r g syntyi 1694 Mynämäellä ja muutti 
sitten Euraan, jossa hän kirkonkirjojen mukaan toimi jonkinlaisena 
valtion rahastajana. Hänen poikansa, sittemmin majuri 1 s a c 
R e i n h o 1 d S a h 1 b e r g, joka Kustaa I 1 I:n aikana taisteli 
Venäjällä ja joutui olemaan m.m. noin vuoden ajan siellä sotavan
kina, eli aluksi · maanomistajana Eurassa, mutta osti sittemmin, 
asuttuaan välillä jonkin aikaa Kokemäellä, Yläneen Uudenkarta
non, josta muutaman miespolven ajaksi tuli sukumme pää-
tila. -

Isac Sahlbergin poika C a r 1 R e i n h o 1 d S a h 1 b e r g, jonka 
muistolle tahdomme täällä hänen hautansa ääressä omistaa lyhyen 
hetken, oli syntynyt Eurassa v. 1779 vanhempiensa ainoana lap
sena. jo nuorena hän innostui luonnontieteisiin, joita hän alkoi 
opiskella päästyään ylioppilaaksi 16 vuoden ikäisenä. jonkin 
aikaa toimi hän luonnonhistorian dosenttina ja apulaisena Turun 
yliopistossa kunnes hänet v. 1818 nimitettiin luonnonhistorian ja 
taloustieteen professoriksi samaan yliopistoon. Kun yliopisto Turun 
palon jälkeen siirrettiin Helsinkiin, muutti Sahlberg sinne yliopiston 
mukana ja pysyi virassaan v:een 1841 asti, jolloin hän täysin pal
velleena sai eron. - Osoituksena siitä, miten laajat professorien 
opetusalat silloin olivat verrattuna nykyoloihin mainittakoon, että 
samoja aloja, joita Sahlberg yksin edusti, edustaa meidän päivi
nämme Helsingin yliopistossa 12 vakinaista ja 6 ylimääräistä pro
fessoria kahdessa eri tiedekunnassa. 

Itsestänsä on selvää, ettei Sahlberg yhtä perinpohjaisesti voinut 
hallita koko laajaa opetusalaansa. Aluksi hän kiinnitti päähuo
mionsa kasvitieteeseen, jota hänen ensimmäiset tieteelliset julkai
sunsa käsittelivät. Tätä tiedettä hän myöskin edisti huomattavalla 
tavalla perustamalla Helsingin yliopistoon kasvitieteellisen puu~ 
tarhan, joka vaati häneltä erittäin paljon työtä ja huolta, kun se oli 
kasvihuoneineen y.m. rakennuksineen ja istutuksineen luotava aivan 
tyhjästä. - Viime syksynä, kun Helsingissä vietettiin mainitun 
puutarhan perustamisen 1 00-vuotismuistoa, selviteltiin asiantunti
joiden taholta Sahlbergin suuria ansioita tämän puutarhan synty
historiassa. 
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Mutta varsinaiseksi erikoisalakseen valitsi Sahlberg jo jotenkin 
varhain hyönteistieteen, jonka tutkimiseen hän antautui harvinaisen 
suurella innostuksella ja jota myöskin hänen pääteoksensa, 846:n 
sivun laajuinen latinankielinen >> lnsecta Fennica'nsa>> käsitteli, sel
vitellen perinpohjaisesti Suomen kovakuoriaismaailmaa. Saman 
erikoisalan - hyönteistieteen - valitsi omaksensa myöskin hänen 
poikansa R e i n h o 1 d F e r d i n a n d S a h 1 b e r g. Hänestä 
tuli kasvi- ja eläintieteen apulainen yliopistoon ja hän on tullut 
tunnetuksi laajoista tutkimusmatkoistaan vieraisiin maanosiin, m.m. 
nelivuotisesta matkastaan maapallon ympäri. Hän otti isänsä jäl
keen haltuunsa Uudenkartanon tilan ja lepää nyt puolisoineen ja 
eräine muine omaisineen haudattuna entisen kartanonsa yksityi
sessä hautuumaassa. Hyönteistieteen alalle antautui myöskin Carl 
Reinholdin pojanpoika j o h n R e i n h o 1 d S a h 1 b e r g, josta 
tuli hyönteistieteen ylimääräinen professori Helsingin yliopistoon 
ja joka hänkin on tehnyt laajoja tutkimusmatkoja kotimaassa ja 
ulkomailla. Onpa muuan hänen pojanpojanpoikansakin vielä hyön
teistieteilijä. 

Carl Reinhold Sahlbergilla oli kyky innostuttaa oppilaitaan 
luonnontieteisiin, varsinkin lempiaineeseensa hyönteistieteeseen, 
niinhyvin luennoillaan kuin erikoisesti niillä lukuisilla retkillä, jotka 
hän järjesti heidän kanssaan sekä yliopistokaupungin lähimpään 
ympäristöön että vähän kauemmaksikin. 

Pari vuotta . sitten löysin sattumalta isävainajani vanhoista 
kätköistä pari kellastunutta paperia, joissa aivan lyhyessä mutta 
saituvassa muodossa tehtiin selkoa kahdesta v. 1828 tehdystä täl
laisesta retkeilystä Koivaan kulmakunnille Pyhäjärven rannalle. 
Silloin oli vielä näillä seuduin ihan koskematonta ikivanhaa korpi
metsää, jossa karhut, hirvet ja muut suuret eläimet viihtyivät ja 
jossa saattoi löytää runsain ... määrin isoja komeita kovakuoriaisia, 
sellaisiakin, jotka meidän päivinämme suurimmasta osasta maa
tamme jo ovat hävinneet miltei sukupuuttoon. Muun muassa löy
dettiin toisella näistä retkistä ensi kerran muuan tieteelle uusi 
komea kovakuoriainen, jolle paikan mukaan annettiin nimi Pytho 
kolvensis. - Ainakin toisinaan nämä retket tehtiin Turusta asti 
jalkaisin ja ne olivat omiansa suuressa määrin edistämään yhteis
ymmärrystä ja yhteishenkeä maamme nuorempien ja vanhempien 
luonnon tieteil i j öiden välillä. 

Tällaisia retkeilyjä oli järjestetty jo aikaisemminkin m.m. 
v. 1821 kerran Yläneen Uuteenkartanoon, jolloin osanottajia oli 22, 
ja kerran Paraisiin, jonne lähdettiin kolmella purjeveneellä 26-
henkisenä joukkona. 

Näillä v. 1821 tehdyillä matkoilla oli m.m. se merkitys, että 
silloin kypsyi ajatus perustaa luonnontieteellinen seura, josta sitten 
kehittyi vielä meidänkin päivinämme elinvoimainen >>Societas pro 
fauna et flora fennica>>, Suomen ensimmäinen tieteellinen seura, 
jonka tarkoituksena oli tutkia ja tunnetuksi tehdä maamme eläi-
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mistä ja kasvista ja aikaansaada suomalainen luonnontieteellinen 
museo. - Perustamispöytäkirjassa sanotaan >>todellisen tieteellisen 
isänmaanrakkauden>> olleen syynä seuran perustamiseen. Sen ensim
mäisenä puheenjohtajana oli C. R. Sahlberg, joka pysyi tässä toi
messa kokonaista kaksi vuosikymmentä. 

Eläintieteellisen museon laajentamiseen sekä sen kokoelmien 
kartuttamiseen niin hyvin koti- kuin ulkomaisilla luonnonesineillä 
pani Sahlberg erittäin suurta painoa. Erikoisesti hyönteiskokoel
mat olivat sekä hänen että hänen lukuisten oppilaittensa huolen
pidon esineenä, ja niiden rikastuttamista edisti suuressa määrin 
m.m. äsken mainittu luonnontieteellinen seura. Mutta yliopiston 
kokoelmien lisäksi Sahlberg perusti myöskin itsellensä laajan yksi
tyisen hyönteiskokoelman, josta oli tuleva suurempaa ja yleisempää 
hyötyä kuin kukaan aluksi saattoi aavistaa. - Tämä johtui siitä,. 
että Turun palossa kaikki yliopiston kokoelmat joutuivat liekkien . 
saaliiksi, mutta Sahlbergin kokoelmat ikäänkuin ihmeen kautta 
pelastuivat erään hänen oppilaansa sekä uskollisen palvelijattarensa 
tarmokkaan ja itseuhrautuvan toiminnan johdosta - itse oli Sahl-· 
bergsilloin perhefneen maalla. He saivat hankituksi kuorma-ajurin, 
joka ajoi kokoelmat pellolle kaupungin ulkopuolelle. Kohta kun 
hyönteiskaapit oli viety talosta pois, syttyi sekin tuleen. 

Ensimmäisiä Sahlbergin tehtäviä Helsinkiin muuton jälkeen 
oli ryhtyä toimenpiteisiin uuden luonnonhistoriallisen museon 
perustamiseksi, ja alun tälle hän saikin luovuttamalla yksityisen 
kasvi- ja hyönteiskokoelman yliopistolle eräin ehdoin. Hän 
määräsi kokoelmien hinnaksi 7,000 ruplaa, mutta sitoutui anta
maan. koko tämän summan yliopistolle rahastoksi, jonka korot 
käytettäisiin eläintieteellisen museon hyväksi; ja niin on muodos-

·tunut n.s. Sahlbergin stipendirahasto ulkopuolelle Euroopan teh
täviä eläintieteellisiä matkoja varten. Hyönteiset siirrettiin Sahl
bergin kaapeista yliopiston uusiin kaappeihin ja sittemmin niitä 
kartutettiin retkeilyjen, vaihdon ja ostojen kautta niin uutterasti,. 
että Sahlbergin erotessa täysin palvelleena virastaan, ne jo olivat 
kasvaneet entisiä kokoelmia suuremmiksi. Omiin kaappeihinsa hän 
heti ryhtyi myöskin ahkerasti keräämään uusia kokoelmia, joita 
hänen jälkeläisensä sittemmin kartuttivai ja jotka nykyään muo-· 
dostavat uuden suomalaisen Turun yliopiston peruskokoelmat, 
niiden vanhimpien kaappien ollessa vielä muistona Turun palon 
takaisilta ajoilta. ja· kauppasummasta on tehty - jotenkin samalla 
tavoin kuin edellisessä tapauksessa - uusi 200,000 markan stipendi
rahasto, josta Turun yliopisto nykyään jakaa apurahoja hyönteis
tieteellisiä tutkimuksia varten. 

Useissa muissakin maahamme perustetuissa tieteellisissä seu
roissa kuin yllämainitussa >>Societas pro fauna et flora fennica'ssa >>· 
oli Sahlberg jäsenenä tai kunniajäsenenä, samoin monissa ulko
maisissa seuroissa. Todistuksena siitä luottamuksesta, jota hän eri 
tahoilla nautti, mainittakoon vielä, että hän m.m. on ollut jonkin 
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aikaa yliopiston rehtorina ja vararehtorina sekä toistakymmentä 
vuotta Satakuntalaisen osakunnan inspehtorina. 

Monet yleiset taloudellisetkin kysymykset askarruttivat Sahl
bergin mieltä. Tämähän ei ollutkaan ihmeteltävää kun hänen opetus
aineisiinsa kuului - kuten olemme maininneet - m.m. taloustiede. 
jo hänen opinnäytteensä professorinvirkaa varten käsittelikin 
muuatta tällaista kysymystä. Hän näet selosti siinä Uudessakarta
nossa tornialaisella ja yläneläisellä ohralla suorittamiaan vertailevia 
viljelyskokeita ja totesi, että tornialainen ohra tarvitsi kypsyäk
sensä lyhyemmän ajan (78 vuorokautta) kuin yläneläinen (92 vuoro-· 
kautta). - Myöskin kerrotaan torpparikysymyksen ja metsän
hoidollisten asiain kiinnostaneen Sahlbergin mieltä varsinkin hänen 
vanhoilla päivillään; ja v. 1850 mainitaan hänen ottaneen osaa koko 
maåta käsittävään toiseen yleiseen maanviljelyskokoukseen Turussa. 

Maanviljelykseen ja maata viljelevään väestöön liitti Sahlbergin 
aivan erikoisesti hänen maatilansa Uusikartano, jossa hän asui kai
ket loma-aikansa. Vanhoilla päivillään,· saatuaan täysin palvelleena 
eron virastaan, hän asettui sinne kokonaan asumaan. . 

Pian alkoi häntä myöskin erityisesti kiinnostaa puutarhanhoito, 
varsinkin senjälkeen kuin hän ei enää voinut silmiensä heikkene
misen vuoksi entiseen tapaansa harjoittaa hyönteistiedettä. Teh
·dessään Pyhäjärvelle kalastusmatkojaan ja retkeillessään Koivaan 
metsissä, joista osa silloin kuului ulkopalstana Uuteenkartanoon, 
l1eräsi hänessä ajatus perustaa sinne hedelmätarha, koska hän oli 
siellä olevien toq)pien viljelyksiä tarkastaessaari huomannut, että 
halla siellä har~oin, tuskin milloil).kaan, vahingoitti kasveja. - ja 
aivan· erikoisella ta~molla ja sitkeydellä hän kävikin tähän P.erus
tamispuuhaan käsiksi. Itse hän kertoo m.m.: 

>>Maaperä näytti minusta sopivalta hedelmäpuille, mutta oli 
niin kivistä, että minun oli pa'kko, saadakseni n. 2 tynnyrinalaa niin 
kivettömäksi, että sinne voitaisiin perustaa puutarha, yksistään 
kivitöihin käyttää yli 5000 miestyöpäivää. Tämän kalliin työn 
lisäksi täytyi torpassa, saadakseen kivet kuljetetuksi pois ja torpan 
ajot toimitetuksi, pitää 10 vu'oden ajan neljä paria vahvoja härkiä.>> 
Lantaa puutarhaa varten tuotiin Uudestakartanosta, jonka pellot 
sen johdosta alkoivat laihtua. Kansan kerrotaan kutsuneen uudis
viljelystä >>Siperiaksi>> ja menneen sinne vastahakoisesti töihin. 

Vuodesta vuoteen lisätti in puutarhan alaa ja tuotettiin ulko-
mailta uusia hedelmäpitita, koristekasveja y.m. ; 

Vuonna 1850 oli puutarha, JO-vuotisen työn jälkeen, saanut 
jotenkin lopullisen laajutitensja. Se akautui kahteen osaan: n.s. 
kotipuutarhaan, jossa hedelmäpuiden välissä viljeltiin marjoja, 
perunoita ja kukkia, sekä varsinaiseen hedelmäpuutarhaan n.s. 
>>Omenistoon>>, jonka ympärille oli suojaksi rakennettu osaksi lau
doista, osaksi hirsistä n. 5 kyynärää korkea aitaus ja joka sitäpaitsi 
·oli jaettu väliseinillä neljään osaan. - Kaikkiaan mainitaan olleen 
puutarhassa 1227 omena-, päärynä- ja luumupui.tta: luumupuita 19, 
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päärynäpuita 16 (kaikki eri laatua), loput omenapuita (n. 120 eri 
jalostettua laatua). Kirsikoita varten oli >>kirsikkamäki>> ja kaksi 
eri >>kirs ikkahuonetta>>. Hedelmäpuiden välissä kasvoi hyötymansi
koita, puutarhavadelmia sekä monenlaisia kukkakasveja, varsinkin 
Dalzlioita eli >>georgiineja>>, joita mainitaan olleen yli 100 eri laatua. 

Kun puutarha oli saatu valmiiksi pidettiin siellä suuret vihkiäis
juhlat, joihin saapui vieraita sekä koti- että ul~omailta. Sahlberg 
ja hänen perheensä jäsenet ottivat vieraat vastaan talonpojiksi 
puettuina ja isäntä sanoi: >>Nyt ei tätä paikkaa enää saa kutsua 
Siperiaksi våan Huvitukseksi.>> Siitä lähtien se sai tämän nimen. 
Muuten oli vihkiäistilaisuus, josta muuan läsnäolija kirjoitti haus
kan kuvauksen >>Åbo Tidningan>-lehteen, erittäin mielenkiintoinen. 
Ilo ja isänmaallinen mieliala olivat ylimmillään ja siellä laulettiin 
m.m. tunnettu suomalainen laulu >>Arvon mekin ansaitsemme~>, johon 
kaikkien läsnäolijoiden kerrotaan sielultaan ja sydämeltään yhty
neen. 

Huvituksen hedelmätarha oli aikoinaan Suomen suurin, ja sillä 
·On ollut huomattava merkitys hedelmänviljelyksen edistäjänä mei
~än maassamme: se oli tärkeä koepuutarha, jossa kokeiltiin eri laa
tujefi viljelemismahdollisuuksia, ja se antoi myöskin muille yliy
kettä seuraamaan esimerkkiä. 

Aluksi Sahlberg asui talvet Uudessakartanossa ja vain kesät 
Huvituksessa. Mutta kun viimeksimainitun rakennukset vähitellen 
olivat saatetut hyvään kuntoon, kun se oli erotettu päätilasta omaksi 
palstaksi ja siihen oli yhdistetty pari torppaa, otti hän sen kokonaan 
haltu!Jnsa ja Jät~i päätilansa pojalleen. Ferdinandille. Myöhemmin 
Ferdinand vuorostansa muutti Huvitukseen ja jätti Uudenkartanon 
yanhimmalle pojalleen Valterille; ja Ferdinandin kuoleman jälkeen 
sai muuan nuoremmista pojista Ferdinand nuorempi (1. >>Polle-setä>>, 
kuten me sukulaiset tavallisimmin häntä nimitimme) Huvituksen. 
Sekä Uusikartano että Huvitus ovat kuitenkin sittemmin - kuten 
tunnettua - joutuneet pois sukumme hallusta. 

Mutta palatkaamme vielä hetkeksi takaisin vanhaan Carl 
Reinhold Sahlbergiin. - Luonteeltansa hän oli leikkisä ja iloinen 
rakastaen kaikenlaista pilailua. Hän pani mielellään toimeen suuria 
kutsuja sekä Turussa ja Helsingissä, jossa hänen järjestämänsä 
juhlatilaisuudet olivat sangen suuressa suosiossa, että täällä Ylä
neelläkin. 

Mutta hänellä oli muitakin harrastuksia, jotka ansaitsevat mai
nitsemista ja osoittavat, että hän tunsi suurempaa velvollisu1:1tta 
kotipaikkakuntansa väestöä kohtaan kuin sen ajan säätyläiset 
yleensä. Niinpä hän usean vuoden ajan piti suomenkielistä alkeis
koulua alustalaistensa lapsille, kuten selviää m.m. eräästä hänen 
v. 1849 ystävälleen kreivi C. G. M a n n e r h e i m i 1 1 e (nykyisen 
sotamarsalkan isoisälle) kirjoittamastaan kirjeestä, jossa hän kertoo: 
>>Viime viikolla oli papisto luonani tavanmukaisilla kinkereillä, jotka 
Uudenkartanon väelle kestävät 2 päivää. Niiden pitäisi kestää 
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melkein 3 päivää, koska väkiluku nousee yli 500 hengen. Nämä 
lukukuulustelut kiinnostavat minua nyt enemmän kuin ennen siitä 
syystä, että annan alustalaisteni lasten, tätä on tapahtunut jo muu
tamina vuosina, tulla luokseni 2 kertaa viikossa harjaantumaan sekä 
sisä- että ulkoluvussa. Tämä lastenkoulu alkaa marraskuun puoli
välissä ja jatkuu aina kinkereihin saakka. Niin on minusta nyt 
tullut myöskin koulumestari.>> 

Isänikin on minulle kertonut tästä koulusta. Hän muisti pikku 
poikana nähneensä m.m. miten kirjoitusharjoituksia suoritettiin. 
Kullakin oppilaalla oli edessään avonainen puulaatikko, jossa oli 
hienoa hiekkaa. Tähän hiekkaan kirjoittivat oppilaat puutikuilla. 
Heillä ei ollut silloin vielä rihvelitaulujakaan. Muistettavaa on, että 
tämä kaikki tapahtui aikana, jolloin ei maassamme ollut minkään
laista kansakoululaitosta ja jolloin Snellmankin vasta juuri oli alka
nut työskennellä suomalaisuuden puolesta. 

Tämän ohella mainittakoon, että Sahlberg jo 1840-luvulla 
perusti lainakirjaston Uudenkartanon alustalaisille. Sekin lienee 
aivan ensimmäisiä laatuaan meidän maassamme. - Isäni on myös
kin kertonut, että hänen isoisänsä piti velvollisuutenaan ostaa omaan 
kirjastoansa kaikki mitä maassamme julkaistiin suomenkielellä siten 
edistääksensä ja kannattaaksensa orastavaa suomenkielistä kirjalli
suutta. 

Näin tunsi C. R. Sahlberg syvää ja suurta velvoitusta sitä kan
saa kohtaan, jonka keskuudessa hän joutui elämään ja työskente
lemään ja joka taas puolestansa loi hänelle toimeentulon mahdol
lisuudet. 

Velvoittakoon tämä esi-isiemme kaunis muisto meitäkin -
jälkipolvea - kutakin omalla alallamme uhrautuvaan ja uutteraan 
työhön maamme ja kansamme hyväksi. Tämä työmme arvo ei 
vähimmässäkään määrässä rtipu siitä, onko se henkistä tai ruu
miillista laatua, onko se n.s. julkista toimintaa tai hiljaisuudessa 
tapahtuvaa, saavutammeko sillä ulkonaista tunnustusta vai jääkö 
se suurelle yleisölle huomaamatta, sillä kaikkia näitä eri työ
muotoja tarvitsee kansamme yhtä välttämättömästi ja turha on 
meidän senvuoksi ruveta aprikoimaan, mikä niistä on tärkeämpää, 
mikä vähemmän tärkeätä, - vaan työmme arvo riippuu kokonaan 
siitä, että · se on tehty oikeassa mielessä ja että kukin uskollisesti 
ja rehellisesti täyttää sen tehtävän, joka hänen osaksensa tässä 
elämässä on tullut. · 

Siunaamme esivanhempiemme ja heidän suorittamaosa työn 
muistoa. 
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Pieniä tietoja. 
Siili Säkkljärvemi. Useat Yhteiskoulun oppilaat ovat nähneet sii lin kesällä 

1933 Säkkijärven Vilajoella. Eläin laskettu jälleen vapaaksi, eikä sittemmin 
tavattu. Siilejä ei ole tuotu paikkakunnalle. Niilo Salo. 

Siili RIIhimäen Herajoella. Kesäkuussa 1934 tavattiin siili Parmalan tilan 
riihen luona. l(oira myöhemmin surmasi sen. Niilo Salo. 

Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) Pieksämässä. Yhteiskoulun pojat toi
vat minulle syyskuun 4. p:nä siipensä loukanneen linnun koulun pihamaalta. 
Tarkastettuani sitä huomasin sen mustapääkertuksi. Lintua en ole ennen 
pitäjässä tavannut, vaikka täällä olisi kyllä joku sille mieluisa elinpiirikin. 
En usko tämänkään linnun olleen pitäjän asukkaita, vaan oli se todennäköi
sesti läp ikulkija, muuttomatkalainen. Elätin lintua viikon päivät häkissä, 
mutta se ei jaksanut toipua saamistaan vammoista. }. Seppä. 

Tunturiräiskä (Stercorarius longicaudus) Pieksämäellä. Kahdellakin taholla 
on tahdottu tehdä mitättömäksi se tunturiräiskälöytö, josta olen antanut pikku
tiedon L.Y. n:o 2, v. 1930, missä kerroin ede llä mainitun linnun tavatun Pieksä
mäellä. Se on ollut kuit nkin turhaa, sillä pikku tieto on ollut oikea. Hal
lussani olevassa siivessä ovat käsisulat tummat, .sepiaruskeat, harmaakärkiset, 
paitsi kaksi ensimmäistä su lkaa, joissa ei juuri huomaa kärjessä harmaata. Vii
meksi mainittujen su lkien ruoto on valkea ja ovat ne a lapuolelta vaaleat, har
mahtavat. l(yynärsulat ovat tumman sepiaruskeat ja harmaakärkiset. Molem
pien peitinhöyhenet ovat sep iaruskeat ja kärjistään harmaareunaiset. Siiven 
alapeitinhöyhenet ovat vaaleat, sepiaruskeanharmaat ja on niissä vaalean
harmaita täpliä. Nilkat ovat 39,5-40 mm (tarkkaa mittaa ei voi saada). 
Alaleuka kaartuu hiukan ylöspäin. Sen vapaana ollut pituus on 25 mm. 

}. Seppä. 
Kimalaiset kirvojen lypsäjinä. En ole sattunut kirjallisuudessa huomaa

maan mainintaa siitä, että kimalaiset Iypsäis ivät kirvoja muurahaisten tapaan. 
Sellaisen havainnon sain kuitenkin kuluneena kesänä tehdä. Huomioni kiintyi 
ensinnä siihen, että kimalaiset hyörivät joukolla erään pienen kukattoman pih
lajan ympärillä ja katosivat a ina hetkiseksi sen Iehvistöön . Lähemmin tarkat
tuani pihlajaa huomasin sen miltei kaikkien lehtien olevan kummallisissa kää
röissä. K,ääröjen sisä llä oli runsaasti kirvoja. l(urkistin pariin tuollaiseen kää
röön ja sainpa nähdä kuinka kimalainen nuoleksi kirvojen eritteitä kuin muura
haiset. Mikä oli kimalaiset tuollaiseen pakottanut? Olisikohan ravinnon puute? 
Kukkia oli kyllä peräti vähän niihin a ikoihin. Jussi Seppä. 

Sinivuokko metsistyneenä SaarijärveJiä. Lisänä niihin tietoihin, joista äsket
täin on L. Y:ssä annettu sinivuokon pohjoisirnrnista kasvupaikoista, ansainnec 
tulla mainituksi, että 1930 löysin sinivuokon Saarijärven kirkonkylästä H ra
järven rannalta K.oivumäen puistoalueclta. Sinne se on aikoinaan istut ttu, 
mutta on sitten villiintynyt ja levinnyt nurmeen pitkin rantaan viettävä rin
nettä. Suurinta haittaa kasvin leviämise lle tekee kaikista varoituksista huoli
matta koululaisten kasvistusinto. Runoilija 1. Mendelin on istuttanut sinivuokon 
puutarhaansa, mikä samo in kuin edellinen kasvupaikkakin on Herajärven ran-
nalla. Siellä vuokko menestyy hyvin ja kukkii runsaasti. Inlceri Taube. 
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Kokousselostuksia. 

Vanamo-seuran kokouksessa 27. IV. 34 esitelmöi tri V e 1 i Räsänen 
Laatokka-Äänis-alueen vuorirantaseutujen omalaatuisesta jäkälä kasvistosta 
valaisten lukuisin valokuvin ja kartoin sen poikkeavaisuutta muun Suomen 
jäkäläfloorasta. Alueen erikoisjäkälät voidaan hänen mukaansa jakaa viiteen 
ryhmään: arkto-bo rea lisiin rElikteihin (n. 60 lajia); arkto-baltilaisiin marinisiin 
relikteihin; eteläisiin, lämpöisen ilmastokauden relikteihin; itäisiin tulokkaisiin 
ja cndernisiin eli spesiaalilajeihin. (40 lajia ja muotoa). Esitelmöitsijä es itti myös 
mielenkiintoisia syyperäisiä selvittelyitä eri ryhmien esiintyrnis- ja levinneisyys
luonteesta, rn.m. pohjoisten jäkälien runsaaseen esiintymiseen alueella selitti 
es itelm. syyksi Laatokan rantaseudun alkukesän kylmyyden, kalkkipitoisten 
kivilajien esiintymisen sekä Yoldiakauden, joka on voinut jättää vuorirantai
se lle alueelle arktiset lajinsa . Alueen endeemisten jäkälien suuren määrän syyks
es itelmöitsijä mainitsi alueen erikoislaatuiset luontosuhtee t ja osaksi geo logiset 
vaiheet. 

Tri H. j ä r n e f e 1 t teki lyhyesti se lkoa maamme vallitsevista järvi tyy
peistä. järviä luokiteltaessa ovat veden väri ja läpinäkyväisyys osoittautunut 
sangen käyttökelpoisiksi jaoitteluperusteiksi. Sentähden lausui esitelmöitsijä 
toivomuksen, että seuran jäsenet mieslukuisesti tekisivät näitä koskevia havain
toja. 

Maisteri V. V a a r n a es itti havainnoitaan Helsingin kaupungin puiden ja 
pensaiden jäkäläkasvistosta valaisten karttojen perusteella huomattavimpien la
jien lev inneisyyttä ja se lostaen levinneisyyteen vaikuttavia tekijöitä.- Maisteri 
A. Caj a n d e r se losti tutkimuksiaan Carex polygaman Fennoskandiassa 
tavattavista muodoista. Laajan ainehiston yksityiskohtaisen tarkastelun perus
talla oli esittäjä tullut siihen tulokseen, että k.o. lajista esiintyy Fennoskandiassa 
kolme tärkeätä, parhaiten kenties alalajeina pidettävää, kirjallisuudessa eri 
nimillä kuvattua muotoa, joiden systemaattista merkitystä on suuresti ali
arvioitu. Alalajeista on es ittäjä~ mukaan käytettävä seuraavia nimiä: *subulata 
(Schurri..), * macrostachya (Hn) ja * mutica (Hn). Alalaji subulatan pääesiintymi
nen käsittää luonnontietee llisen Suomen Lappia lukuunottamatta sekä Keski
Ruotsin maakunnat, sensij aan Norjassa se kiertää pitkin rannikkoa 
Fennoskandian pohjoisimpiin osiin. Alalaji macrostachya on varsin laajalti 
levinnyt Ruotsin eteläpuoliskossa tammen pohjoisrajalle saakka. Norjassa 
tavataan sitä vain Oslon vuonon va rsilla ja Suomessa vain Ahvenanmaalla. 
Alalaji mutican levenemisalue käsittää Fennoskandian tunturiseudut Erillinen 
es iin tymä on Ölannissa, mistä tunnetaan joukko muitakin pohjoisia muotoja. 
Välimuodot alalajien välillä ovat huomattavan harv inaisia. 

Kirjeenvaihtajajäseniksi va littiin seuraavat ulkolaiset tutkijat: prof. A. 
F c he r (Sopron, Unkari), prof. I. G yö r f f y (Szeged, Unkari), toht. G. v on 
M o e s z (Budapest), toht. B. L y n g e (Oslo), prof. N. M a 1 ta (Riiga) ja prof. 
C. R e g e 1 (Kaunas). Stipendejä oli hakenut 15 henkilöä yht. 21.500 mk. 
Stipendeinä voitiin jakaa yhteensä vain 9.000 mk, nimittä in ylioppilaille K,. j. 
Boströrn 900 mk, E. Halme 600 mk, T. A. Putkonen 1.200 mk, A. Reinikainen 
1000 mk ja preparaattori 0. So rsakoskelie 600 mk, kaikki eläin tieteellisiin tutki
muksiin; ylioppilaille j. Lehtonen 50') mk, V. Erkam.o 800 mk, R. Tuomikoski 



Kirjallisuutta. 183 

1200 mk, A. Vaarama 1.200 mk, maist. Leo Pohjolalle 1.000 mk, kaikki kasvi
tietee llisiin tutkimuksiin. Sitäpaitsi myönnettiin lehtori P. Suhoselle Melan 
lahjoitusrahastosta 1000 mk avustuksena suomalaisen kasvinimistön painokun
toon saattamise ksi. Tutkimuksia ilmoittivat painettavaksi maisterit A. c a
jan d e r ja 0. R e n k on e n. 

Kirjallisuutta. 

Renkon e n, Olavi: Pieni kovakuoriaiskirja. 11 9 siv. ,. 
127 kuvaa. Werner Söderström O.Y. Porvoo- Helsinki. Hinta 25: - . 

Kovakuoriaiset ovat perhosten ohessa se hyönteisryhmä, joka epäilemättä 
on useimpien aloittelevien hyönteistieteilijöiden mielenkiinnon kohteena, ja 
lukemattomat ovat esim. ne koululaiset, jotka ovat keränneet itse llensä suurem
man tai pienemmän kokoelman niitä. Mutta tähän asti on nimien saaminen 
kerätyille kovakuoriaisille tuottanut suuria vaikeuksia. Meillä ei ole ollut min
käänlaista suomenkielistä tähän tarkoitukseen soveltuvaa opasta, kuten on 
laita useissa muissa maissa. Renkosen kirjanen poistaa nyt - ja nähdäkseni 
hyvin onnistuneella tavalla - tämän jo kauan tunnetun puutteen. 

On itsestänsä selvää, ettei tämänlaatuisessa kirjassa voida käsitellä liki-
mainkaan kaikkia maassamme tavattuja kovakuoriaisia, joiden luku jo nousee 
yli 3,000 ja joista use iden pienien ja vaikeiden lajien määrää minen tuottaisi. 
aloittelijoille ylivoimaisia vaikeuksia. Senvuoksi on täytynyt lajeihin nähden 
harjoittaa ankaraa valintaa; ja teokseen onkin otettu vain vajaa kolmisensataa 
lajia, - ei siis edes kymmenettä osaa kaikista! - Siitä, miten suppeaksi tällai-
nen kirja on tehtävä, voivat mielipiteet käydä eri suuntiin. Omas ta puolestani 
olisin kernaasti suonut, että lajeja olisi ollut ehkä noin kaksin verroin enem
män, siitäkin huolimatta, että kirjan koko ja hinta tietenkin silloin olisi jonkin 
verran kasvanut. Siinä tapauksessa sattuisi näet keräilijöille paljon harvemmin 
kuin nyt, että heidän on pakko siirtää löytämänsä hyönteise t nimettömin ä 
>)Odottamaan parempia aikoja>). - Joka tapauksessa on tunnustettava, että itse 
lajien valinta, joka epäilemättä on tuottanut melkoisia vaikeuksia, on su urin 
piirtein oikeaan osunut. Se llaisista ryhmistä, joiden edustajat ovat pieniä ja 
vaikeas ti määrättäviä, on otettu mukaan vain jokin ainoa syystä tai toisesta 
tärkeä laji, tai mainittu ainoastaan jokunen huomattavin suku, mutta ei lajeja 
laisinkaan, niin yleisiä kuin monet näistä saattavatkin olla. Sitävastoin niistä 
ryhmistä, joiden lajit ovat isoja ja suhtee lli sen helppoja ja joita esim. koulu
pojat erikoise lla mielihaJulla keräävät - kuten sarvij ääristä, sep istä ja lehti
sarvisista - on otettu mukaan paljon useampia, jopa räitä melko harvina isia
kin lajeja. Täten kirjanen voi parhaiten tyydyttää sen tarpeen, jota varten se 
nimenomaan on laadittu. 

Tutkimuskaavat tuntuvat kaikessa suppeudessaan luotettav ilta, ja t kijä 
on osannut valita yleensä niihin sellaisia tunnusmerkkejä, jotka ovat helposti 
havaittavia ja tajuttavia. Sitäpaitsi on määräyksessä suurena apuna joukko 
tekijän itsensä piirtämiä yksinkertaisia mutta onnistuneita erikoiskuvia, jotka 
täydentävät muualta - enimmäkseen Reitterin t eo ksesta - lainattua kuvas-
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toa. - Olen tehnyt monta >>pistokoetta>> ja havainnut tällöin, että Renkosen 
kirjan avulla voidaan päästä harvinaisen helposti ja nopeasti oikeisiin tuloksiin. 

Useista lajeista on aivan lyhyesti sanottu, millaisilla paikoilla ne esi intyvät. 
Kustakin lajista on sitä paitsi mainittu, miten yleinen se on ja missä osissa 
maatamme sitä tavataan . Laajempiin elintapoja ja levintää esittäviin tietoihin 
ei ole tila riittänyt. 

Vain harvoista ryhmistä ja lajeista on mainittu tieteellisen nimen oh.ella 
suomalainenkin nimi. Mielestäni onkin oikein, ettei tämänlaatuisissa teoksissa 
ole >> tehty>> uusia nimiä kaikille se llaisillekin lajeille joilla ei ennestään niitä ole 
ollut. Mutta minkä perustEiden mukaan jo käytännössä olevat nimet ovat mai
nitut tai jätetyt mainitsematta, en voi täysin käsittää. Ainakin näyttää tässä 
suhteessa olevan vallalla jonkinverran epäjohdonmukaisuutta. Niinpä maini
taan >>kirjanpainajan» suomalainen nimi, mutta ei >>ytimennävertäjän», wattu
kuoriaisen» mutta ei >> rapsikuoriaisen» jne. - Useissa tapauksissa on otettu 
käytäntöön äskeisen nimikomitean laatima uusi nimi, mutta ei läheskään aina. 
Omasta puolestani olisin pitänyt hyvin suotavana, että johdonmukaisesti olisi 
seurattu uutta nimistöä, sellaisissakin tapauksissa jolloin tekijä ehkä olisi ollut 
hieman eri mieltä. Vain jos kaikki yhdymme kannattamaan sellaisenaan nimi
komitean laatimaa ehdotusta, voimme ehkä vähitellen päästä tähän asti vallin
neesta nimikirjavuudesta. 

Jokunen virheellisyyskin on sattunut silmiini. Sivulla 108 olevan kuvan 
se lityksessä sanotaan Sitona crinitaa >>ulkomaiseksi lajiksi>>, vaikka se kyllä on 
tavattu Suomestakin. 

Renkosen kirjanen tulee erikoisitta suositteluittakin laajalti leviämään 
hyönteistiedettä harrastavan koulunuorison keskuuteen. Mutta moni ylioppilas 
ja opettajakin tullee sen avulla määräämään keräämiään kovakuoriaisia ennen
kuin uskaltautuu tarttumaan laajempiin ja perinpohjaisempiin mutta vaikeam-
min käytettäviin enimmäkseen vieraskielisiin apuneuvoihin. U. Saalas . 

... 
L e i v i s k ä, 1 i v a r i: Suomen maa ja kansa. 656 sivua, 211 

kuvaa ja karttaa tekstissä, 222 liitekuvaa. Werner Söderström 0. Y. Porvoo
Helsinki. 

Tämä tunnetun tekijän Iaajasuuntainen, sisältörikas ja kaunis suurteos 
kiinnostaa monessa suhteessa biologejakin, joten siitä on täysi syy lyhyesti 
mainita L.Y:nkin palstoilla, vaikka se aihepiirinsä puolesta suurimmalta osal
taan Iankeaakin ulkopuolelle lehtemme varsinaista ohjelmaa. - Kuitenkin on 
teoksessa 34 sivun laajuinen kasvillisuutta ja kasvistoa käsittävä luku, jossa 
m.m. luodaan yleiskatsaus Suomen metsiin (puulajisuhteisiin, metsätyyppeihin, 
metsämaisemiin jne.), soihin (suotyyppeihin, suomaalajeihin, soiden syntyyn 
jne.), niittyihin, lentohiekkakenttien, kallioiden ja tunturien kasviJJisuuteen, 
kasvillisuusvyöhykkeisiin sekä Suomen kasviston varhaisempiin vaiheisiin. 
Elälmistö on helposti ymmärrettävistä syistä käsitelty paljon suppeammin, 
vain 7:llä sivulla.- Kasvillisuutta ja kasvistoa esittävään lukuun liittyy joukko 
havainnollisia pikkukarttoja, jotka muutenkin runsaudellaan lisäävät yhdessä 
erinomaisten maisemakuvien kanssa t eoksen yleiskatsauksellisuutta ja vie-
hätystä. U. Saalas. 

Helsinki 7934, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
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Erwin Baur 16. IV. 1875-3. XII. 1933. 
Vilho A. Pesola. 

Erwin Baur, perinnöllisyystutkija, kasvinjalostaja oli etelä
saksalainen, Badenista kotoisin. Hän opiskeli aluksi lääketiedettä 
suorittaen 1900 lääketieteen tohtorin tutkinnon. Harrastettuaan 
jo aikaisemminkin kasvitiedettä Baur tämän jälkeen kääntyi kasvi
tieteellisiin opintoihin, jotka 1903 päätyivät filosofian tohtorin
tutkintoon. 1910 B. tuli Berliiniin Maatalouskorkeakoulun (Land
wirtschaftliche Hochschule) . kasvitieteen ylimääräis~ksi ja seuraa
vana vuonna saman aineen varsinaiseksi professoriksi. 

jo tätä ennen Baur oli antautunut perinnöllisyystieteellisiin 
tutkimuksiin, ja 1914 häntä varten perustettiin yllä mainittuun 
korkeakouluun perinnöllisyystieteen professuuri asianomaisine lai
toksin.een. 1923 tälle laitokselle rakennettiin Berlin-Dahlemiin upeat 
laboratoriot kasvihuoneineen ja eläinsuojineen. 

jo maailmansodan vuosista lähtien oli Baur lähellä Berliiniä 
omistamaliaan maatilalla harrastanut viljelyskasvien jalostusta. 
1927 häntä varten perustettiin eräitten yhdistysten ja yksityisten 
toimesta MUnchebergiin lähelle Berliiniä kasvinjalostuslaitos, joka 
Baurin johdolla nopeasti kohosi alallaan epäilemättömästi johta
vaksi Euroopassa. Tämän laitoksen - Kaiser Wilhelm Institut 
fur Zuchtungsforschung - luomiseen, kunnostamiseen ja kehittä
miseen Baur uhrasi viimeisinä elinvuosinaan suuret organisatooriset, 
tieteelliset ja käytännölliset kykynsä. 

Perinnöllisyystiedemiehenä Baur on tullut tunnetuksi erikoi
sesti leijonankitaan (Antirrhinum) kohdistuneilla tutkimuksillaan, 
joka kasvi B:n yli 20 vuotta kestäneen tutkimustyön. valossa nykyi
sin on banaanikärpäsen ja maissin ohessa perinnöllisyystieteelli
sesti parhaiten tunnettu eliö. Näissä tutkimuksissaan Bauer liikkui 
mitä moninaisimmilla perinnöllisyystieteen aloilla m.m. erikoisesti 
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mutatiokysymysten parissa, ja 
kohdisti hän suuren huomion 
myös lajien syntyprobleemeihin. 
Baurin kirjoittama perinnöllisyys .. 
tieteen oppikirja, meilläkin hy
vin tunnettu, on alallaan epäile
mättömästi pat haita. 

Myös ihminen perinnöllisyys
tieteen kohteena kiinnosti Bauria 
suuresti, ja hänen aloitteestaan 
on Saksassa aikaansaatu lainsää
däntö, joka on tarkoitettu perin
nöllisesti raskaasti vajavaisten 
yksilöjen lisääntymisen ehkäise
miseen. Yhdessä E. Fischerin ja 
F. Lenzin kanssa Baur laati ih
misperinnöllisyystieteellisen op
pikirjan, joka tunnustetaan alal

Prof. Baur kesällä t 933 Muncheber-
gissä leijonankitojensa keskellä. laan standarditeokseksi. 

Valok. V. A. P. Ruotsalaisen Hj. Nilsson-
Ehlen rinnalla on Baur johta

vista perinnöiHsyystutkijoista se, joka systemaattisimmin ja tehoi
simmin on soveltanut teoreettisen perinnöllisyystieteen tuloksia käy
tännöllisen kasvinjalostuksen palvelukseen. Baurilla oli itsellään erin
omainen kasvinjalostajavaisto, joka ulottui mitä moninaisimpien 
kasvien aloille, ja Mtinchebergiin kerääntyi hänen ympärilleen 
joukko nuoria tutkijoita, jotka suurella innolla kävivät toteutta
maan Baurin monesti varsin omaperäisiä ja suurisuuntaisia jalostus
suunnitelmia. Mainittakoon tässä muutamia näistä jalostustöistä. 

Alkaloidivapaan 1 u p i i n i n (Siisslupine) jalostustyö ehti jo 
tulla päätökseen Baurin eläessä. Täten sai Saksa ja aikaa myöten 
saavat myös muut maat uuden rehukasvin, jonka arvo voi olla 
suuri. 

jo maailmansodan vuosina Baur pani alulle Pohjois-Saksan 
laajoille h i e k k a p e r ä i s i II e maille soveliaan s y y s v e h n ä n 
jalostustyön. Tämäkin työ ehti jo kantaa hedelmiä, mutta par'aikaa 
tämä työ Mtinchebergissä jatkuu entistäkin tehoisammin siten, että 
syysruis ja syysvehnä on risteytetty keskenään. Tällä sekä teoreetti
sesti mielenkiintoisella että käytännöllisesti vaikeall~ työllä on tar-
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Prof. Baurin asunto Munchebergissä kasvinjalostuslaitoksen .koe
kenttien keskellä, laitoksen tornista nähtynä. Rakennuksen 
edessä kivikkokasviryhmä, Baurin suurimman huo lenpidon esine. 

Valok. V. A. P. 
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koitus luoda vehnälaatu (-laji), jolla olisi rukiin kasvupaikkavaati
mukset. Tåmä jalostustyö on lupaavassa käynnissä. 

Varsin mielenkiintoinen ja käytännöllisesti huomattava on 
myös i t se s i i t t o i s en r u k i i n luominen, siis rukiin, joka 
heilimöimisaikanaan ei olisi soveliaista sääsuhteista riippuvainen. 
Tämän työn tulokset ovat jo nähtävissä. 

R u t o n- j a p a k k a s e n k e s t ä v ä n p e r u n a 1 a a d u n 
(tai ·-lajin) luominen oli eräs Baurin jalostustoiminnan suurim
mista päämääristä. Baur oli lämmin patriootti, ja häneen lienee 
tehnyt järkyttävän vaikutuksen se katastrofimainen ruttoepidemia, 
joka kohtasi Saksan perunanviljelystä tärkeänä sotavuonna 1916, 
ja jonka vaikutus on verrattavissa raskaaseen tappioon rintamalla. 
Baur teki peruna-aineiston keruumatkan Peruun ja Argentilnaan, 
ja Andien rinteiltä hän löysi luonnonvaraisia perunalajeja, jotka 
kestävät useita pakkasasteita ja ovat kestäviä perunaruttoa vas
taan, mutta jotka sellaisenaan muuten, varsinkin mukulainsa ko'on 
ja maun puolesta, ovat viljelykseen kelpaamattomat. MLtnche
bergissä on sittemmin suoritettu suuri joukko risteytyksiä, joiden 
tarkoituksena on saada yhdistetyksi näiden luonnonvaraisten peruna
lajien ruton- ja pakkasenkestävyys parhaiden viljeltyjen peruna
laatujen hyviin viljelysominaisuuksiin. Kun useiden näiden luon
nonvaraisten perunalajien kromosomiluku on toinen kuin viljellyn 
perunan, tuottaa tämä jalostustyö jo yksistään tästä syystä suuria 
vaikeuksia, mutta näyttää se kuitenkin lupaavan toivotuitå tuloksia. 
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Erikoisen voimaperäiset olivat Baurin ponnistukset myös 
härmänkestävän v i i n i r y p ä 1 e e n luomiseksi, ja myös t u p a
kan, m a i 1 ase n ym. jalostamisessa oli (ja nämä työt tietenkin 
jatkuvat) Baurin johdolla käynnissä töitä, jotka päämäärän tärkey
den ja teoreettisten perusteiden mielenkiintoisuuden puolesta ovat 
mitä suurimman huomion arvoisia. 

Baur sai eläessään tieteellisten piirien puolelta runsaasti kun
nian- ja huomionosoituksia. Hän oli kolminkertainen kunniatohtori 
ja monien saksalaisten ja muiden maiden tieteellisten seurain kunnia
jäsen. 

Erwin Baurin poismenossa Saksa menetti suuren tiedemiehen 
ja lämpimän isänmaanystävän ja perinnöllisyystiede ja kasvin
jalostus yhden näiden alojen johtavista miehistä. 

Vitamiineista. 
Paavo Suomalainen. 

jatkoa. 

2. 0-vitamiini. 

D-vitamiini on se vitamiini, jonka kemiallinen kokoomus ensim
mäisenä saatiin selville. Sitä on tutkittu erittäin innokkaasti, var
sinkin sen jälkeen kuin todettiin, että sen puute osaltaan aiheuttaa 
riisilaudin. ' 

Riisitauti on Suomessa hyvin yleinen, yleisempi kuin muissa 
sivistysmaissa. Enemmän kuin puolet maamme lapsista sairastaa 
sitä ainakin lievemmässä muodossa. Tauti alkaa tavallisesti ensim
mäisen ikävuoden lopulla. Lapsi on kalpea ja ärtyisä sekä hikoilee 
kovasti. Vasta jonkin ajan kuluttua ilmenevät tyypilliset tauti
kuvat varsinkin luustossa. Luuston kalkkiutuminen keskeytyy, 
joten luut jäävät pehmeiksi. Täten sellaiset ruumiinosat, jotka, 
kuten selkäranka ja alaraajat, joutuvat suuremman kuormituksen 
alaisiksi, vääristyvät. Vääristyneet alaraajat ovatkin riisitautisen 
paras tuntomerkki. Luuston kehitys hidastuu, joten esim. hampai
den puhkeaminen myöhästyy ja hampaistossa tapahtuu siirtymisiä, 
jolloin hampaat joutuvat epäjärjestykseen. Lapsi oppii myöhään 
istumaan, seisomaan tai kävelemään tahi edelliset jo ehken opit-
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tuaan kadottaa lyhyemmäksi tai pitemmäksi ajaksi taitonsa lihas
ton veltostumisen takia. jos riisitautia ei ajoissa hoideta, voivat 
luuston epämuodostumat jäädä pysyviksi. Hampaat kehittyvät 
huonoiksi, rosoisiksi ja vastustuskyvyttömiksi. Lantio voi jäädä 
ahtaaksi aiheuttaen synnytysvaikeuksia. Kaiken lisäksi riisitautis
ten lasten vastustuskyky esim. tuberkuloosia vastaan heikkenee. 

Riisitaudin kaltainen tauti voi ilmetä myös täyskasvuisissa ja 
tunnetaan Iuunpehmennystaudin eli osteomalakian nimellä. Se on 
kuitenkin harvinainen. 

Esimerkkinä niistä suurista muutoksista, jotka riisitauti Iuus
tossa aiheuttaa, mainittakoon seuraavat S c h a b a d in analyysit 
terveen ja riisitautisen kylkiluista. 

Terve kylkiluu Riisitautisen kylkiluu 

Vettä . . . . . . . . . . . . 1 7,2 - 32,9 %. 42,o - 66,4 %. 
CaO . . . . . . . . . . . . 21,7 - ·25,3 4,2 - 16,8 
P20 5 • • • • • • • • • • • • 12,3 - 18,9 3,3 - 12,8 

Riisitauti ei kuitenkaan johdu yksinomaan D-vitamiinin puut
teesta. Sen puhkeamista edistävät huonot yleiset elinehdot ja 
pimeys: vaioton asunto, sumuinen ilmasto, pohjolan pitkä pimeä 
aika, suurkaupunkien valottomuus. Ravinnon kalsiumi-, fosfaatti
ja fosforiproteidimäärä ovat myös tärkeitä tekijöitä. 

jo v. 1906 arveli H o p k i n s, että riisitauti johtuu ravinnon 
puutteellisuuksista. M e 1 1 a n b yn eläinkokeet osoittivat sittem
min tämän hypoteesin oikeaksi. Paras lääke riisitautia vastaan on 
jo pitkät ajat ollut kalanmaksaöljy. Norjalainen kalanmaksaöljy on 
pääasiassa peräisin Lofotenilta ja Finnmarkenista. Lofotenin öljy 
valmistetaan yksinomaan turskan maksasta, Finnmarkenin myös 
muista kaloista. Raitista ilmaa on kauan käytetty riisitautisten 
lääkkeenä ja v. 1919 esitti H u 1 d s c h i n s k y auringon valon 
ja ultraviolettisäteiden vaikuttavan riisitautia parantavasti. Kun 
vihdoin H e s s ja S t e e n b o c k toisistaan riippumatta v. 1924 
totesivat, että vaiottamalla määrättyjä ravintoaineita ultravioletti
säteillä nämä saivat riisitautia parantavat ominaisuudet, oli tut
kimus edennyt tärkeän askeleen eteenpäin. 

Vielä v. 1922 luultiin, että riisitaudin parantava vitarniini olisi 
A-vitamiini. Mainittuna vuonna totesi kuitenkin M c C o 1 1 u m, 
että kalanmaksaöljyn riisitautia parantava vaikutus säilyi, vaikka
kin A-vitamiini siitä oli tuhottu. Hän risti silloin riisitautivitamii
nin D-vitamiiniksi. 
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Tutkiessaan, mihinkä aineisiin ultraviolettisäteet vaikuttavat, 
He s s totesi niiden vaikuttavan lähinnä ravintoaineiden koleste
riiniin. Vaiotettaessa tapahtui siinä fotokemiallinen reaktio ja se 
kykeni tämän jälkeen parantamaan tai ehkäisemään riisitaudin. 
Hess turvautui nyt tunnetun steriinitutkijan W i n d a u s in 
apuun. 

Steriinit kuuluvat fysiologisesti tärkeiden lipoidien ryhmään. 
Tunnetuimmat steriinit ovat eläinten kolesteriini ja kasvien ergo
steriini. Kolesteriinin kokoomus on C27H450H ja ergosteriinin 
C28 H430H. W i n d a u s on selvittänyt myös kummankin mole
kyylirakenteen. 

Windaus totesi pian, ettei täysin puhtaan kolesteriinin spektri 
eikä siis kolesteriinikään muuttunut, jos ainetta valotettiin ultra
violettisäteillä. jos taas eläinruumiista puhdistettua kolesteriiniä 
valotettiin, niin spektri muuttui. Tästä päätteli Windaus, että 
eläinruumiissa on jokin kolesteriinin kaltainen aine, joka ·pieninä 
epäpuhtauksina seuraa sitä ja vaiotettaessa muuttuu saaden riisi
tautia parantavat ominaisuudet. Yhteistyö tunnetun spektri
tutkijan P o h 1 in kanssa johti vihdoin arvoituksen ratkaisemiseen. 
Todettiin v. 1926, että eläinruumiista valmistetuissa kolesteriini
preparaateissa oli epäpuhtautena ergosteriiniä, joka ultravioletti
säteillä vaiotettaessa muuttui toiseksi, isomeeriseksi muodoksi. 
Tällä oli tunnettu riisitautia parantava vaikutus. D-vitamiinin 
provitamiini on siis ergosteriini. Muutosta, joka ergosteriiniä vaio
tettaessa tapahtuu, ei tunneta. Toistaiseksi ei tiedetä aivan var
masti, ovatko kalanmaksaöljyn' D-vitamiini ja ergosteriiniä valotta
maila valmistettu D-vitamiini täysin samanlaiset yhdistykset. 

jos D-vitamiini ei vaikuta ruumiissa, niin tapahtuu suolen solu
jen permeabiliteetissä muutoksia (D r u m m o n d 1932), joiden 
johdosta kalsiumin ja fosfaattien imeytyminen suolesta ruumiiseen 
vaikeutuu. Tästä on seurauksena seerumin kalsiumi- ja fosfaatti
määrän aleneminen ja näiden aineiden keskinäisen suhteen häiriy
tyminen veressä. Luusto ei saa tarpeeksi kalsiumia tai sitä kulkeu
tuu sieltä pois. Seurauksena edellä kuvatusta on myös virtsan 
kalsiumi- ja fosfaattimäärän aleneminen. Ulostuksissa mainittuja 
aineita sen sijaan on ta vailista enemmän. 

D-vitamiinin määrä luonnossa riippuu tietenkin ergosteriini
määrästä ja siitä, missä määrin ergosteriini on ollut ultravioletti
säteiden vaikutukselle alttiina. Yleensä rasvaliukaista D-vitamii-
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nia on samoissa ravintoaineissa kuin A-vitamiiniakin. Erittäin run
saasti sitä on pinaatissa, munanruskuaisessa, täysmaidossa ja voissa, 
runsaasti niyös salaatissa, tomaateissa ja porkkanoissa. Kasvis
rasvoissa D-vitamiinia ei ole. Planktoneliöiden suuren D-vitamiini
pitoisuuden takia monet rasvaiset kalalajit sisältävät sitä huomat
tavasti, esim. tuore siili ja silakka. Planktonista on myös peräisin 
kalanmaksaöljyn erittäin suuri D-vitamiinipitoisuus. - Ergosteriiniä 
on runsaasti hiivassa. 

Kun D-vitamiinin kemiallinen laatu tuli selville, ryhdyttiin 
sitä tietenkin yalmistamaan puhtaasta ergosteriinistä tätä valotta
malla. Tunnettu vigantol-preparaatti esimerkiksi on tällä tavoin 
valmistettua D-vitamiinia. Tällaisen preparaatin vaikutus on tie
tenkin tavattoman paljon suurempi kuin kalanmaksaöljyn; yksi 
gramma vaiotettua ergosteriiniä vastaakin vaikutukseltaan viittä 
kiloa parasta kalanmaksa öljyä. · Täysin puhtaana on D-vitamiinin 
eristänyt v. 1931 Li n se r t. 

Rot~akokeisia on todettu, että O,oooo2 mg:n suuruinen Vuoro
kautinen annos D-vitamiinia estää riisitaudin puhkeamisen. Mutta 
nämä" eläinkokeet ovat myös osoittaneet, että liian suuret D-vita
miinimäärät vaikuttavat eläimiin hyvin haitallisesti, sillä ne aiheut
tavat laihtumista ja verisuonten, sydämen, keuhkojen, munuaisten 
ja mahalaukun seinämien kalkkiutumisen, usein myös luiden peh
menemisen. Rottakokeissa on pienin haitallinen annos O,os mg 
D-vitamiinia vuorokaudessa. Ihminen voi haitatta nauttia aina
kin 30 mg vuorokaudessa. 

D-vitamiinin vaikutuksesta tiedetään vielä, että se voi osittain 
korvata Iisäkilpirauhashormonin vaikutuksen. 

3. E-vitamiini. 

Tietomme E-vitamiinista ovat vielä sangen puutteelliset. 
E v ·a n s totesi v. 1922, että sellaisten rottien lisääntymiskyky, 
jotka saivat ravinnokseen puhtaita ravintoaineita ja niihin lisättyjä 
tunnettuja vitamiineja, heikkeni kovasti jälkeläistön ollessa Iisään
tymiskyvytöntä. Lisääntymiskyky palautui ennalleen, jos ravin
toon lisättiin salaattia, tuoretta lihaa, vehnänjyviä, kaurajauhoja 
tai maitorasvaa. 

· E-vitamiini on siis steriliteetin estävä vitamiini, yksi niistä 
monista eri tekijöistä, jotka voivat steriliteetin aiheuttaa. Selkä-
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rankaissikiöt ja nuoret eläinyksilöt kärsivät herkemmin E-vitamii
nin puutteesta kuin täyskasvuiset. E-avitaminoosi on tietenkin 
erilainen koiraksessa kuin naaraksessa. Koirasrottien siittiörau
hasten tubulus contortus ·tiehyet surkastuvat. Naarasratissa taas 
hedelmöitetyt munasolut kiinnittyvät tavalliseen tapaan emän 
seinämään, mutta sikiöt kuolevat viimeistään kolmen viikon van
hoina. Sikiönpuoleinen istukan osa, placenta foetalis, kehittyy 
tavallisesti puutteellisesti. - Solukkoviljelmissä E-vitamiinin on 
todettu edistävän soiukkojen kasvua. 

E-vitamiinia on luonnossa etenkin vehnän oraissa ja varsinkin 
näistä puristetussa öljyssä. Sitä on hampun ja puuvillan siemen
öljyssä, raa'assa oliiviöljyssä, vihreissä lehdissä, useiden viljalajien 
jyvissä ja tuoreessa lihassa. Eläinruumis voi varastoida E-vita
miinia, jonka tarve on suurin raskauden aikana. 

E-vitamiinil} kemiallista kokoomusta ei vielä tunneta. Se kes
tää hyvin Iämmittämistä. Vitamiini ei ole arka Iievälie hapettu
miselle ja kestää hyvin valon, happojen ja emästen vaikutusta. 

1 1. V e t e e n 1 i u k e n e v a t v i t a m i i n i t. 

4. 8-vitamiinit. 

Ei j k m a nin kokeet olivat jo osoittaneet, että riisinjyvien 
kuorissa oleva aine, jonka puute aiheuttaa beri-beri-taudin, on 
veteen liukeneva. Vuonna 1912 t9tesivat 0 s b o r ne ja Me n d e 1, 
että maidon herassa on vesiliukoinen aine, joka on välttämätön 
rottien säännölliselle· kasvulle. Tämän havainnon vahvistivat M c 
Co 1 1 u m ja D a v i s. Kuten edellä jo on kerrottu, valmisti F u n k 
samoihin aikoihin preparaatin, jonka beri-berin parantava vaikutus 
oli hyvin suuri. Vuonna 1916 M c C o 11 u m risti vesiliukoisen 
aineen B-vitamiiniksi erotukseksi rasvaliukoisesta A-vitamiinista. 
Viime vuosien tutkimukset ov~t osoittaneet, että vesiliukoisia 
B-ryhmään kuuluvia vitamiineja on kaiketi kuusi. Kaikkia niitä 
on runsaasti hiivassa. Paitsi kullekin tyypillisiä vaikutuksia ja 
tautikuvia aiheuttavat useimmat niistä koe-eläinten - kyyhkynen 
ja rotta - kasvun lakkaamisen. Suoliston bakteerien kyky synteti
soida 8-vitamiineja voi kokeilijalle usein tuottaa koesarjoissa 
kiusallisia yllätyksiä. 



Vitamiineista. 193 

81-v i t a m i i n i. B1-vitamiini on E i j k m a nin keksimä 
beri-beri-vitamiini. Edellä on jo selostettu Eijkmanin ja F u n kin 
koko vitamiinifysiologialle perustavat kokeet samoin kuin beri-berin 
tyypilliset tautikuvat. Eijkman totesi myös kanojen sairastuvan 
Brvitamiinin puutteesta beri-berin kaltaiseen tautiin, jolle on 
annettu nimeksi polyneuritis gallinarum. Nykyään käytetään koe
eläiminä kyyhkysiä. B1-avitaminoosiin sairastunut kyyhkynen 
menettää liikuntakykynsä ja kaulan lihastossa tapahtuu kouristuksia, 
joten pää taipuu voimakkaasti taaksepäin. Kouristukset ilmaantu
vat hyvin äkkiä ja viimeistään vuorokauden kuluttua on lintu kuol- · 
Jut, jollei sille anneta B1-vitamiinia. Vitamiinin vaikutus on hyvin 
nopea, sillä vielå aivan taudin loppuvaiheissa annettu vitamiini
annos lopettaa muutamassa tunnissa kouristukset täydellisesti. 
81-vitamiinipreparaatit kykenevät myös parantamaan nuorissa 
rotissa tavatun sydäntaudin, bradykardian, joka ilmenee sydämen 
toiminna,n sairaalloisena hitautena. 

Brvitamiinia on runsaasti bakteereissa ja hiivassa, siemenissä 
ja viljalajien jyvien kuorikerroksessa. Siementen itäessä se tuhoutuu. 
Sitä on myös runsaasti esim. vehnän oraassa. · 

Vuonna 1926 saivat J a n s e n ja D o n a t h eristettyä kiteisen 
B1-vitamiinipreparaatin riisistä. He saivat 300 kg:sta riisiä 100 mg 
kiteistä vitamiinia. Kyyhkysten saadessa O,oog mg tätä vitamiini
preparaattia vuorokaudessa ne eivät muuten B1-vitamiinittomasta 
ravinnosta huolimatta sairastuneet polyneuritis-tautiin. Rotta
kokeissa oli vastaava annos O,oos mg. Vuonna 1932 totesi W i n
d a u s assistentteineen, että B1-vitamiinin molekyylissä on rikkiä, 
ja hän esitti vitamiinille kaavan C12H17NaOS. Windaus eristi 
vitamiinipreparaattinsa hiivasta saostamalla B1-vitamiinin kulta
kloridilla ja sai eri~tettyä 100 kg:sta hiivaa 70 - 80 mg vitamiinia. 
Kyyhkyskokeissa oli polyneuritiksen estävä annos O,oo23 mg. Myös 
muutamat muut tutkijat ovat viime vuosina koettaneet määrätä 
81-vitamiinin kemiallista kokoomusta, josta ei vielä ole täyttä 
va1:muutta olemassa. v a n V e e nin mukaan (1930 - 32) se olisi 
C12H20N402S, Jan se nin kaava ( 1933) on C12H1sN402S, 0 d a k e 
taas (1934) on saanut tulokseksi C12H16N402S. Biologisesti 
tehokkaimmat preparaatit on valmistanut K i n n e r s 1 e y (1933); 
niiden kyyhkyspolyneuritiksen estävä annos on O,oot6 mg. B1-
vitamiinin molekyylirakenne on vielä tuntematon. Kemialliselta 
luonteeltaan se on emäs. Paitsi kultakloridia useat muutkin aineet 
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saostavat sen. Se on sangen herkkä emästen ja lämmön vaikutuk
selle; leipominen ei kuitenkaan tuhoa sitä. Emästen vaikutuksesta 
molekyylin rikkiatomi lohkeaa molekyylistä pois. 

81-vitamiinin on todettu vaikuttavan hiilihydraattiaineen
vaihduntaan. Kyyhkyspolyneuritiksessa on huomattu kouristusten 
alkaessa varsinkin maksan glykogeenimäärän suurenevan. Yleensä 
ravinnon suurempi hiilihydraattimäärä lisää 81-vitamiinin tarvetta. 
P e t e r sin mukaan Bravitaminoottisten kyyhkysten aivoissa 
maitohappomäärä lisääntyy huomattavasti. Etuaivojen kyky ha
pettaa glukoosia on heikentynyt. - 81-avitaminoottisten eläinten 
so1ukkoihin kertyy usein vettä. 

Suomessa ei 8ravitaminoosilla ole mitään merkitystä, si llä 
esim. ruisleipä sisältää 8rvitamiinia aina tarpeeksi. Lyhytaikainen 
keittäminen 100°:n lämpötilassa ei sitä vielä tuhoa, mutta pitempi
aikaisessa keittämisessä se ainakin osittain tuhoutuu. Kuivaamista 
Brvitamiini kestää hyvin. 

8 2-v i t a m i i n i ( = G-vitamiini). 82-vitamiinin puute saa 
aikaan nuorien rottien kasvun taukoamisen. Usein ilmenee koe
eläimissä myös ihotulehdusta. K e 11 o g ja Ed d y (1933) sekä 
G yö r g y (1934) ovat todenneet, että 82-avitaminoottiset rotat, 
joiden ravintoon lisätään hyvin runsaasti 81-vitamiinia, sairastuvat 
vaikeaan ihotautiin, joka muistuttaa ihmisten pellagra-tautia. 
Pellagraa tavataan pääasiassa Italiassa, Romaaniassa ja eräissä 
Yhdysvaltojen valtioissa. jo pitemmän aikaa on ollut tiedossa, että · 
se johtuu yksipuolisesta maissiravinnosta. Pellagra on ihotauti. 
Iho on aluksi kuin auringonpolttama, mutta kuivettuu pian ja kesii 

t 

pois. Tulehtunut kohta on likaisenruskea, pergamenttimainen, kar-
hea ja ha1keillut. Ihottumat ilmestyvät symmetrisesti ruumiin 
kummallekin puolelle varsinkin käsivarsiin, kaulaan, kasvoihin, 
käsiin ja polviin. jo E i j k m a n piti pellagraa avitaminoosina ja 
myöhemmin on tätä kantaa puolustanut G o l d b e r g e r, joka v. 
1924 väitti, että 82-vitamiinin puute olisi yksi niistä syistä, joista 
pellagra aiheutuu. 

G yö r g yn, K u h nin ja W a g n e r- j a u r e g gin tutki muk
set (1933 - 34) osoittivat jo, että 8 2-vitamiini olisi läheisessä suh
teessa maidon vesiliukoiseen, keltaiseen, vihreänä fluoresoivaan 
väriaineeseen, laktoflaviiniin, jonka kemiallinen kokoomus on 
C17 H20N406• 0,001 mg kiteistä laktoflaviinia kykenee vuorokauti
sena annoksena parantamaan 82-avitaminoosin ratissa. v o n 
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E u 1 e rin ja K a r r e rin kokeet ovat nyttemmin osoittaneet sito
vasti, että 82-vitamiini on eräs laktoflaviinin muoto. Flaviinit ovat 
hyvin laajalle levinneitä väriaineita eläin- ja kasvikunnassa. Niitä 
tavataan esim. eräissä bakteereissa, hiivassa, imettäväisten mak
sassa, munuaisessa, sydämessä ja munarauhasen keltarauhasessa, 
corpus luteumissa, koivun siitepölyssä, kananmunissa, maidossa 
(5000 litrasta kuorittua maitoa, josta valkuaisaineet on saostettu 
pois, voidaan eristää noin 1 g kiteistä laktofla viinia), aivoissa ja 
maississa. Aivan erikoisen runsaasti flaviinia on silmän verkkokal
vossa. v o n E u 1 e rin määräykset kalojen silmän verkkokalvoista 
osoittavat, että niissä sitä on noin 250 kertaa enemmän kuin hiivassa 
laskettuna verkkokalvon ja hiivan kuivagrammaa kohti. - 8 2-vita
miini kestää paremmin kuumentamista kuin 8 1 , mutta liukenee 
vaikeammin. 

8 2-vitamiini ottaa hyvin tehokkaasti osaa soluissa tapahtuviin 
hapetuspelkistysreaktioihin. W a g n e r- j a u r e g gin tutkimuk
set ovat ensimmäisenä osoittaneet, että flaviinit toimivat vedyn 
akseptorina entsymaattisissa hapetusreaktioissa eli dehydraatioiss((. 
Akseptorina toimiessaan tlaviini pelkistyy ja siitä syntyy leuka
yhdistys, joka vuorostaan pyrkii hapettumaan ollen täten tehok
kaimpia tunnettuja biologisia pelkistäjiä. A d 1 e rin ja v on E u
I e rin tutkimukset ovat myös osoittaneet (1 934), että flaviinit toimi
vat myös hapensiirtäjinä, koskapa flaviinilisäys aiheuttaa hengityk
sen hyvin huomattavan voimistumisen Termobacterium helveticu
missa. Täten B2-vitamiini (samoin kuin A- ja C-vitamiini) on erit
täin tärkeä välikatalysaattori, joka tekee mahdolliseksi elämälle 
välttämättömien solureaktioiden tapahtumisen. 

Vuonna 1932 eristi W a r b u r g hiivasta uuden hengitysentsyy
min. jatkotutkimukset ovat osoittaneet, että tämän hengitysentsyy
min muodostavat valkuaisainerunko ja siihen liittynyt flaviini. 
Aivan äskettäin on A d 1 e r osoittanut, että muissakin elävissä 
olioissa suurin osa fla viinista on aina sitoutunut valkuaisaineisiin . 
Flaviinit ovat jo sellaisenaan tehokkaita hapettajia ja pelkistäjiä. 
mutta katalyyttinen hapetuspelkistysteho kasvaa tavattomasti, kun 
ne yhtyvät spesifiseen valkuaisaineryhmäänsä. Tämä Warburgin 
keltainen hengitysentsyymi on täten teoreettisesti erittäin tärkeä 
silta vitamiinien ja entsyymien välillä kuuluen aineryhmään, jolle 
v o n E u 1 e r äskettäin on ehdottanut nimen vitatsyymit. - v o n 
E u 1 e rin mukaan toimii kotsymaasi, alkoholi- ja maitohappo-
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käymisen tärkeä aktivaattori, myös flaviinientsyymin aktivaatto
rina. 

Ba-v i t a m i i n i. Tämä vitamiini on W i 1 1 i a m sin ja 
W a t e r m a nin mukaan (1928) välttämätön lintujen kasvulle. 
Ba-vitamiini tavattiin vehnänjyvistä. Se tuhoutuu helposti läm
mön ja emästen vaikutuksesta. 

84-v i t a m i i n i. R e a d e rin v. 1930 hiivasta keksimä vita
miini, joka on välttämätön rottien kasvulle. Se esiintyy luonnossa 
yleensä rinnan muiden B-vitamiinien kanssa. Emäkset tuhoavat B4-
vitamiinin helposti. 

B5- j a B6-v i ta m i i n i. Tietomme näistä vitamiineista ovat 
kaikkein puutteellisimmat eikä edes ole täyttä varmuutta, ovatko 
ne itsenäisiä vitamiineja. C a r t e rin ja P e t e r sin mukaan (1930) 
Bs-vitamiini olisi välttämätön lintujen kasvulle. K i n n e r s 1 e y 
on v. 1933 eristänyt hiivasta emäksiä kestävän aineen, joka G yö r
g yn mukaan on tarpeen parantamaan rottien pellagran kaltaiset 
ihotulehdukset. Tämä aine on mainittujen tutkijoiden B6-vitamiini. 

5. C-vitamiini. 

Kaikkien aikojen merenkulkijoita on vaivannut tauti, joka 
tunnetaan keripukin nimellä. Keripukki aiheutuu C-vitamiinin puut
teesta ja on niitä tauteja, jotka jo paljon aikaisemmin kuin monet 
muut todettiin ravinn-on puutteellisuuksista syntyviksi. Merenkulki
joiden käytännöllinen kokemus osoitti jo keskiajalla, että yksipuoli
nen pitempiaikainen suolalih~ ja säilykkeiden syönti synnytti 
keripukin. jos keripukkiin sairastunut sai ravinnokseen pienenkin 
määrän tuoreita vihanneksia tai sitruuna- tai appelsiinimehua, niin 
hän parani hyvin nopeasti. Keripukki on ollut yleinen myös sotien 
aikana raivoten piiritetyissä kaupungeissa ja linnoituksissa sekä 
saarretuissa sotaväen osastoissa. Vankiloissa sitä myös tuon tuosta
kin on tavattu. Ensimmäinen kirjallisuudessa tavattava tietee1linen 
esitys keripukin syntysyistä lienee itävaltalaisen sotilaslääkäri 
K r a me rin kuvaus vuodelta 1720. 

Norjalaisten H o 1 s tin ja F r ö h 1 i c hin onnistui vihdoin vuo
sina 1907 - 12 kokeellisesti aikaansaada marsuissa keripukki marsu
jen saadessa ravinnokseen leipää, kuivia herneitä ja jyviä. Tauti 
johtui erikoisen vesiliukoisen aineen puutteesta, jota oli vihannek
.sissa ja hedelmissä. On varsin luonnollista, että kuuluisan meren-
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kulkijakansan tutkijat laskivat perustan keripukkivitamiinin tutki
miselle. D r u m m o n din kokeet vahvistivat norjalaisten huomiot 
ja hän risti .tämän uuden aineen C-vitamiiniksi. 

Keripukin tautikuva on hyvin tyypillinen. Sen luonteenomaisia 
piirteitä ovat ihon, luukalvon ja sisäelinten verenvuodot sekä mää
rätyt sairaalloisuudet luustossa. Keripukkisen ikenet tulehtuvat. 
Hampaat löyhtyvät. Odontoblasteissa ja hammasytimessä tapah
tuu sairaalloisia muutoksia. Predentiini kalkkiutuu. Reisissä on 
kipuja verenpurkautumien johdosta. Luut käyvät hauraiksi ja 
murtuvat helposti. Sairas laihtuu kovasti ja on hyvin raukea. 
Marsukokeita tehtäessä seurataan taudin edistymistä varsinkin 
tutkimalla painon alenemista, hampaiden muutoksia ja kalkin ker
tymistä kylkiluiden rusto- ja luuosan rajaan (Juusto tutkitaan 
röntgenkuvin). Kuolema seuraa kuukauden kuluttua. Kuolleessa 
eläimessä näkyy ihoa poistettaessa tavallisesti voimakkaita sisäisiä 
verenvuotoja polvitaipeessa ja luut ovat erittäin hauraat. 

Eri eläinten C-vitaminitarve on hyvin erilainen. Edellä on jo 
kerrottu, että rotta, koira, sika ja märehtijät syntesisoivat C-vita
miinia, joten ne tulevat toimeen ilman sitä. Kanat eivät myöskään 
sairastu keripukkiin. 

Vuonna 1928 S z e n t-G yö r g y i eristi härän lisämunuaisen 
kuorikerroksesta, kaalista ja appelsiineista kiteisen valkean aineen, 
jolle hän antoi nimen heksuronihappo. Sen kemiallinen kokoomus 
oli C6H80 6• Se oli voimakkaasti pelkistävä yhdistys ja rakenteel
taan yksinkertaisien sokerilajien kaltainen. Samoihin aikoihin totesi 
T i 11m a n s, että sitruunamehun ym. aineiden keripukinparantava 
vaikutus oli suoraan ve~rannollinen niiden pelkis+yskykyyn. Hän 
kehitti tähän pelkistyskykyyn perustuvan titrausmenetelmän, jonka 
avulla eri aineiden keripukinparantava vaikutus voitiin määrätä, 
vaikkei vielä tiedettykään, mikä tämä parantava aine oli. Kysy
myksessä oleva aine pelkisti eräät halogenisoidut indofenoliryhmän 
väriaineet Vuonna 1932 osoittivat sitten S z en t-G yö r g y i, 
T i II m a n s ja King melkein samanaikaisesti, että Szent-Györgyin 
eristämä heksuronihappo on C-vitamiini. Täten C-vitamiini on se 
vitamiini, joka ensimmäisenä eristettiin puhtaassa muodossa, vaik
kei eristettyä ainetta heti huomattukaan vitamiiniksi. 

Nykyään tunnemme myös C-vitamiinin kemiallisen raken
teen. Molekyylirakenteen selvittelyn ovat suorittaneet varsinkin 
H a w o r t h, H i r s t, K a r r e r ja M i c h e e 1. S z en t-G y ö r-
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g y in ja H a w o r t hin mukaan tämän aineen nimi on nyt askor
biinihappo. Askorbiinihapon molekyylirakenne on seuraava: 

HOC=COH 

OH OH 1 1 

C-C-CH C= O 
H2 H / 

0 

Mutta C-vitamiini on jo valmistettu myös synteettistä tietä. 
Ensimmäiset synteettiset preparaatit valmistivat toisistaan riippu
matta v. 1933 R e i c h s te i n ja H a w o r t h ja v. 1934 päätyi 
M i c h e e 1 toista tietä sy.oteettiseen C-vitamiiniin. Tämä synteet
tinen C-vitamiini on fysiologisesti täysin luonnosta eristetyn veroista 
ja sen ominaisuudet ovat samalla vahvistaneet askorbiinihapon 
molekyylirakenteen. C-vitamiini keksittiin v. 1932 ja nyt, vajaat 
kaksi vuotta sen keksimisestä, on sen molekyylirakenne täysin sel
villä ja sitä valmistetaan synteettistä tietä tehdasmaisesti! 

Ruokintakokeet ovat osoittaneet, että noin 1 mg puhdasta 
askorbiinihappoa vuorokaudessa estää marsun sairastumasta keri
pukkiin. Ihminen tarvinnee sitä 30 - 60 mg vuorokaudessa 
(M i c h e e 1 1934). Tämä määrä on jopa 1000 kertaa muita tar
vittavia vuorokautisia vitamiinimääriä suurempi. Mutta C-vita
miinia on myös luonnossa paljon enemmän kuin muita vitamiineja, · 
joten normaalisessa ravinnossa sitä on tarvittavan Vuorokautisen 
annoksen suuruudesta huolimatta tarpeeksi. 

Pääasiallisimmat C-vitamiinilähteemme ovat tuoreet vihannek
set, marjat ja hedelmät. Vihanneksissa C-vitamiinia on erikoisen run
saasti tuoreessa pinaatissa ja kaalissa, runsaasti myös esim. tomaa
tissa. Myöskin perunoissa ja juurikkaissa on huomattavasti C-vita
miinia. Ruusun kiulukoiden C-vita'miinipitoisuus on aivan erikoi
sen suuri; kiulukoiden ulkokerroksessa on askorbiinihappoa pari 
prosenttia. 

Suomalaisten marjojen C-vitamiinipitoisuudesta ovat V i r ta
n en ja L u n dm a r k (1932) julkaisseet muutamia tietoja. Seu
raavat suhdeluvut on saatu siten, että Tillmansin titrimetrisen mää
räystavan mukaan on määrätty, kuinka monta cm3:ä 1/1000 molaa
rista dikloori-fenoli-indofenoli-liuosta 10 g:ssa tuoreita marjoja oleva 
askorbiinihappo kykenee pelkistämään. Suhdeluvut ovat seuraavat: 
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Muuraimet ........... , 110 
Sitruunat . . . . . . . . . . . . . . 90 
Karviaismarjat . . . . . . . . . . 48 
Mesimarjat . . . . . . . . . . . . 35 

Punaiset viinimarjat 30 
Vadelmat . . . . . . . . . . . . . . 27 
Puolukat................ 9 

Lisäksi mainittakoon, että mustien vnntmarJOJen C-vitamiinipitoi
suus on, kuten muuraimien, sitruunojen C-vitamiinipitoisuutta hie
man suurempi. Muuraimien ja mustien viinimarjojen vitamiini
pitoisuus on siis erittäin suuri. 

Ruotsissa on G ö t h 1 i n määrännyt, kuinka monta grammaa 
eri laisia tuoreita hedelmiä, marjoja ja vihanneksia on syötettävä 
marsulle päivittäin, jotta täydellisesti estettäisiin eläimen sairastu
minen keripukkiin. Tulokset ovat seuraavat: 

Mustat viinimarjat .. 
Appelsiinit, sitruunat 
Muuraimet ....... . 
Tomaatit ....... . 
Omenat 
Mesimarjat ....... . 
Luumut ......... . 
Viinirypäleet ..... . 

2- 2,5 g 
3,5 >) 

3,5 - 4 >> 

4 >> 

12 >> 

20 >> 

20 >> 

20 >> 

Hyöty- ja metsämansikat 5 g 
Vadelmat . . . . . . . . . . . . 7 >> 

Punaiset viinimarjat . . . . 11 >> 

Kirsikat . .. .. .. .. .. . 5 -- 20 >> 

Mustikat . . . . . . . . . . . . . . 30 >> 

Päärynät . . . . . . . . . . . . . . 30 >> 

Banaanit . . . . . . . . . . . . . . 40 >> 

Puolukat . . . . . . . . . . . . . . 55 >> 

Ihmiselle riittää vuorokaudessa se C-vitamiinimäärä, joka on esim. 
50 cm3:ssä sitruunamehua tai 30 g:ssa tuoretta kaalia. 

Eläinruumiissa C-vitamiinia on varsinkin lisämunuaisen kuori
kerroksessa, maksassa ja kilpirauhasessa. F e a r o nin mukaan (1934) 
askorbiinihapon määrä milligrammoissa on tuoreen elimen tai aineen 
grammaa kohti laskettuna lisämunuaisen kuoressa 1 ,s5, kaalissa 1, 
härän maksassa 0,7, appelsiini- ja sitruunamehussa 0,6, maidossa 
O,o2. Tuoreessa lihassa C-vitamiinia on vähän. Kun napamaiden lihaa
syövät kansat saavat siitä kuitenkin C-vitamiinitarpeensa tyydy
tettyä, niin on mahdollista, että ne tarvitsevat vähemmän 
C-vitamiinia tai kykenevät sitä jossain määrin itse ruumiissaan 
syntetisoimaan (M i c h e e 1 1934). 

C-vitamiini säilyy ainoastaan happamessa liuokse..;sa, emäkset 
sen sijaan tuhoavat sen nopeasti. Se on erittäin herkkä hapettu
miselle joko ilman hapen tai hapettavien aineiden vaikutuksesta 
ja tuhoutuu esim. vihanneksia, marjoja ja hedelmiä kuivattaessa. 
Samaten se tuhoutuu suureksi osaksi jo heinää kuivattaessa (tuo-
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reessa ruohossa sitä on runsaasti) ja kun heinää vielä säilytetään 
ladossa ilman hapen vaikutukselle alttiina, onkin seurauksena, että 
latoheinä kevättalvesta on C-vitamiinitonta. Tästä huolimatta ei 
maidon C-vitamiinipitoisuudessa kuivaakaan heinää syötettäessä 
tapahdu suurempia muutoksia, koska lehmä kykenee itse synteti
soimaan C-vitamiinia. 

Lyhytaikaisen keittämisen C-vitamiini kestää aika hyvin, kun
han vain ilman happi ei pääse siihen vaikuttamaan. Täten esim. 
kuorimattomina keitetyt perunat sisältävät sitä keittämisestä huo
limatta. Hedelmä-, marja- ja vihannessäilykkeissä C-vitamiinia on 
yleensä hyvin vähän, varsinkin jos joukossa on hiukankaan raskaita 
metalleja. Etenkin kupari vaikuttaa hyvin tuhoisasti katalysoides
saan C-vitamiinin hapettumista. jos sen sijaan hapettavat tekijät 
on säilykkeitä valmistettaessa mikäli mahdollista poistettu, niin 
valmisteiden vitamiinipitoisuus on jopa melkein luonnollinen. 

Kevättalvesta on ravinnossamme yleensä vähän C-vitamiinia. 
juurikkaiden ja perunoiden C-vitamiinipitoisuus on niitä varas
toissa säilytettäessä hiljalleen pienentynyt ja tuoreita vihanneksia 
tai marjoja ei ole saatavissa. Seurauksena onkin pohjoismaissa ylei
nen lievä keripukki, joka tunnetaan kevätväsymyksen nimellä. 
Ihminen on henkisesti ja ruumiillisesti väsähtänyt, ruokahalu on 
huonontunut. Pikkulapsissa voi myös usein ilmetä keripukki, jota 
kutsutaan B a r 1 o win taudiksi. Pikkulasten pastöroidusta mai
dosta on C-vitamiini tuhoutunut ja, kun ns. lastenjauhoissa C-vita
miinia ei myöskään ole, syntyy avitaminoosi. Lapsi on kalpea ja 
kasvu hidastuu. Ikenet tulevat aroiksi, ihossa ja luukaivossa tapah
tuu verenvuotoja aiheuttaen kipuja ja vaikeuttaen luiden kasvua. 
Tauti paranee lapsen saadessa hiukkasen tuoretta marja- tai hedel
mämehua. 

C-vitamiini ottaa, kuten A- ja 8 2-vitamiini, osaa ruumiin 
hapetuspelkistysreaktioihin. Mutta se toimii myös eräiden v::llkuais
aineita hajoittavien entsyymien aktivaattorina. 
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Uudenkirkon Vpl. ja Kuolemajärven linnustosta. 
S. Kalervo Reponen. 

Niiden kymmenen vuoden kuluessa, jotka olen viettänyt yllä
mainituissa Kannaksen pitäjissä, olen tullut tehneeksi useita havain
toja ja löytöjä, jotka merkitsevät lisiä Kannaksen lintufaunaan. 

Aina pikkupojasta saakka erikoisesti kahlaajien ja petolintujen 
ihailijana alotan niistä ja ensiksi soittemme uljaimmasta linnusta t 

· k u r j e s ta ((Megalornis grus), jonka ainoa tieteellisesti todettu 
pesimäpaikka Kannaksella >>Suomen lintujen>> mukaan on Äyräpään 
järvi v. 1925. Kurki on kuitenkin miespolvien ajan pesinyt Kannak
sella, m.m. isäni oli jo noin viisikymmentä vuotta sitten löytänyt 
sen pesän Makslahden lähettyvillä olevilta soilta. ja kaiketi jotkut 
muutkin. - Kuolemajärvellä Inkilän kylän niityillä tapasin heinä
kuun alussa v. 1917 kurkiparin useana aamuna yhden noin kuuden 
viikon ikäisen poikasen seurassa. Kun poikanen oli kuitenkin ruu
miiltaan jo naarasmetson kokoinen ja jal~t olivat kuin mustalais
pojalla, se vilisti joka kerran niin nopeasti ojia myöten Iäheisimpään 
viidakkoon, etten sille koskaan juoksussa riittänyt. 

Siirryttyäni tänne Uudenkirkon Kuujärvelle kuulin kurkien 
pesivän kylästä kolme, neljä km lou
naaseen ja länteen sijaitsevilla soilla, 
joten keväällä 1932 läksin asiaan in
nostuneen mekanikko Arvid Elfvin
gin kanssa · liikkeelle. Topograafi
kartta mukanamme tutkimme jär
jestelmällisesti joka ainoan suon 
Kuujärvestä lounaaseen ja länteen 
noin 35 - 40 neliökilometrin laajuu
delta astellen soita monesti aivan 
nääntymyksen rajoille. Kaksi viik
koa miltei yötä päivää työtä teh
tyämtne saimme kuvaamattomaksi 
riemuksemme löydetyksi kaksi kur
jenpesää, joista ensimmäisen tapa
simme 31. V pitkälle haudottuine 
munineen, toisen 13. VI, joka viime
mainittu sisälsi vain kuoria, mutta 
jonka lähettyvillä yksi noin 35 sm 

Kurjen pesä Uudeltakirkolta 
26. v. 32. 
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korkuinen poi
kanen pakoili 
emonsa perässä. 
Edelliseen pe
sään, jota kävin 
katsomassa jo
ka toinen päivä, 
syntyi ensim
mäinen poika
nen omana syn
tymäpäivänäni 
5. V 1 ja toi-

Kurkisisa rukset, vas. esikoinen 16. VI. 32. nen neljä vuoro-

kautta myöhemmin. Tästä pesästä otin itselleni viikon vanhan esi
koispoikasen, ja siitä kehittyi mitä miellyttävin seurakumppani, 
joka viime huhtikuusta saakka on asustanut Munkkiniemessä Golf 
Casinolla. 

Seuraavana keväänä 1. V 1 löysin kurjenpesän samalta suolta, 
mistä edellisenä kahden viikon vanhan poikasen. Se sijaitsi suon 
perällä pajuja ja koivuja kasvavassa viidakossa edellisten oltua 
aukealla. Viimemainitun edelleen kehittymistä ei minulla ollut 
tilaisuutta, jouduttuani upseeriharjoituksiin, seurata sen pitem
mälle. Ainoaksi muistoksi siitä jäi valokuva kaksine komeine 
munineen. 

Tänä keväänä läksin tapani mukaan toukokuun lopulla liik
keelle. Vasta kolmannella retkelläni löysin 26. V pesän eräältä noin 
hehtaarin kokoiselta suolta läheltä metsänlaitaa. Siinä oli kaksi 
munaa, joista vuorokauden väliajoin kuoriutuivat neljän ja viiden 
päivän kuluttua poikaset. 

Samoihin aikoihin oli kaksi kylän nuorukaista, nimeltään 
M. Tuittu ja Tauno Halonen, tehnyt myöskin löytöjä, edellinen 
saaden kiinni toukok. lopulla noin 10 päivän ikäisen kurjenpoikasen, 
jälkimmäinen löytäen pesän, johon 1. VI syntyi esikoispoikanen ja 
puolitoista vuorokautta myöhemmin toinen. Esikoispoikasen hän 
toi kotiinsa, toisen täsmälleen kahden viikon ikäisen haki kirjoit
taja suolta. Samana päivänä valokuvasin ja punnitsin ne, jolloin 
tuvassa elänyt ja hoidettu painoi 350 g, emojen seurassa soita mit
taillut 600 g, vaikka se oli nuorempi. jälkimmäisen korkeus nousi 
35 sm:i in esikoisen ollessa kymmenkunnan senttiä matalampi. Pun-
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nitusero poikas
ten ollessa kuu
den ja puolen 
vuo r'o kauden 

ikäiset, oli 400 
('J vanhemman 
painaessa 2 kg 
250 g, nuorem
man 2 kg 650 
g. Nuoremman 
korkeus oli ve
nähtänyt 80 
sm:iin, vanhem- Muuttohaukan poikanen pesässään 13. VI. 32. 

man jäädessä 15 sm matalammaksi. 
Toinen kahlaaja, jonka lintutieteelliset käsikirjamme mainit

sevat pesivän Viipurin läänissä vain Haminassa, Anjalassa ja Ruoko
suolla Viipurin pitäjässä, mutta joka nyttemmin on ulottanut pesimä
alueensa yhä idemmäksi, on t ö y h t ö h y y p p ä ( Vanellus vanellus). 
Tämän kauniin kahlaajan pesiä olen löytänyt niin Kuolemajärveltä 
(Kirjolan ja Pentikkälän kylien niityiltä kaksi pesää v. 1925), kuin 
myös Uudeltakirkolta. Täkäläiset pesät, kaikkiaan kolme, ovat 
olleet mullospelloilla ja munat, joita niihin on ilmestynyt tavalli
sesti kesäkuun ensimmäisellä viikolla, ovat esittäytyneet tavallista 
täplikkäämpinä ja siis tummempina kuin niityiltä tavatut. 

M u u t t o h a u k a n (Falco peregrinus) pesiä olen tavannut 
Kuujärveltä länteen olevilta soilta vuosien kuluessa kolme. Lintu
han on harvinainen kaikkialla, sen pesimisestä Kannaksella ei ole 
tiedossani muita kuin Kivennavan soilta tehty löytö. Ensimmäinen 
pesä täältä löytyi heinäkuun 10. päivänä 1929 ja oli silloin pesässä 
kolme jo höyhenpeitteistä poikasta. Toisen pesän löysin El1vingin 
kanssa 13. VI. 1932 ja oli pesässä niinikään kolme poikasta, vielä 
valkoisen untuvan kattamia, arviolta noin kahden viikon ikäisiä. 
Yhden niistä lähetin aikoinaan Korkeasaareen. Kolmannen pesän 
löysin viime keväänä 14. V 1 samalta suolta, missä oli nykyjään 
hoidossani olevan kurjenpoikasen koti. Muuttohaukan ja kurjen
pesien väliä oli suunnilleen 600 metriä ja oli haukanpesässä yksi ns. 
vesimuna sekä kaksi untuvapeitteistä parin viikon ikäistä poikasta, 
jotka nyttemmin olen lähettänyt Helsinkiin. 

I d ä n h i i r i h a u k a n (Buteo Zimmermannae Ehmke) pesiä 
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on löytynyt yksi, jossa oli kaksi poikasta ja me h i 1 ä i s h a u k a n 
(Pernis apivorus) pesiä kaiken kaikkiaan kolme, joissa jokaisessa on 
munien ja sittemmin poikasten lukumäärä ollut kaksi, muista ylei
semmistä haukoista puhumattakaan. Kalasääsken olen kolme 
kertaa nähnyt toukokuun lopulla leijailevan ja yhden sellaisen san
gen suurikokoisen ovat täällä poliisikonstaapeli Peippo ja autoilija 
P. Pohjalainen ampuneet neljä vuotta sitten. Pesiikö se täällä ja 
missä, on toistaiseksi kyseenalaista. 

Mitä pöllöihin tulee, niin Etelä-Suomessa jo harvinaisen huuh
kajan (Bubo bubo) näin kerran talvisella metsästysretkellä Kuolema
järvellä Viuhukorvessa. Tilanomistaja Paavo Ranki sie11ä oli myös 
kerran joutunut huuhkajan kanssa tekemisiin viitisentoista vuotta 
sitten, jolloin lintu oli iskeytynyt hänen ajokoiransa kimppuun. 
ja kahdeksan vuotta takaperin maanviljelijä Armas Tähkäpää sai 
sellaisen elävänä haltuunsa. Lintu oli sittemmin Kuolemajärvellä 
apteekkari j. G. Tervon hoidokkina tullen verraten kesyksi. -
Muuten täälläpäin hyvinkin moni puhuu huuhkajista, mutta sään
nöllisesti on nähdyt linnut tai kuullut huhuamiset todettu muitten 
pöllöjen esiintymisiksi. Niitä onkin täällä verraten runsaasti ja tul-

. koon niistä mainituksi yö p ö 1 l ö (Strix aluco). Kuolemajärvellä 
sain v. 1926 yhden, vielä elossa olevan yöpöllön eräältä kauppiaalta , 
joka oli sen lyönyt vaivaiseksi heinäladostaan. Täällä on kerran 
löydetty yöpöllön pesä, jossa oli viisi poikasta, vanhasta telkän
uutusta. Toinen pesä löytyi vanhasta variksenpesästå, kolmannen , 
jota turhaan etsiskelin Halilaa ympäröivistä tiheistä kuusikoista , 
löysi vihdoin kaikkien yllätyiseksi autoi lija Kalle Peippo Halilan 
parantolan vesitornista, johon se oli tehnyt pesänsä vanhaan tel
linginonkaloon noin 8 m korkeuteen. Pesässä oli 17. VI kaksi 
miltei lentokykyistä poikasta. 

Muista täkäläisistä harvinaisuuksista mainittakoon vielä 
u u t t u kyyhkyn e n (Columba oenas), joka ainakin kesällä 1926 
pesi Kuolemajärven Inkilän kylän eräässä haapametsikössä noin 
kymmenkunnan paria käsittävänä yhteiskuntana. Pesät olivat 
järjestään vanhoissa palokärjen pesissä. Kun lopuksi mainitsen 
viita k e r t u n (Acrocephalus dumetorum), joka on siksi harvi
nainen, ettei sen pesää ole aiemmin Suomesta löydetty, vaikka on 
toivottu, että se alkaisi pesiä täällä Kannaksella, mistä on jokusia 
yksilöitä tavattu, niin siinäpä tiedossani olevat Uudenkirkon ja 
Kuolemajärven pesäharvinaisuudet ovatkin tulleet mainituiksi. 
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Viitakertun pesän1 löysin 8. V 11 viime kesänä U:kirkon Halolan 
järven itäisellä rantamaila kasvavasta pensastosta, joka kasvaa 
paitsi leppiä ja koivuja, monenlaisia aikoinaan venäläisten istutta
mia vierasmaalaisia pensaita. Pesä oli kuitenkin vaatimattomasti 
pienessä, noin puolen metrin korkuisessa koivupensaassa ja oli siinä 
neljä munaa. - Nähdyistä tai ammutuista harvinaisuuksista tul
koot vielä esitetyiksi P. Rangin Kuolemajärvellä v. 1921 ja yliop
pilas Eino Hietasen Halilan metsistä v. 1922 ampumat v a r p u s
P ö 1 l ö t (Glaucidium passerinum), Kuujärven koulun puutarhasta 
11. XL 1927 näkemäni n o k k a v a r p u n e n ( Coccothraustes cocco
thraustes), Aaro Työppösen elokuussa 1927 Kuujärven kaislikoista 
ampuma k a u 1 u s h a i k a r a (Botaurus stellaris) ja maanviljelijä 
Ville Haajasen Halolan järven rantamilta kahdeksisen vuotta sitten 

· ampuma harmaa h a i k a r a (Ardea cinerea), jollaisen siellä on 
myöskin konstaapeli Peippo nähnyt joku vuosi sitten lentelevän . 

1 Viitakertuksi päättelin linnun >>Suomen lintujen» mukaan. 

Rauhaskarvoista ja korkista ·lehtipuittemme 
talvisilmusuomuissa. 

Lempi .Koistinen ja Helmi Pöysti. 

Silmusuomujen tehtävänä on suojella nuorta versoaihetta 
ulkoisilta vaikuttajilta, pääasiassa lämmönvaihteluilta ja haihtu
miselta, ja antaa silmulle lujuutta. Näissä tarkoituksissa ovat useilla 
lehtipuulajeilla silmusuomujen ulkopinnan epidermissolujen ulko
seinät huomattavasti paksuntuneet tai esiintyy lima- ja hartsimaisia 
aineita erittäviä monisoluisia rauhaskarvamuodostuksia tai myös 
korkkia. 

Näistä lehtipuittemme talvisilmujen suojalaitteista ei ole ole
massa kirjallisuudessa seikkaperäistä yhtenäistä esitystä ja hajanai
setkin kirjallisuustiedot ovat eräistä tavallisistakin puulajeista 
vaillinaiset. Sen vuoksi olemme lähemmin tutkineet talvisilmu
suomuja seuraavilla kotimaisilla lehtipuilla: Populus tremula, Alnus 
incana, A. glutinosa, Belula verrucosa, Corylus avellana, Quercus 
robur, Ulmus montana, Prunus padus, Sorbus aucuparia, Acer plata-



2)6 Rauhaskarvoista ja korkista. 

noides, Tilia cordata ja Fraxinus excelsior. Seuraavassa esitämme 
havaintojemme tuloksia pitäen talvisilmujen suojalaitteista erikoi
sesti silmällä rauhaskarva- ja korkkimuodostuksia. 

Tutkimusainehistomme on koottu suurimmaksi osaksi 1932 
touko - marrask. välisenä aikana sekä täydennetty 1933. jotta 
silmusuomujen kehitystila eri kesänaikoina tulisi selvitetyksi, otet
tiin näytteitä joka 10:s päivä 70 %-alkoholiin. Valitettavasti ei 
näytteitä voitu ottaa samalta paikkakunnalta, vaan eri tahoilta 
Etelä-Suomea. Touko - kesäkuun aikana otetut tervalepän, koivun, 
pähkinäpensaan, tammen, jalavan, tuomen, pihlajan, vaahteran, 
lehmuksen ja saarnin näytteet ovat Helsingin yliopiston kasvi
tieteellisestä puutarhasta, haavan Kaivopuistosta ja harmaan lepän 
Eläintarhasta. Heinä - marraskuun näytteet haavasta, harmaasta 
lepästä, tervalepästä, koivusta ja tuomesta ovat Iitistä, pähkinä
pensaasta, tammesta, jalavasta, pihlajasta, vaahterasta, 1ehmuk
testa ja saarnista Terijoelta. Mikroskooppiset tutkimukset, jotka 
sehtiin uloimmista silmusuomuista, on suoritettu Helsingin yli
tpiston kasvitieteellisessä laitoksessa. Korkin toteamisessa käy
oettiin 99-prosenttista rikkihappoa. Kuvat piirrettiin verkko
okulaaria käyttäen. 

1. Ra u h a s k a r v o j a esiintyy heti silmusuomujen nuo
ruusasteilla. Toisilla lajeilla ne säilyvät vain silmusuomun kehit
tymisajan (Betula verrucosa, Alnus incana, A. glutinosa, Corylus 
avellana, Quercus robur, Prunus padus, Acer platanoides, Tilia 
cordata), toisilla ne taas pysyvät silmun puhkeamiseen saakka 
(Sorbus aucuparia ja Fraxinus excelsior). 

Ensin mainituista on Que;cuksella, Acerilla, Tilialla ja Coryluk
sella rakenteeltaan yksinkertaisimmat karvamuodostukset. Ne 
sijaitsevat suomujen reunaosissa. Tälläinen moniso1uinen rauhas
karva on saanut alkunsa yhdestä ainoasta epidermissolusta, joka 
on kasvanut ympärillä olevia toisia epidermissoluja suuremmaksi 
ja jakautunut senjälkeen useita kertoja pintamyötäisesti, kunnes 
on muodostunut muutamia soluja käsittävä solurivi (kuva 1 a ja b). 
Sitten on alkanut keskiosassa kohtisuoria jakautumisia, joten karva 
on täällä yläosassaan kaksirivinen (kuva 1 c). Lopuksi on tapahtu
nut kohtisuoria ja pintamyötäisiä jakautumia karvamuodostuksen 
yläosassa. Täten on rauhaskarva saavuttanut täysin kehittyneen 
nuijamaisen muotonsa. Siinä voidaan erottaa 1 - 2 soluriviä käsit
tävä varsi ja monisoluinen nuppimainen osa (kuva 1 d ja e). Koko 



Kuva 1. Rauhaskarvoja. Quercus robur a. alkukehitysasteita 
3. 6. 32, b. myöhäisempiä kehitysaste ita 26. 6. 32, c. Tilia cordata 

11. 6. 32, ct. Acer platanoides 12. 6. 32, e. Corylus avellana. 
11. 6. 32 (suurenn. 200). 
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karvaa ympäröi yhtenäinen kutikula. jakautumistilassa on kuti 
kula väritön, täysin kehittyneenä se on punertavan ruskea. Neljällä 
edellä mainitulla lajilla häviävät rauhaskarvamuodostukset jo 
heinäkuun alkupuolella. Corylus avellanan, Acer platanoideksen ja 
Tilia cordatan rauhaskarvoista 1. kolletereista mainitsee M i k o s c h 
(1876, siv. 731) ohimennen, mutta ei selitä niiden kehitystä eikä 
rakennetta. Quercus roburin karvaista ei ole kirjallisuudessa mitään 
mainintaa. 

Betula verrucosan ja Sorbus aucuparian silmusuomujen tyvi
osan sisäpinnalla esiintyvät monisoluiset rauhaskarvat ovat raken
teeltaan edellisistä eroavia ja melkoisesti toistensa kaltaisia. Betulan 
rauhaskarvamuodostukset ovat pyöreitä tai pitkänomaisia, kiinnit
tyen lyhyellä monisoluisella varrella sisäpinnan epidermikseen. 
Karvan_ keskisoiukko on muodostunut ruskehtavista, pyöreähköistä 
soluista, sen ulommaiset solut ovat pitkähköjä, värittömiä ja aset
tuneet säteittäisesti toisistaan erilleen ja ovat kaikki yhteisen 
kutikulan ympäröimiä (kuva 2 a ja b). Suurin osa rauhaskarvoista 
häviää heinäkuun lopulla. Karvojen kehitys ilmeisesti tapahtuu 
M i k o s c h in (1876, siv. 732) kuvaamalla tavalla. Sorbus aucu
parian monisoluisten, kurkunmuotoisten rauhaskarvojen keskiosa 
on muodostunut ohutseinäisistä, karvan pituussuunnassa pitkän
omaisista, toisiinsa vinosti sattuvista soluista. Näitä ympäröivät 
kohtisuorasti asettuneet pitkähköt solut. Keskussolut ovat tumman 
ruskeita, niitä ympäröivät laitasolut ovat vaalean ruskeat. Karvaa 
peittää yhtenäinen kutikula. Sorbuksen raullaskarvat säilyvät 
silmun aukeamiseen saakka. S c h u m a n n (1889, siv. 9, taulu 
11. 18 ja taulu 1 1 I. 32) on jo varhemmin kuvannut niiden rakennetta. 

Alnus incanan ja A. glutinosan silmusuomun ulkopinnalla 
sijaitsevat monisoluiset rauhaskarvat eroavat pääasiassa muotonsa 
puolesta Betulan ja Sorbuksen rauhaskarvamuodostuksista. Niiden 
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Kuva 2. Betula verrucosa. a. rauhaskar
van nuoruusasteita 17. 5. 32. b. täysin 

kehittynyt rauhaskarva 13. 6. 32 
(suurenn. 200). 

Kuva 3. Prunus pa
dus. Rauhassolukko
karva 13. 6. 32 (suu-

renn. 200) . . 

pintasolut ovat näet viuhkamaisesti asettuneet. Nämä karva
muodostumat alkavat hävitä jo syyskuun alussa, ja niiden toiminta 
lakkaa kokonaan lokakuun lopussa. Omat havaintomme kysymyk
sessä olevien Alnus-lajien rauhaskarvoista ovat samanlaiset kuin 
Hansteini n (1868, siv. 722, taulu 12, 39 - 42) havainnot niistä. 

Prunus paduksen suomun kärkiosan reunoissa on tasapaksuja, 
kärkeenpäin vähän kapenevia rauhassolukkokarvoja, >>Dr'Osen
zotten>>, kuten S c h u m a n n (1889, siv. 8) niitä nimittää. Näiden 
keskussoiukon solut ovat kuutiomaisia, ja pintasoiukon muodos
tavat näitä vastaan kohtisuorasti asettuneet pienemmät kuutio
maiset papillisolut (kuva 3). 

Fraxinus excelsiorilla on tiheälti monisoluisia, mustan ruskeita 
karvoja sekä silmusuomun sisä- että etenkin ulkopinnalla. Muo
doltaan ne ovat litteän maljamaisia muistuttaen sateenvarjoa. 
Niitä liittää epidermikseen 1 ;;-2 solua käsittävä varsi, josta lähtee 
ulospäin säteettäisesti asettuneita, vinosti toisiinsa sattuvia soluja. 
Nämä Fraxinuksen karvamuodostukset eivät ilmeisestikään liene 
rauhaskarvoja, kuten edellisten lajien, vaan vain tavallisia 
kilpimäisiä monisoluisia karvamuodostuksia. Ne ovat tärkeitä 

Kuva 4. Betula verrucosa. a. korkkimuodostusta rauhaskarvan 
varren tyviosas:;a 12 7. 32, b. ja c. korkkimuodostuksen myöhäi

sempiä kehitysasteita 26. 7. 32 ja 8. 8. 32 (suurenn. 200). 
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suojalaitteita saar
nin silmusuomuille 
ja siksi olemme ne 
tässä maininneet. 

2. Toinen tar
kemmin tutkimam
me silmusuomujen 
suojalaite, korkki, 
esiintyy runsaasti 
Belula verrucosalla, 
Alnus incanalla, Al
nus glutinosalla,Pru-

Kuva 5. Betula verrucosa. Poikkileikkaus täysinke-
nus paduksella, Po- hittyneen suomun tyviosasta. kt karvan tyviosan 
pulus tremulalla ja kraatterimainen korkkikohouma, k2 ulkopinnan puo-

leista korkkia. 28. 9. 32 (suurenn. 200.) 
Ulmus montanalla, 
kun taas Sorbus aucuparialla, Corylus avellanalla ja Tilia corda
talla satunnaisesti. 

Betulan silmusuomuissa korkinmuodostus alkaa ensinnä rauhas
karvojen varren tyviosassa, siis silmusucmun sisäpinnalla, heinä
kuun alussa (kuva 4 a) ja jatkuu aina syyskuun loppuun. Tänä 

Kuva 6. Alnus incana. Suomun 
poikkileikkaus. k ulkopinnan puo

leista korkkia. 5. 9. 32 
(suurenn. 200). 

kehitysaikana on korkkia synty
nyt 6- 7 soluriviä (kuva 4 b ja 
c), jotka muodostavat lopuksi 

Kuva 7. Alnus glutinosa. Suomun 
poikkileikkaus. k karvan alla olevaa 

ulkopinnan puoleista korkkia. 
5. 9. 32 (suurenn. 200). 
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Kuva 8. Prunus padus. a korkin ensimmäinen kehitysaste ulkopinnan puo
lella 29. 6. 32. b ulko- ja c sisäpinnan puoleisen korkin viimeinen kehitysaste 

[8. 8. 32. (suurenn. 200). 

joko kei lamaisia tai1 kraaterimaisia kohoumia rauhaskarvan hävi
tessä (kuva 5 k1). Korkkia esiintyy myös heinäkuun lopussa paikka 
paikoin suomun ulkopinnan puolella. Myöhemmin yhtyvät nämä 
ulkopinnan puoleiset korkkialqt muodostaen verrattain kapean suo
mulehden keskiosassa tyvestä kärkeen ulettuvan korkin (kuva 5 k2). 

Tästä ulkopinnan puoleisestc korkista ·ei kirjallisuudessa mainita 
mitään. 

Alnus incanalla ja A. glutinosalla syntyy korkkia vain suomun 
ulkopinnan puolella olevien karvojen alle elokuun alusta syyskuun 
alkuun (kuvat 6 ja 7). Alnus incanalla· on korkkia paitsi rauhaskar
vojen kohdalla vielä laajemmalla alueella suomun keskiosassa. 
Alnuksen suomun korkista ei kirjallisuudessa ole tietoja. 

Prunus paduksella korkin kehitys alkaa kesäkuun lopulla ulko
pinnan puolella suomun tyviosassa (kuva 8 a) ja heinäkuun alussa 
myös sisäpinnan puolella. Korkki on täysin kehittynyt elokuur1 
alussa (kuva 8 b), jolloin se ITJJ.tOdostaa suomun tyvi- ja keskiosaan 
perussalukon ulommaisiin osiin yhtenäisen korkkikartion, jonka 
ulkopuolelle jäävät suomun kärkiosa ja reunat (kuva 9 a ja b). 

Populus tremulalla on samantapainen korkkialue kuin edelli
sellä lajilla (kuva 10 a ja b) ulettuen kuitenkin suomun kärkeen 
asti, joten vain reunat jäävät sen ulkopuolelle. Korkin kehitys 
kestää heinäkuun alusta elokuun loppuun. 

Ulmus montanan suomuissa on korkkia sekä ulko- että sisä
pinnan puolella. Nämä molemmat korkkialat yhtyvät suomun 
reunoissa. Täälläkin syntyy ensiksi korkkia ulkopinnan puolella 
kuten kahdella edellisellä lajilla. Ulmuksen korkille on ominaista 
erittäin paksut pintamyöteiset seinät. 

Sorbuksen silmusuomun korkista ei kirjallisuus anna mitään 
tietoa. Olemme havainneet sitä esiintyvän ulkopinnan puolella 
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Kuva 9. Prunus padus. Yleis
kuva. a poikkileikkaus suomun 
tyviosasta, b suomun pitkittäis
leikkaus, k korkkia 28. 7. 32 

(suurenn. 20). 

koko suomun leveydellä ja sisä
pinnan tyviosassa monisoluisten 
rauhaskarvamuodostusten alla yh
tenäisenä, aaltomaisesti mutkitte
levana alana (kuva 11 a ja b). 
Ulkopinnan ja raullaskarvojen 
alisen korkin kehitysaika kestää 
Sorbuksella heinäkuun lopusta lo
kakuun loppuun. 

Corylus avellanalla olemme 
löytäneet korkkia kahdesta näyt

Kuva 10. Populus tremula. a ulko
pinnan puoleisen korkin aikaisempia 
kehitysasteita. e sisäpinnan puolei
set limaa erittävät epidermissolut 
12. 7. 32; b poikkileikkaus täysin
kehittyneestä suomusta, jossa esiin
tyy ulko- ja sisäpinnan korkkia. 
e sisäpinnan epidermisso lut rikkou
tuneina 25. 8. 32 (suurenn. 140). 

teestä suomun ulkopinnan puolella pienenä alana. A r e s c h o u g 
(1871, siv. 87) sensijaan mainitsee havainneensa paksuseinäistä 
korkkia ulkoepidermiksen alla yhtenäisenä kerroksena. Aivan 
samanlaisen havainnon esittää myös M i k o s c h (1876, siv. 728) . 
Havaintomme vastaa lähinnä C a d uran (1886, siv. 18) antamia 
tietoja Coryluksen korkista. 

Tilia cordatalla olemme havainneet korkkia ulkopinnån puo
lella pienellä alalla ainoastaan yhdessä näytteessä. C a d u r a 
(1 886, siv. 17) on tehnyt samantapaisia huomioita. Oikean ratkai
sun saamiseksi Tilia-Jajien korkkimuodostuksesta olisi suoritettava 
laajempia tutkimuksia. 

Mielenkiintoista olisi voida osottaa silmusuomujen suojalaitteet 
kasvupaikasta ja maantieteellisestä Ievinneisyydestå riippuviksi. 
G r it s s (1885) onkin tutkinut tätä seikkaa havupuilla ja tullut 
tällöin siihen tulokseen, että silmusuomujen suojalaitteet todella 
ovat kauniisti ilmastollisten vaatimuksien mukaiset. S c h u m a n n 
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Kuva 11. Sorbus aucuparia. a ulkopinnan puoleista korkkia 
5. 9. 32. b rauhaskarvojen alla olevaa korkkia alapinnan puolella 

5. 9. 32 (suurenn. 200). 

(1889, siv. 26 - 27) pitää tätä väitettä liian rohkeana, etenkin jos 
sitä sovellutettaisiin lehtipuihin. Asetumme tässä kysymyksessä 
kannattamaan S c h u m a n n ia. Asiaa tulisi ensin tutkia laajasti 
ja ottaa tällöin huomioon kaikki näkökohdat. jo omat havaintom
rnekin osattavat oudoksuttavia rakennesuhteita. Mitä tulee esim. 
silmusuomujen kehitysaikaan, tuntuisi luonnolliselta, että pohjoiset 
lajit kehittyisivät nopeimmin. Havainnot osattavat kuitenkin, että 
esim. koivun silmusuomut valmistuvat vasta syyskuun lopulla, kun 
taasen eteläisemmät lajit kuten lehmus, vaahtera, pähkinäpensas 
ja tammi valmistavat silmusuomunsa jo heinäkuun alussa 
ja saarni jo kesäkuun lopulla. Muista pohjoisimmista lajeista ovat 
tuomen silmusuomut valmiit elokuun alussa, haavan elokuun 
lopulla, harmaalepän syyskuun alussa ja pihlajan lokakuun alussa. 
Näiden pohjoisimpien puulajien silmusuomujen lopullinen valmistu
minen hidastuu niillä esiintyvän korkkimuodostuksen takia. Kui
tenkaan ei korkin muodostuminen ole suinkaan sidottu yksinomaan 
pohjoisiin lajeihin, koska sitä esiintyy myöskin jalavalla ja vieläpä 
hevoskastanjallakin, jota vertauksen vuoksi olemme tutkineet. 

Kirjallisuutta: E. A d 1 e r z: Bidrag tili knoppfjällens anatomi hos träd 
och buskartade växter. Akad. afh. Stockholm 1881. F. W. C. A r e s c h o u g: 
Om den inre byggnaden i de trädartade växternas knoppfjäll (Lunds Universi
tets Arskrift VII, 1870). B r i c k: Die Anatomie der Knospenschuppen in 
ihrer Beziehung zur Anatomie der Laubblätter (Beih. Bot. Centralbl. 31. 1. 
1914, 209- 308; Diss. Marburg). M. B Li s g en: Waldbäume. jena 1927. 
R. C a d ura: Physiologische Anatomie der Knospendecken dicotyler Laub
bäume. Diss. Breslau 1886. F ei s t: Die Schutzeinrichtungen der Laub
knospen dikotyler Laubbäume während ihrer Entwicklung (Nova Acta Acad. 
Leop.-Carol. 51, 1887, 303-344). J. G r Li s s: Die Knospenschuppen der 
Coniferen und deren Anpassung an Standort und Kiima. Diss. Berlin 1885. 
l(. G ö b e 1 : Beiträge zur Morphologie und Physiologie des Blattes (Bot. Zeitung 
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1880, Nr. 45- 50). j. Hanstein: Ueber die Organe der Harz- und Schleim
absonderung in den Laubknospen (lbid. 1868, Nr. 43-46). Li n s b a u e r: 
Handbuch der Pflanzenanatomie, Lief. 29 (1. Abteilung 2. Teil, Band IV 
>>Pflanzenhaare>>). J(. M i k o s c h : Beiträge zur Anatomie und Morphotogie 
der l(nospendecken dicotyler Holzgewächse (Sitzungsber. d. Wiener Akademie, 
math.-naturw. }(Iasse, Bd. 74, 1, 1876). C. R. G. S c h u m a n n: Anatomische 
Studien Ober die J(nospenschuppen von Coniferen und dicotylen Holzgewächsen 
(Biblioth. Bot., Cassel 1889). 

Pieniä tietoja. 

Kaislakerttu (Acrocephalus schoenobaenus) ilmestyi kuluneena kesänä 
Pieksämän kauppalaan. Ensikerran sen laulun kuulin kesäk. 29. p:nä, mutta 
se lauloi edelleen heinäkuun alkupäivinäkin. Noin parin viikon kuluttua lintu 
katosi paikalta. Lintua ei ole ennen pitäjässä tavattu, ei ainakaan seitsemään 
vuoteen. Lintu herätti ansaittua huomiota yöllisellä laulullaan, vaikka se oli 
asukkaille tuntematon. ]. Seppä. 

Mustatiainen Kauhajoella. l(esäkuussa 1934 pesi mustatiainen kotini 
vanhan sikalan nurkkauksessa J(auhajoella. 16. VI olivat poikaset, 7 kpl., 
lentokykyisiä. Emo oli erittäin rohkea. J(un tirkistin l/2 metrin päästä koloon, 
toivat ne poikasilleen ruokaa arkailematta . Niilo Salo. 

Lintutietoja Säkkfjärveltä. 
P ä h k i n ä h a k k e j a esiintynyt Säkkijärvellä v:n 1933 syksyllä tavallista 

runsaammin. joka syksy aina muutamia näyttäytyy. 
M u s ta a varis ta esiintyi Säkkijärvellä maaliskuun lopussa runsaasti. 
Musta rastas c1 ammuttu 8. 111. 34 Säkkijärven kirkonkylässä. 

Lintu Yhteiskoulun kokoelmissa. 
l( o t ta r a i s i a asusti 3 kpl. koko viime talven Säkkijärven Laihajär

vellä. Ruokailemassa ne kävivät eräässä mutakuopassa, joka pysyi sulana. 
Myös latojen edustoilla nähtiin ne heinän varisteita penkomassa. 

Niilo Salo. 
Eräitä havaintoja pikkulinnuista ja niiden pesimlsestä. Näin v. 1928 

niin myöhään kuin 24. V yksinäisen u r p i a i s en (Carduelis linaria L.) 
Raision pitäjän (Ab) Somersojan kylässä. Lintu ruokaili tuomessa c1-vihreä
varpusten parvessa. Sen esiintyminen vaikutti satunnaiselta. Havaintoni 
siitä jäi ainoaksi; linnun pesiminen paikkakunnalla on epäiltävää. 

j ä r r i p e i p p o (Fringilla montifringilla L.) on pesinyt Maarian pitäjän 
(Ab) l(ärsämäessä. Löysin pesän 29. V. 1924. Pesä, jossa oli 4 munaa, oli 
kuusessa n. 3-4 m korkealla, oksalla lähellä runkoa. Pesäpaikan ympäristö 
on osittain lehtomaista sekametsää, jossa mm. kasvaa pähkinäpensasta. 

P e i p p o (Fringilla coelebs L.) pesii tavallisesti puihin ja pensaisiin. Poik
keuksellisena mainittakoon seuraava havainto. 'J(esäk. 19. p:nä 1929 huomasin 
peipon pesineen Haminassa Reserviupseerikoulun päärakennukseen. Pesä oli 
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tämän 3-kerroksisen kivirakennuksen räystään läheisyydessä, eraan pylvään 
kapiteelin Joukossa. Pesä oli peipon pesäksi verraten suuri. En voinut sitä 
lähemmin tarkastaa, mutta näin ~-linnun lentävän pylvään taakse pesän luo, 
jossa ~ makasi, mahdollisesti hautoen.- Viitattakoon tässä ohimennen pariin 
aikaisempaan samantapaiseen havaintoon kirjallisuudessa. Savonlinnassa pesi 
peippo v. 1898 rakennustclineille kattohirren alapuolelle (kts. L. Y. 1908, siv. 29). 
V. 1914 mainitaan peipon pesineen }(.arkun vanhan kirkon seinämään kahden 
kivenväliin (kts. L.Y. 1914, siv. 178). 

Me t s ä kiuru a (Lullula arborea L.) en ole toistaiseksi tavannut pesi
vänä. On kuitenkin todennäköistä, että se pesii Turun ympäristössä sopivilla 
paikoin. l(.eväällä 1931 näin parikin laulavaa Iin tua Raision ja Ru_skon pitäjän 
rajamailla (läh. Linnuksen taloa), missä maasto on kuivaa ja kallioista. 20. VI. 
1932 näin ja kuulin metsäkiurun Maarian ja Ruskon rajamailla, entisen palo
alueen hietaisilla kanervanummilla. 

Tuttuja ovat v ä s t ä r ä k i n (Motacilla alba L.) monet pesä paikat: kivi
aidat, halkopinot, rakennusten nurkkaukset jne. Alkukesästä v. 1925 löysin 
kuitenkin Maarian {Ab) l(ärsämäestä västäräkin pesän hieman erikoisesta pai
kasta. joku varislintu oli aikoinaan kyhännyt pesänsä ylikasvuiseen kuusi
aitaan n. 4 m. korkealle. Keskellä vanhaa pesä-alustaa oli puoleksi siihen uppou
tuneena västäräkin pesä, josta jo hautomaan a lkanut lintu puuhun kiivetessäni 
lensi ulos. 

M u s ta pää k e r t t u (Sylvia atricapilla L.) viihtyy erikoisesti rehevä
kasvuisissa lehdoissa. Ei siis ole ih.me, että sen tapaa Ruissalon (Ab) tammis
toissa . . A.llekirjoittaneella on havaintoja Iaulavista linnuista vv: lta 1929- 30 
-31-32. Useimmat havainnoista on tehty Chorraeuksen kaivon lähettyviltä, 
missä tammet ovat korkeita ja alikasvillisuus rehevää. 11. VI. 1930 satuin löy
tämään mustapääkertun pesänkin. Se sijaitsi pienessä ruusupensaassa verraten 
tiheäkasvuise lla lehtorinteellä tammien varjossa. Pesä muistutti rakenteeltaan 
jonkinlaista herne- ja Iehtokertun pesän välimuotoa. Sisällä oli 3 munaa, jotka 
olivat' Iehtokertun munia tummempia. 

La u 1 urastaan (Turdus .,plzilomelos Brehm) pesälöydöistäni mainit
takoon ± poikketlksellisina seuraavaa. l(.aikki löydöt ovat Raision (Ab) pitä
jän pohjoisosista. V. 1928 löysin kuusesta 9-10 m korkeudelta pesän, jossa 
vielä 17. VII oli 4 munaa. Harvoin Iöytä~ laulurastaan pesän noinkaan kor
kealta. Pari kolme kertaa olen tavannut pesiä havumetsän halki kulkevilta 
aidoilta, varsinkin sellaisilta paikoin missä aidan täytteeksi on pantu risuja. -
l(erran (18. VI 1927) löysin pesän halkopinosta, joka sijaitsi keskellä mata laa 
mäntynäreikköä. Myöskin Hortling (Ornitologisk Handbok, siv. 224) mai
nitsee vastaavanlaisen pesäpaikan. 

Lopuksi mainittakoon h a a r a pää s k y s t ä (Hirundo rustica L.) eräs 
pesähavainto. l(uten tunnettua pesii haarapääsky rakennusten sisäosiin katto
hirsien varaan jne. l(erran kuitenkin tein havainnon (15. VII. 1930) naara
pääskyparista, joka Raisiossa (Ab) rakensi pesänsä Somersojan Ylitalon räys
tään alle, siis rakennuksen ulkopuolelle. Pesä valmistui, ja siihen ilmestyi 
5 munaakin, mutta eräänä päivänä se huomattiin jostain syystä pudonneeksi. 
- >>Maapallon Eläimistöss~>> (JJ osa, siv. 643) mainitaan haarapääskyn harvoin 
pesivän räystään alle. A. V. Auer. 
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Harmaatikka Kauhajoella. l(auhajoen Pän täneellä surmasi eräs kansa
koulupoika harmaatikan marraskuussa 1933. Lintu on täytetty. 

Niilo Salo. 
Epipogium aphyllum (Schm) Sw ... Oa:ssa. Viime kesänä löysin mainittua 

kämmekkäistä Laihian ja Ilmajoen rajaseudulta, Pässiiän lehmuslehdosta. Sitä 
esiintyi 25. VI J. 1934 niukasti parissa paikassa, yhteensä n. 15 kukintovartta. 
Tällöin oli osa kukintovarsista jo vähän lakastunut, osassa vielä au~eamattomia 
kukkia. Lehmukset varjostivat kasvupaikat niin, ettei muita siemenkasveja, ei 
myöskään sanikkaisia ja lehtisammaHa niillä ollut seuralaisina. 

Niilo Salo. 
jälleen uusi Corydalis solidan kasvupaikka Salmissa. l(äydessäni helluntai

pyhinä 1933 Salmissa Tulemalla keräsin suuren joukon kiurunkannusta Riion
niemen kylästä, josta sitä ennenkin olen löytänyt (ks. L.Y. 1932, s. 149) tar
koituksella siirtää kasvia pohjoisemmaksi. Tällöin huomasi kunnan tuberkuloosi
hoitajatar (neiti S. S.) Corydalis-korini ja ilmoitti nähneensä kasvia Röinälän 
kylässä n. 6 km Tulemalta itäänpäin. Pidin ilmotusta si)<si luotettavana ja 
tärkeänä, että vaimoni kanssa lähdin paikanpäälle neiti S. S:n toimiessa oppaana. 
Perille tultua totesinkin, että Corydalista kasvoi Loginowin talon luona ·Miinalan
joen rantapenkercllä tuomikassa usean aarin alalla. Läheisillä niityillä kasvoi 
erittäin runsaasti ·kulleroa. Muista seura laisista mainittakoon Tanacetum, 
Polemonium ja Equisetum pratense. A. j. Huuskonen. 

Thlaspi alpestre Pälkjärvellä ja Tohmajärvellä. Tämä kasvi näkyy Karja 
lassakin ol~van kovasti leviämiskykyinen . Niinpä olen sitä nähnyt, asuessani 
Pälksaarella vv. 1932-33, seuraavissa paikoissa P ä l k j ä r v e n pitäjässä: 1) 
Pälksaaren piirimielisairaalan alueella lukuisissa paikoissa pikku ryhminä, sitä
paitsi CPP. rantapenkereellä sairaalan ja Pälksaaren hovin välillä; 2) Tervassalon 
vanhall a myllyllä pc; 3) Pälkjärven kirkolla pelloissa pappilan ympärillä sekä pc 
Kivisen talon luona; 4) l(urikan kylässä Roivion kartanon mailla cp; 5) Hiekan 
lahdessa maantien varrella pc; ·6) IImakan kylässä monin paikoin pelloilla. 
T o h m a järven Kemiessä huomasin kasvia v. 1933 toukok. lopulla I-1. Nissi
sen heinäpelloilla jopa niin runsaasti, että pelto ainakin ha alalla oli sinertävän 
harmaa kasvin kukista; samalla tavalla pisti kasvi silmään Porthanin pelloilla 
kärryillä ohi ajaessani. Kummastakaan pitäjästä ei kasvia varhemmin ole tun
nettu. - - Havaintojeni runsaslukuisuus saanee osittaisen selityksensä siitä, että 
olen liikkunut seudull a kasvin kukinta-aikana, jolloin se on erityisen helppo huo-
mata. A. ). Huuskonen. 

Ruusujen myöhäiskukintaa. Marrask. 4. pnä 1933 sisälsi sanomalehti Uusi 
Aura seuraavan uutisen: 

>>Ruusut kukkivat. joku päivä sitten huomasivat Loimaan pappi
lan asukkaat käydessään hautausmaalla, että eräs kirkon edustalla oleva ruusu
pensas oli ruvennut uudelleen kukkimaan. Yksi ruusuista oli jo täydelleen 
auennut ja toinen oli parhaillaan aukeamassa.>> 

Valkomarjainen mustikka. Lempäälässä Sotavallan kartanon alueella kas
vaa eräällä metsärinteellä mustikanvarpuja, joilla on marjat kypsinä.kin valkoi
set tai vihertävät. Ne ovat tavallisia marjoja hieman makeampia. 

Olavi Sotavalta. 
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Kirjallisuutta. 

H i 1 d e n, K a a r 1 o : M a a p a 1 1 o n e s i h i s t o r i a 1 1 i s e t j a 
nykyiset i h m i s r o d u t. Porvoo & Helsinki 1933. Werner Söderström 
0. Y. 303 s . . 264 kuvaa. 

Prof. Kaarlo Hildenin jo lähes vuosi sitten ilmestynyt komeasti ·kuvitettu 
yleistajuinen rotukirja on jo päivälehdissä ja lukuisissa aikakauskirjoissa saanut 
osakseen laajat selostukset ja erittäin kiittävät arvostelut. Olisi siis jotakuinkin 
>>post festum>> ryhtyä sitä enää Luonnon Ystävässä tarkemmin selostamaan ja 
arvoste lemaan. On kuitenkin syytä antaa vielä pieni sysäys L.Y:kin lukijoille, 
erikoisesti luonnonhistorian ja maantieteen opettajille ja opiskelijoille tämän 
arvokkaan tietokirjan hankkimiseksi jokaisen kirjahyllylle. Siihen antaa nyt 
juuri erikoisen aiheen sanomalehdissä käyty >>rotutaistelw>, jota suuri yleisökin 
on mielenkiinnolla seurannut. 

Biologian kannalta erikoisen mielenkiintoisina lukuina tahtoisin teoksesta 
mainita ensimmäisen, jossa ihminen ensinnä ikäänkuin asetetaan paikalleen 
eliömaailmassa, ja toisen, jossa silmiemme ohi kulkevat ihmisen läheisemmät 
ja kaukaisemmat edeltäjät ja esi-isät, mikäli niitä tähänastisten löytöjen ja 
tutkimusten perustalla tunnetaan. Mutta perin opettavaista ja valaisevaa on 
jokaiselle lukijalle myös tutustuminen teoksen muihin osiin, olipa kysymyk
sessä vaikean rotukäsitteen selvittely, rotujaoituksen perustana olevien erilais
ten ruumiillisten ominaisuuksien kuvailu tai nykyisten ihmisrotujen perusteelli
nen ja runsaasti kuvitettu esitys. Nämä luvut samoinknin teoksen lopussa oleva 
lyhyt esitys rotujen synnystä antavat hyvän käsityksen antropologisen tutki
muksen tähänastisista saavutuksista, mutta myöiskin niistä suurista vaikeuk
sista, mitä kaikkina aikoina tapahtuneet kansojen sekoitukset tutkimukselle 
yhä edelleen tuottavat. 1. V -s. 

Luonnon Ystävä, 

ainoa suomenkielinen eläin- ja kasvitieteellinen aikakauslehti, ilmestyy v. 
1935, kuten tähänkin asti, kuutena vihkona, joista neljä jaetaan kevätluku
kaudella, kaksi syyslukukaudella. 

Lehteen aijotut e 1 ä i n tie te e 1 1 i s e t k i r j o i t u k s e t ovat lähe
tettävät päätoimittajalle prof. U. Saa 1 a a 1 1 e (Helsinki, Annank. 29, puh. 
31 392), kas v i tiet e e 11 i s et prof. K. Li n k o 1 a 11 e (Helsinki, Kasvi
tieteellinen puutarha, puh. 24 375). Lehden toimitussihteerinä on toht. M. 
Ii e r t z (Munkkiniemi, Tiilimäki 28, puh. 49 160). 

T i 1 a u k se t ovat osoitettavat 0. Y. V a 1 i stu k se lle (Helsinki, 
Annankatu 29) . . Vuosikerran tilaushinta on 30 mk. 

Vanhojen vuosi k e r t o j en hinta on: kahden ilmestymisvuotta 
lähinnä edellisen vuosikerran a 20:- ja sitä lähinnä edellisen kahden a 
15:- , vanhempien - mikäli niitä on riittävästi varastossa - å 8:- . Nämä 
tilaukset on osoitettava prof. J. T. Li r o 1 1 e (Helsinki: Fabianink. 22, puh. 
23 715). 

Huom.! Tämän numeron mukana seuraa Luonnon Ystävän tilaus-
li vuodelle 1935. -------=----r 
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osoitettavat Oy. Vallstukselle (Annrnk. 29). Vuosikerran tilaushinta on 30 mk. - Vanhoja . 
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Luonnontieteellistä 
kirjallisuutta on meillä alati suuri ja monipuolinen vali

koima eri kielillä. Erikoisilla myyntipöy
dillä ja hyllyillä esitämme luonnontieteel
lisen kir;allisuuden kaikessa rikkaudessaan. 
Pyydettäessä lähetämme kernaasti halua
maanne kirjallisuutta nähtäväksi. 

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA- HELSINKI 

Kirjoittakaa 

AKVILAN MusTEELLA 
\ . 

Palkittu suomalainen laatutavara. 

KESKINAINEN HENKIVAKUUTUSYHTiö 

SALAMA 

Vaatevarastoanne 

täydentäessänne 

ostakaa 

SOK:n 
Trikootehtaan 

EDULLINEN .. 
PUHTAASTI SUOMALAINEN 

SUURI 

SUOSITTELEMME 

Naisille: siroja päivä" ja yöpaitoja, kauniita liivialus' 
hameita ja housuja, hienoja sukkia, tyylikkäitä aamu .. 
takkeja ja esiliinoja, vahvoja villatakkeja y.m. 
Miehille: valkoisia ja värillisiä päivä paitoja, mukavia 
ja kestäviä alushousuja, komeita yöpukuja, sukkia, 
kauluksia, kalvosimia, kravattinauhoja y.m. 
Lapsille: siroja esiliinoja, leikkipukuja y .m. 

NAITA;VALMISTEITA myydlilin k~ikisu SOK:njäsenosuuakaupoiasa 

ja Neulomon ·ensiluokkaisia ja tyylikkäitä valmisteita. 



Suomalaista tiedettä: 
Professori UU NIO SAALAKSEN suurteos 

Viljelyskasvien tuho~~ 
ja hyötyhyönteiset 

rakentuu lähinnä sille monikymmenvuotiselle tutkimus. 
työlle, jota on suoritettu maatalouskoelaitoksen tuhoeläin• 
osastolla, ottaen samalla huomioon eri hyönteisryhmjen 

erik~istuntijain suorittaman tutkimustyön, samoinkuin ulkomaillakin harjoi• 
tetut vastaavat tutkimukset. Voi siis sanoa, että tiede tässä lausuu viimeisen 
sanansa käytännöllistä maanviljelystä hyödyttääkseen. Myöskin runsaan uuden 
suomalaisen nimistön käyttö on tässä kirja.ssa vakautettu useiden tiedemiesten 
yhteistyössä. - 672 suurta sivua ja 602 erinomaista kuvaa sisältävä teos on 
ilmestynyt Vanamo~seuran julkaisujen 30 osana. - Sid. 250: -. 

"- ·Teos sisältää tieteen uusimmat tulokset asiallisessa ja sat
tuvassa muodossa." (Hels. San.) 

"- Selvä ja asiallinen ja hyvin valittujen kuvien valaisema." 
(U. Suomi.) 

" Sen merkitys maassamme on erinomaisen suuri." (Maas. 
Tulevaisuus.) 

" Mahtava maataloudellinen tietokirja.'' (S. Sos. dem.) 

Professori KAARLO HILDENIN merkkiteos 

Maapallon ihmisroduf, 
esihistorialliset ja nykyiset, 

käsittelee ihmissuvun alkuperää, sen kehitysvaiheita ja sen 
nykyistä jakaantumista, nojautuen uusimpiin tutkimustulok" 
siin. Lukija saa tutustua ihmisen varhaisiin edeltäjiin, »esi, 
ihmisiin», jääkauden loppuvaiheilla eläneisiin jykeväraken• 
teisiin ihmismuotoihin ja niiden luomaan kulttuuriin sekä 
lopuksi niihin vaihtelevapiirteisiin rotuihin, jotka meidän 
päivinämme ovat ottaneet haltuunsa maapallomme eri alueet. 

Kiinnostavaa esitystä täydentää loistava kuvitus, joka antaa valaisevan käsityk• 
sen ihmissuvun puitteissa esiintyvistä ruumiillisista ominaisuuksista ja rotu !$ 
tyypeistä. - 303 kookasta sivua, 256 syväpainokuvaa. Hinta 95: -, sid. 110:-. 

,. - Mikä toinen teos voikaan kilpailla tämän kanssa aiheen mielenkiint~i~~ 
auudesta? - Tekijä on kansainvälisesti tunnettu tiedemies, ja lukija 
seuraa mielihyvällä hänen tyyntä ja asiallista esitystään. - Kuvitus 
täyttää korkeimmatkin vaatimukset." (Prof. Gunnar Ekman Hels. Sa 
nomissa.) 

WERNER SöDERSTRöM OSAKEYHTiö. 



Kaksi komeata, hauskaa kuvateosta 

ELÄINTEN MAAILMA V 

Reht. H a n n e s S a 1 o v a a r a n toimittama 5-osainen eläinai
heinen loistoteos on nyt ~almis. Teoksen V osassa käsitel

lään mitä mielenkiintoisimpia yleisaiheisia luonnontieteellisiä ky
symyksiä .. Se kuvailee eläinten ravintoa ja ravinnonottoa sekä 
eläinten sukupuolisuhteita ja jälkeläistenhuoltoa ja niihin liitty,. 
viä moninaisia vaistoja. Edelleen teos sisältää yhtenäisen esityk
sen eläinkunnan kehityksestä muinaisina aikakausina päättyen 
ihmissuvun kehitystä koskeviin teorioihin. Teoksen loppuosa 
sisältää nykyaikaisen perinnöllisyysopin ja rotuhygienian pää
piirteet - ainutlaatuinen luku suomenkielisessä kirjallisuudessa, 
jossa ei vastaavaa yhtenäistä esitystä näistä asioista. ole julkaistu. 
- 268 tekstikuvaa, 34 syväpainokuvaa. Sid. 160 mk, nahkaselk. 
200 mk. J(oko teos saatavissa edullisin vähittäismaksuinkin. 

VAINO 'BREMER 

LENTÄEN YLI NELJÄN MAANOSAN 

Loistavasti kuvitettu, jännittävä ja maailmankuvaamme selven
tävä esitys lentäjäkapteenimme· kahdesta suursaavutuksesta: 

Helsinki-Kapkaupunkilennosta ja maailmanympärilennosta. Näil
lä tavatonta huomiota herättäneillä matkoillaan Bremer koki paljon 
seikkailuja ja elämyksiä, joista hän kirjassaan kertoo reippaasti 
ja toisinaan jäyhän humoristisestikin. - 100 kuvaa, 3 karttaa. 
80 mk, sid. 100 mk. 

KUSTANNUSOSAKEYHTiö OTAVA 
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ja kestäviä alushousuja, komeita yöpukuja, sukkia, 
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NAIT A. V ALMISTEITA myydään hikisaa SOK:njäsenosuusltaupoiua 

ja Neulomon ensiluokkaisia ja tyylikkäitä valmisteita. 



Luonnonystävien kirjoja: 
SUOMEN LINNUT. Tri K. E. Kivirikon juhlallinen ja ihastuttava suur• 

teos on kirjallisuutemme kauneimpia teoksia. Kaksi mahtavaa osaa, yht. 
1054 suurta sivua, 729 tekstikuvaa, 13 yksiväri# ja 26 moniväriliitettä. Kuvh 
tus suuremmalta osalta suomalaisten lintumaalarien ja lintuvalokuvaajain 
mestarituotteita. Hinta 275 mk., kangaskans. 330 mk., puolinahkakans. 
450 mk., kokonahkakans. 550 mk., jonka voi suorittaa kirjakauppaan mu~ 
kavin v ä h i t t ä i s m a k s u i n k i n. 

KASVITIETEEN HISTORIAA, lehtori Greta Krohnin uusi teos esit
tää tieteellisen herbarion eli kasvikokoelman kehitystä kasvien keräilyn ja 
tutkimisen ohella. Esitys alkaa vanhojen kreikkalaisten tieteestä, Aristote, 
l~en ajoista, seuraa pimeän keskiajan vaiheita ja päättyy nykyajan kasvi• 
tieteeseen. Tämän kuvauksen puitteissa on samalla esitetty kasvitieteen ope' 
tuksen kehitystä kouluissa ja lopuksi puhutaan suo m a 1 a i s i s ta k o u' 
1 u h e r b a r i o i s t a. - Professori K. E. Kivirikko suosittelee teosta lämpi# 
mästi retkeilyhalun, luonnonrakkauden ja tutkimusinnon herättäjänä. -
315 sivua ja 28 kuvaa. 30: -. 

LUONNON LöYTöJA,Jusal Sepän kuvaussarja lintujen kotoisesta elä
mästä, pesänrakennuksesta ja pesien ympäristöstä on viehättävästi esitetty ja 
erinomaisesti kuvitettu. Lahjakirjaksi nuorille luonnonystäville mainio! -

' Valaistu yli 140 syväpainokuvalla ja piirroksella. Hinta 40:-, sid. 50:-. 

YLEINEN LINTUSUOJELU. Vapaaherra Hans v. Berlepsch kirjoitti 
kuuluisan teoksensa uskolliseksi neuvonantajaksi jokaiselle, ken harrastaa 
lintusuojelua joko ihanteellisista tai aineellisista syistä. Suomennos alku
teoksen 10. painoksesta on sovitettu Suomen oloja silmällä pitäen. Run• 
saasti kuvitettu. - 20 mk., sid. 30 mk. 

OHJEITA KASVIENKERAILIJ öiLLE. Opettaja o. Kyyhkyaen erin• 
omainen keräilyopas »kaipaa vertaistaan suurtenkin maiden kirjallisuu• 

· dessa». (Prof. K. Linkola.) - 12: -. 

SUOMEN RETKEILYFAUNA, tri Thorsten Renvallin systemaattis• 
biologinen esitys siitä, kuinka Suomen imettäväisiä ja lintuja sekä niiden 
jälkiä seurataan, linnunpesiä ja ,munia tarkastellaan y.m. - 2. painos. 389 
'sivua, 167 kuvaa. Sid. 45:-. ·, 

NUOREN HYöNTEISTIETEILIJAN OPAS, prof, Uunio Saalak• 
sen käsikirja hyönteisten keräämistä ja preparoimista varten. - 2. painos. 
Sid. 20:-. 

PERHOSKIRJA, lehtori Asko Pulkkisen keräilyopas tekee perhosten tut• 
kimisen aloittelijaliekin helpoksi ja viehättäväksi askarteluksi. Sen 33 moni~ 
väritaulussa on kuvattu lajittain yli 150 Suomen päiväperhosta, kiitäjää ja 
kehrääjää kaikkine muunnoksineen ja kehitysasteineen (yli 300 kuvassa). 
- Hinta 45: -, sid. 60: -. 

KASVIOPILLISIA JA ELAINOPILLISIA KERTAUSKYSYa~ 
MYKSIÄ, lehtori Asko Pulkkisen kirjoittama apukeino oppikoulujen lukio~ 

luokille ja realikokeeseen valmistuville. - 2. painos. 25: -. 

SUOMEN PETOPISTIAISET. Lehtori Asko P~lkkisen teoksen l osa 
kuvaa k.1ikkia Suomessa tavattu ja 1 1 3 m y r k k y p i s t i ä i s 1 a j e j a, 
niiden keräilyä ja tutkimista. - Runsaasti kuvitettuna 25: -, sid. 35: -. 

WERNER SöDERSTRöM OSAKEYHTiö. 



V iehättävin eläinmaailman 
ihmeitä esittelevä tieto• ja 

1 o i s t o k u v a t e o s, mikä 
Suomessa milloinkaan on 
julkaistu, on suurteos 

ELÄINTEN 
MAAILMA 

Näätä munavar .. 
kaana. (Kuva 
Eläinten maail, 
man V osasta.) 

VIISIOSAINEN ELAINKUVASTO JA ·LUKEMISTO 

Toimittaja: rehtori HANNES SALOVAARA 

Teos on nyt valmis. Oaien sisällys: 
I. Imettäväiset. 412 tekstisivua. 238 tekstikuvaa sekä liitteinä 80 

syväpaino.- ja 8 monivärikuvaa. 
II. Imettäväiset {jyrsijät, vajahampaiset, pussi- ja nokkaeläimet). 

Linnut. 416 tekstisivua. 219 tekstikuvaa sekä liitteinä 88 syvä
paino.- ja 8 monivärikuvaa. 

III. Varpuslinnut. Matelijat. Sammakkoeläimet. Kalat. Ympyrä.
suiset. Putkisydämiset. Vaippaeläimet. 407 tekstisivua.· 294 
tekstikuvaa sekä Iiitteinä 109 syväpaino.- ja 11 monivärikuvaa. 

IV. Selkärangattomat eläimet. 424 tekstisivua. 342 tekstikuvaa 
sekä liitteinä 90 syväpaino.- ja 6 monivärikuvaa. 

V. Eläinten ravinto ja ravinnonotto.- Eläinten sukupuolisuhteista 
ja jälkeläistenhuollosta. - Muinaismaailman eläimiä. -lhmir: 
nen paleontologian ·valossa. - Perinnöllisyystieteen yleispiir• 
teet. - Rotuhygieniaa. 344 tekstisivua. 268 tekstikuvaa sekä 
liitteinä 34 syväpainokuvaa. 

Kukin osa sid. 160 mk, nahkaselkäkans. 200 mk. Teos on saa.
tavissa myös edullisin vähittäismaksuin. 

K U S T ·A N N U S 0 S A K E Y H T I ö 0 TA V A 
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Arvokkaita 
teoksia 
huokealla! 

Toukokuun 6 plåivänä alkaa liikkeemme toisessa kerrokseua ulkomaa• 
bisen osastomme suuri KEVATALENNUSMYYNTI. Myymmesil• 
loin kymmeniä tuhansia niteitä saksalaista, enelantilaista ja ranska• 
laista kirjallisuutta poikkeuksellisen huokealla. Olemme t:inlå vuonna 
kiinnittlåneet erikoista huomiota englantilaise.en kirjallisuuteen, jota on 
alennusmyyntlpöydlllämme runsaasti edustettuna. Pistäytyesslinne 
alennusmyynnissämme, vakuuttaudutte siitä, että myöskin arvokasta 
saksalaista kirjallisuutta on meiltä saatavana erittäin huokealla. 

Alennusmyyntimme käsittää sekä kauno• 
kirjalllsta• että tieteellistä kirjallisuutta. 

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA- HELSINKI 

Kirjoittakaa 

AKVILAN MusTEELLA 
Palkittu suomal.ainen laatutavara. 

KESKINAINEN 'HENKIVAKUUTUSYHTiö 

SALAMA . 

Vaatevarastoanne 

täydentäessänne 

ostakaa 

SOK:n 
Trikootehtaan 

EDULLINEN 

PUHTAASTI SUOMALAINEN 

SUURI 

SUOSITTELEMME 

Naisille: siroja päivä' ja yöpaitoja, kauniita liivialus" 
, hameita ja housuja, hienoja sukkia, tyylikkäitä aamu• 

takkeja ja esiliinoja, vahvo{a villatakkeja y.m. 
Miehille: valkoisia ja väril isiä päiväpaitoja, mukavia 
j,a kestäviä alushousuja, komeita yöpukuja, sukkia, 
kauluksia, kalvosimia, kravattinauhoja y.m. 
Lapsille: siroja esiliinoja, leikkipukuja y.m. . 

N AITA·, V ALMlSTElT A myydään kaikissa SOK:n jäsenosuuskaupoissa 

ja Neulomon ensiluokkaisia ja tyylikkäitä valmisteita. 



Ensimmäinen täydellinen esitys 
isänmaamme maantieteestä 

IIVARI LEIVISKÄ: 

Suomen maa ja kansa. 
S aatuaan valmtiksl 3-osaisen suunteoksensa »Maailman maat Ja valtiot», 

joka luo!tettavana hakuteoksena on saaJnut ~tiedemiesten ja käytännön~ 
miesten yksimieli'Sen tunnustuksen, rybityi professori Iivari' Leiviskä 

kokoamaan tähänastisen tieteellisen tutkimukiSen tulokset Ja omassa yli 
kolme vuosikymmentä kes,t:äneessä tutkijantYössään keräämänsä ainekset, 
ja tuloksena on 656 kookasta s~vua käiSittävä 1täydellinen esitys maastamme 
ja' kansas1tamme. . 

~ 

Teos jakautuu kaJhteen osaan: 1. Y 1 ei s maantietee II i ne n osa, 
jossa käsitellään eri lukuina Suomen korkeussuhteet, kaiHoperä, maalajit, 
Hmasto, vesis1töt, kasvillisuus, väestö, asutus, ellnkeinO!t jne., ja II osa: 
A 1 u e maantiet e e II i n en kuvaus eli Suomen rtopografia. Siinä jae~ 
'taan maamme 16 maantieteeUiseen alueeseen ja käS'itellään n!Ltä yksityis
kohtaisesti ja asiallisesti. Koko Suome·n kuva käy täten lukijalle selväksi. 

·Erikoisesti elävöittää CJsitystä kuvitus. Erikoisuutena on lukuisa 
joukko kartakkei,ta (mm. kaupunkien pikkukartat) ja di~agrammeja (}'lht. 211 
kpl.) sekä aivan uusia, loisrtavan kauniita syyäpainokuvia (222 kpl.), jois.ta 
etenkin monet lentokoneesta otetut kuva't tuovat luki1jan silmäin eteen Jaa
joja maisemia peLtoi~neen, milttyineen ja asutuksineen, toiset kuvaava1t teh
taita, kaupunkinäkymiä, kirkkoja dne., ja toiset edelleen Lapi'n tunturlseu
t.uja, laajoj'a a.apoja ja synkkiä kiveli'öHä. - Samoin kuin prof. Leiviskän 
teoksessa :oMaailman maat ja valtdot», ovat tätSsä uudessakin teoksessa nu
merotiedot tuoreita (kauppatiedOit ym. viime vuodelta), ja näi'hin tuoreimpiln 
tietoihin perus:tuvat myös kartakkeet ja diagrammlt. 

Uljas teos maksaa 140:-, sid. 165:-, nahkaselkäkansissa 200:-, kuu
kausimaksuinkin. Teo~sen Sli'sällä on kuponki, joka oikeuttaa tämän teok
sen os·t,aja.a saamaan kirjakaupasta professori' Leiviskän edellisen suurteok
sen »Maailman maat Ja valtiot» (3 ma'Mav~a: osa1a, yht. 1500 kookasta sivua, 
500 tcklstlkuvaa ja -kartaketta ja 550 syväpainollitekuvaa, hinta osalta 
125:-, kang~skans. 150:-, nahkaselkäkans. 185: -) kaikissa asuissa 
7S markan alennuksella. 

Werner Söderström Osakeyhtiö. 

,· 



Kiittävät arvostelut saanut 
1 

kasvitieteellinen suurteos 

ILMARI HIITONEN 

SUOMEN KASVIO 
Uudessa 'Suomessa tri M. }. 1( o tila i ne n: 

»Suurkasvio on omistettu El'ias Lönnrotin, ensimmäisen Suomen 
ka'S'vlon laatijan, ja Aukusti Juhana Melan, hänen työnsä jatkajan 
muistolle. Omistus velvoittaa ja ·edellyttää: teoksen tuntwvaa paina
vuutta. Sitä maist. Hiitosen kasviolla mie:Iestäni riittä'Västi. on. SiHä 
on edellytykset py•syä kautta monien vuosien käJyttökelpoisena~ ja 
on se {<uuluiVa ·kuuluisien edeltädiensäJ rinnalla ,suomenkielisen luon
nontieteelli-sen kirjallisuuden ikulmakiviin .. » 

Helsingin Sanomissa tri 1. Paasio: 

»Suurteos, joka varmasti tulee vuosien ja vuos.lkymmenten ajan 
menestyksellä: •suorittamaan tänkeää kulttuuritehtäväänsä, tieteelli
sen Ja sovelletun kasvitieteem·me kai!kinpuoli>sta edistämistä· ja ike
hi ttämi'Slä. » 

771 sivua, 437 kuvarylhmää. Sid. 160 mk, nahkaselk. 190 mk. 

Koululaisille ja aloitteleville harrastelijoille: 

KO.:UL·u; JA RETKEILYKASVIO 
l(ir}. Ilmari Hlden (Hiitonen) ja Arvi PoiJärvi. 

»Juuri sellainen kasvio, jota meillä: on kaivattu, jota• koululaiset ja 
aloitte.Jijat rvoivat menestyksellä käyttää saadakseen ikarsvinsa oikein 
määrätyiksi Ja jonka aiVulla kasvien määrää:m'inen ikäy hauskaksi ja 
miellyttävä!ksi a·skart·eluksi.» (Uusi Suomi). 

343 sivua, 224 kuvaryhmää. Sid. 40 . mk. 

OTAVA 



Luonnon Ystävä 
Eläin- ja K asviti~teellinen .fli~akau&le~ti 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII 

Julkaisija: 
Suomalainen Eläin· 

ja Kaspitieteellinen Se~ra 
Vanamo 

• 

SISALLYS: 

Liro, ]. 1.: ·Eräistä ensiluokan sleniharvlnalsuukslsta ................•. 105 
Pettersson, Bror: l(rakatau, sen kasvimaantieteellinen tutkiminen ja uusi 

kasvisto (jatk.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . • . . . . . • • • • . . . . . J 13 
Välikangas, Ilmari: Mehilälshaukka Suomen mainostajana Puolassa ·~ ••••. 121 

·Backman, A. L.: Majavan nakertamia puita koskeva suolöytö Leppävlrrollla . 123 
Konikanen, P.: Eräistä tuhosieniä ravintonaan käyttävistä kovakuorlalslsta 126 
Efraimsson, R.: Sähkön ja valon vaikutuksesta kaloihin. . • . . . . . . . . . . . . • 129 
Kertomus Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon toi-

minnasta vuonna 1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 133 
Pieniä tietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • . . 140 
Kokousselostuksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 142 
Kirjallisuutta .................... · ............ · ................ ~ ..•. ·.· .• 146 
Uutisia · · · 152 ......................... ·············i······················ 

PIAtoimittaJa prof. a. Saata~ (Annank. 29, puh. 31392) ottaa vaataan lehteen alJotut ellln· 
tiet. klrjoltukaet, prof. K. Linkola (J<aavlt. puutarha, puh. 24375) kaavlt. klrJoltukaet. Toimi· 
tuulhteerlnll on trl M. H111% (Munkkiniemi, Tllllmlkl 28, puh. <19160). TILAOI(SET ovat 
osoitettavat Oy. Vallatulaliu (Annank. 29). Vuoalkerran tllauahlnta on 30 mk. -VanhoJa 
vuosikertoja saa prof. J, 1. Llrotta (Pablanlnk. 22, puh. 32715,) · · · 
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LUON N ONTI ETEELLIST.l Kl RJALLIS UUTTA: 
BERRIDOE, W. S.: Ali about fish . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97:50 
FITZ SIMONS, F. W.: Schlangen. Mit 27 Bildern............ 72:
FRANKE, H,: Vogelruf und Vogelsang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39: 60 
HEIL, H.: Das Leben unserer Pflanzengesellschaften .......... 144:-
HILF, R.- F. RÖHRIO: Wald und Weidwerk in Geschichte und 

Gegenwart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 36: -
Krise und Neuaufbau in den exakten Wissenschaften . . . . . . . . 64:80 
LEHMANN, E.: Biologie im Leben der Oegenwart. . . . . . . . . . . . 90:
SCHMIDT, H.: Ernst Haeckel. Denkmal eines grossen Lebens 50:40 

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA· HELSINKI 
' 

Kirjoittakaa 

AKVILAN .MusTEELLA 
P~lkiHu suomal~inen lututavar~. 

KESKINAINEN HENKIVAKUUTUSYHT.Iö 

SALAMA 

Vaatevarastoanne 

täydentäessänne 
ostakaa 

SOK:n 
Trikootehtaan 

EDULLINEN 

.. PUHTAASTI SUOMALAINEN 

SUURI 

SUOSIITELEMME 

Naisiili: siroja päivä• ja yöpaitoja, kauniita liivialus .. 
hameita ja housuja, hienoja ~ukkia, tyylikkäitä aamu, 
takkeja ja esiliinoja, vahvo{·a villatakkeja y.m. 
Miehille: valkoisia ja väril isiä päiväpaitoja, mukavia 
ja kestäviä alushousuja, komeita yöpukuja, sukkia, 
kauluksia, kalvosimia, kravattinauhoja y.m. 
Lapsille: siroja csiliinoja, leikkipukuja y .m. . 

NAIT AV ALMISTEIT A myydun .k.llkisaa SOK:njäatnoauwltaupoiua 

ja Neulomon ensiluokkaisia ja tyylikkäitä Jalmisteita. 



lsänin'aalllll'en , .. kzrjallisuuteinTne ri
kasfunut .. erinomaisella tiefoteoksella. 

Professori 1/VAR.I LEIVISKÄN 

.SUOMEN MAA JA KANSA 
on saanut as.iantuntijoilta,suurenmoisen tunnustuksen.· 

Prof. B. A a r n i o kirjoittaa 
U. Suomessa: 

»Teoksellaan Suomen maa ja 
kansa on professori Leiviskä 
luonut itselleen mulstomer-· 
kin, jota tulhian aikakirjoissa 
kauan malnitsema~n. 

Teoksen yleinen osa ikäiSittää . 
maamme korkeussuhteet, kal
Hoperän, maalajit ja -laadut, 
ilmaston, vesistöt, kasviston ja 
eläimistön sekä asutuksen, 
maanvillje]yksen, teot;Ii,suuden, 
kaupan ja me.renkulun histo
rioineen. 

Kai1kki tämä on esitetty sel
väpiirteisesti ja :valaistu kar
toilla Ja pUrustuksllla, niin että 
saa helposti yleiSikwva·n hyöty
kasvien 1viljelyksen laa}uudesta 
pitäji'ttäin, peltoalan käytöstä, 
sadosta ja viajantarp.eesta, ko
tielä•inhoidosta, Suomen maata
loU!selllueista, metsätaloudesta 
ja kaJastukJsesta. La·a.jassa lu
vussa on 

maamme teollisuudesta an· 
· nettu uusimpiin tietoihin pe
. rustuva tarkka esitys. 

Tätä ·lukua seuraavat 1 i i ken-

ne ja katupp · a~ ja yleinen osa 
päättyy kuvaukseen asutuk
sesta sekä sivistys... ja 
v f 1 j e l y s o 1 o i s t a. 
Teoksen toisen osan ,muodostaa 

Suomen aluemaantieteellinen 
kuvaus, jolhilsta maastamme 
el vielä ole ollut olemassa. 

Tämän alue~kuvauks,en avuna 
voi seHainen henkilö, jolla ei 
ole tilaisuurtta laajemmin mat
·kustelemaan, saada selvän kä
sityksen maamme luonnosta ja 
sen eriJai!SJuJUksi·sta. 

Siinä kulkee sillmiemtne ohitse 
sekä maisemallisesta kauneu· 
destaan 'kuUJlut että, yksitoi·kkoi
s.et seutumme, pitäjä pitäjältä. 
Saamme rkäsiityksen saaristos
tamme, rannikkoseudusta ja si
sämaasta; meidät !kuljetetaan 
pitkin ja poikin Suomea, Lap
pia ja Petsa.moa myöten. Ku
vausta se•lvittää 

tavattoman · laaja kuva-al· 
neisto, kaikki syväpalnoku· 
vlna esitetty. 

Ne ovat mitä suurimmaHa 
asiantuntemuksella vaHtut ja 
edustavat parasta mitä ny· 
kyään on saatavissa.)) 

•Suomen maa ja kansa,. on välttämätön tiedonlähde maastamme jokaiselle 
kansalaiselle. - 656 suurta tekstisivua, 211 kuvaa ja karttaa tekstissä, 222 

syväp~inoliitekuvaa. - (140: -, sid. 165:-, loistoasussa 200: -). 

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ. 



·~ 

Viehättävä, 

loistelias 

tietoteos 

ELÄINTEN 
MAAILMA 
VIisiosainen eläinkuvasta ja -lukemisto. 
Toimittanut HANNES SALOVAARA. 

Teos on nyt kokonaisuudessaan valmiina 

Eläinten maailma on ehdottomasti paras Suomessa ilmestynyt. eläinmaail
maa käsittelevä teos; se .. on oikea loistoteos. joka sekä sisällöltään että 

ulkoasultaan täyttää korkeimmatkin vaatimukset.» (Uusi Suomi) - »Tämän 
veroista eläinmaailman ihmeitä esittelevää tieto, ja loistokuvateosta tunnetusti 
ei suurissakaan sivistysmåissa löydy.» (Elå'inten Ystävä) 

Kukin osa on yli 400 sivun laajuinen. Osien sisällys: 1. Jmett~väiset. - II. 
Imettäväiset. Linnut; - 111. Varpuslinnut. Matelijat. Sammakkoeläimet Kalat. 
Ympyräsuiset. Putkisydämiset. Vaippaeläimet. - IV. Selkärangattomat eläimet. 

· V. Eläinten ravinto ja ravinnonotto. Eläinten sukupuolisuhteista ja jälkel_äis' 
tenhuollosta. Paleontologiaa. Perinnöllisyystiedettä. Rotuhygicniaa. 

Teoksessa on kaikki1111n n. 2,000 teksti,, syvå'paino• ja monivärlkuvaa. Hint11 

osalta sid. 160 mk, nahkaselk. 200 mk. S~atavissa myös edullisin vähittäismaksuin. 

------------0 TA VA 



Luonnon Ystävä 
Eläin- ja Kasvitieteellinen fiikakauslehti 
llllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllll 

Julkaisija: 
Suomalainen Eläin· 

ja Kasvitieteellinen Seura 
Vanamo .. 

SISALLYS: 

]lirnejelt, H.: Einar' Naumann 1891-1934 ••..•••.•.•••.••••.•• · ••••• 153 
Linkola, K.: Hattulan vuorijalava ja sen kohtalo .................. 156 
Suomalainen, Paavo: Vitamiinefsta .................................. 161 
Ek-Noponen, Oma: Aleksis Kivi luonnonkuvaajana .................. 171 
Saalas, Uunlo: Carl Reinhold Sahlberg luonnontutkijana, maatalous-

miehenä ja kansanvalistuksen .harrastajana ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 174 
Pieniä tietoja ...................................................... 181 
l(okousselostuksla ..............................................•... 182 
l<irjallisuutta ...................................................... 183 

PIItoimittaja prot, V. Saalas (Annank. 29, puh. 31392) ottaa vastaan lehteen aljotut eiAin· 
tiet. kirJoitukset, prof. K. Linkola (Kasvit. puutarha, puh. 24376) kasvit. kirjoitukset. Toaml· 
tuaalhteerlnA on trl M. Htrtz (Munkkiniemi, Tllllmlkl 28, puh. 49160). TILAUKSET ovat 
osoitettavat Oy, Valt$1Uk.stllt (Annank. 29). Vuosikerran tilaushinta on 30 mk. - VanhoJe 
vuosikertoJa a~a prof. J. 1. Llrolta (Pablanlnk. 22, pu~. 32715.) · 

................................................................................................................................................................................................ 
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Uudempaa luonnontieteellistä kirjallisuutta: 

ten BRUGOENGATE, P: Das astronomische Weltbild........ 25:65 
HALDANE, .J.: The inequality of man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45:50 
LEHMANN, E.: Die Orundlagen des Lebendigen . . . . . . . . . . . . 25:65 
NEUHAUS, H.: Winke iibern Oartenzaun.................... 32: 40 
SCHMIDT, H.: Ernst Haeckel. Denkmal eines grossen Lebens. 54:20 
Die Siisswasser-Flora Mittelcuropas. IX. Zygnemales . . . . . . . . 171:-
TUTIN, .J.: The atom... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78:-
WHITEHEAD, A. N.: Nature and life . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 45: 50 

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA- HELSINKI 

Kirioittakaa 

AKVILAN MusTEELLA 
Palkittu suomalainen laatutavara. 

·------------------------------------------------------
KESKINAINEN HENKIVAKUUTUSYHTiö 

SALAMA 

Vaatevarastoanne 

täydentäessänne 

ostakaa 

SOK:n 

EDULLINEN 

- ·puHTAASTI SUOMALAINEN 

SUURI 

SUOSIITELEMME 

Naisille: siroja päivä~ ja yöpaitoja, kauniita liivialus:s 
hameita ja housuja, hienoja sukkia, tyylikkäitä aamu~ 
takkeja ja esiliinoja, vahvo{'a villatakkeja y.m. 
Miehille: valkoisia ja väril isiä päivä paitoja, mukavia 
ja kestäviä alushousuja, komeita yöpukuja, sukkia, 
kauluksia, kalvosimia, kravattinauhoja y.m. 
Lapsille: siroja esiliinoja, leikkipukuja y .m. · 

Trikootehtaan NAIT AV ALMISTEITA myydään kaikissa SOK:njäsenoauuskaupoissa 

ja Neulomon ensiluokkaisia ja tyylikk~itä valmisteita. 



Viehättävää luonnontieteellistä lukemista 
harrastajille: 

TIEDE .JA LUONTO . . Englantilaisen tieteen suurmestarin prof. J. 
A r t h u 'r Thompsonin mukaan suomeksi toimitettUJ loistava 
tieto- ja ikuvateo,s luonnontieteitten uusimmista saa·vutuksista. 
- 700 sUJUrta sivua, 650 tekstikuvaa ja 32 monivä1ritaulua. Sid. 
200 :-, loistoasussa 250:-. 

BIOLOGIAN HISTORIA. Tri Erik Norden s k i ö :1 d i n suur
teos on ai:kamme mainehikkaimp.ia tieteellisyleistaduisia esityk
siä, - »suurpiirteinen lä,pileikkaus koko Uänsimalisen kulttuurin 
kehityks.estä», kirj. prof. K. E. Kivi.riailio. -- 3 osaa {yht. yli 
900 sivua ja satoja ikuvia) yht. 130:- , sid. 150:- . 

MIKROOBIEN METSÄSTÄ.JIÄ. Amerilkkalai sen tiedemies-kirjai
Uijan · P a .u 1 d e K r ui f i n mukaansatempaavia elämäkerta
kuvauksia tutkijain taiste~luista ihmiskunnan vaaTa'llisimpia vi
hollisia vastaan. »Viime rvuosien viehättävin teos», kirj. 
U. Suomi. - 448 sivua ja !kuvia. 50:-, sid. 65:-, loistoasu.ssa 
100:-. 

NÄLÄN VASTUSTAJIA. Saman tekijän elämäkerratllisia esityksiä 
siitä, kuinka 'luonnonti·ede uusine keksintöineen on hyödyttänyt 
ihmiskunnan taloutta ja terveyttä. - 414 sivua ja kiintoisia 
kuvia. 55:-, sid. 65 :- . 

VILLIELÄINTEN LUONNE, JÄRKI .JA TAVAT. New Yorkin eläin
tarhan johtajan W i l 1 i a m Horn a d a y n omakohtaisia huo
mioita, jotka toisinaan suorastaan hämmästyttävät. - 335 siNua 
ja 30 kuvala. 60:.__, sid. 75:-. 

\ 

VIIMEISET . KOTKAT. Ruotsalainen Bengt B e ·r g on ihailtu 
kautta · maailman siitä innosta ja ta·rkkuudesta, jolla hän on · 
seurannut ja fi:Imannut lintujen elämää ja askartelua vapaassa 
ffuonnossa. - 78 syvä1painokuvaa. · 60 :- , JoistoasuStsa 75 :- . 

PAUL . EIPPER on Y'li 30 vuotta seurannut villi en eläinten elämää 
Saksan eläintarhoissa Ja julkaissut niistä taiteellisin valokuvin 
somistettuja havaintoteoksia kuten: »E · 1 ä j n te n 1 a P s i a» 
(25:-, sid. 40:-), »E 1} ä i me t k a t s e.l e v a t sinua» (40:- , 
sid. 55:~) ym. 

WERNER Söp.ERSTRöM OSAKEYHTiö. 



Suotnen hauskin suurteos 

ELÄINTEN MAAILMA 

Luonnon suuri, salattu ja ihmeellinen kirja aukeaa sille, 
. joka tutustuu tähän loistava.asuiseen teokseen. Koko 

eläinkunta, alkaen mikros~ooppisista hyönteisistä ja 
päätyen suurimpiin selkärankaisiin, kuvataan tässä uusim .. 
pien tutkimusten usein yllättävän rikkain tuloksin. Eläin' 
maailman sadat ihmeet, joiden nerokkuuden edessä ihmi' 
nen hämmästyy, on kerrottu seikkaperäisesti, mutta samalla 
hauskasti ja vetoavasti. Runsas ja kaunis kuvitus, jonka 
monipuolisuus on yhtä suuri kuin ihmeellisen sisällyksen 
tekee tämän teoksen aarreaitaksi, joka tarjoaa runsaasti ihas .. 
tuksen . aihetta kaikille ikäkausille, niin vanhoille kuin nuo .. 
rillekin. Avartava, huvittava, innostava suurteos) 

Toimittanut HANNES S A LQ VAARA. 5 muh .. 
keata . osaa. Yhteensä 1361 teksti,, 401 syväpaino' j.a JJ 
monivärikuvaa. Kukin osa sid. 160 mk, nahkaselk. 200 mk. 
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AKVILAN MusTEELLA 
Palkittu suomalainen laatutavara. 
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SALAMA 

Vaatevarastoanne 

täydentäessänne 

ostakaa 

SOK:n 
Trikootehtaan 

EDULLINEN 

PUHTAASTI SUOMALAINEN 

SUURI 

SUOSIITELEMME 

Naisille: siroja päivä• ja yöpaitoja, kauniita liivialus
hameita ja housuja, hienoja sukkia, tyylikkäitä aamu' 
takkeja ja esiliinoja, vahvo{a villatakkeja y.m. 
Miehille: valkoisia ja väril isiä päiväpaitoja, mukavia 
ja kestäviä alushousuja, komeita yöpukuja, sukkia, 
kauluksia, kalvosimia, kravattinauhoja y.m. 
Lapsille: siroja esiliinoja, leikkipukuja y .m. 

N AITA V ALMISTEITA myydään hikissa SOK:njuenosuuakaupoiaaa 

ja Neulomon ensiluokkaisia ja tyylikkäitä valmisteita. 
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sista. - 700 suurta sivua, 650 tekstikuvaa ja 32 moniväritaulua. 
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MlKROOSlEN METSÄSTÄJilt Amerikkalaisen tiedemies-kirjai. 
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hollisia vastaan. »Viime vuosien viehättävin teos>>, kirj
U. Suomi. - 448 sivua ja kuvia. 50: - , sid. 65: -, loistoasussa 
100: - . 
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VILLIELÄINTEN LUONNE, JÄRKI JA TAVAT. New Yorkin eläin
tarhan johtajan W i 11 i a m H o r n a d a y n omakohtaisia huo
mioita, jotka toisinaan suorastaan hämmästyttävät. - 335 sivua 

, ja 30 kuvaa. 60: -, sid. 75: - . 

VIIMEISET KOTKAT. Ruotsalainell B e n g t B e r g on ihailtu 
kautta maaliman siitä innosta ja tarkkuudesta, jolla hän on 
seurannut ja filmannut lintujen elämää ja askartelua vapaassa 
luonnossa. - 78 syväpainokuvaa. 60: - , loistoasussa 75: - . 

PAUL EIPPER on yli 30 vuotta seurannut villien eläinten elämää 
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M iele nkiin toinen 

luonnontieteellinen 

käsikirja 

K.J. VALLE 

SUOMEN KALAT 

E nsimmäinen suomalainen kaloja koskeva erikoisteos. 
Sen tekijä, Turun ja Helsingin yliopistojen eläintieteen 

dosentti, on pitkän ajan tutkinut vesistöjemme kalamaail, 
maa ja perinpohjin tutustunut tämän alan ulkomaisiinkin 
tutkimuksiin. Teoksen alussa on lyhyehkö kalatutkimus• 
tamme vertaileva selostus. Yleisessä alkuosassa saamme tu' 
tustua kalojen rakenteeseen ja elämään, kalastomme levin .. 
neisyyteen, kalojen sukulaisuussuhteisiin ym. - Jälkimäi .. 
sessä osassa esitellään sanoin ja kuvin kaikki maamme ve, 
sistöissä esiintyvät vakinaiset ja satunnaiset kalat, niiden 
ulkomuoto, mitat, levinneisyys, elintavat, oleskelupaikat, 
ravinto, kutu, taloudellinen merkitys ja pyyntitavat. Esi, 
tykseen liittyy selvät tutkimuskaavat, joiden avulla voi 
määrätä minkä kothftaisen kalalajin tahansa. 

Teoksessa on 230 suurta sivua ja kuvitus on erikoisen run11 
sas ja loistelias: siinä on 134 kuvaa ja 34 hienoa väripai• 
noksista liitekuvaa eri kalalajeistamme. 

Tämä teos on joulukirjallisuuden upeimpia tietokirjoja ja 
erinomainen joululahja kaikille luonnontiedettä harrasta' 
ville. Hinta 110 mk, sid. 125 mk. 
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