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\^uosi 1904 oli yleispiirteissään harvinaisen kolea ja sateinen, jonka johdosta 
kasvullisuus suuresti myöhästyi. Tämä epäedullinen sää lienee tuntuvasti vai
kuttanut myöskin hyönteismaailmaan ja oli se luultavasti syynä siihen, ettei 
laajemmalle ulottuvia hävityksiä tänä vuonna yleensä sattunut.

Vuoden aikana on tilauksesta tehty kaksi matkaa Herniäisiin Hattulassa; 
ensimmäisellä käynnilläni heinäk. 6—10 p:nä tehtiin vertailevia ruiskutus- 
kokeita pariisinvihreällä ja lyijyarsenaatilla, eräällä verrattain uudella aineella, 
joka viime aikoina on yhä enemmän tullut käytäntöön Amerikassa, mutta 
tietääkseni ei ole ollut käytännössä Euroopassa, ei ainakaan pohjoismaissa.

Vuoden aikana huomatuista merkillisemmistä tuhotöistä mainittakoon: 
Eriophyes piri (Nai.) punkin ennen aivan tuntemattomat hävitykset päärynän- 
hedelmissä; aikasemmin mansikkamaissa tapaamani Tarsonemiis-]a,]m, joka on 
havaittu tieteelle uudeksi lajiksi ja jolle sen vahingollisuuden tähden olen an
tanut nimen T. destructor, kasvihuoneissa aikaansaamat häiriötilat Begonioissa 
ja Pelargonioissa; tähän saakka arvatenkin ainoastaan Saksasta ja Italiasta 
tunnetun ja harvinaisena pidetyn Glycyphagus ornatus Kram. punkkilajin jouk- 
kottain esiintyminen tallin ja navetan heinänrääpeissä; lopuksi on toimitettu 
tarkempi tutkimus eräästä erilaisilla taimilavakasveilla esiintyvästä lajista 
punkkisukua Uropoda, joka laji on havaittu tieteelle uudeksi ja jonka olen 
selittänyt nimellä TJ. obnoxia.

Myöskin vuonna 1904 olen antanut useita selontekoja kasvisairauksia 
koskevista teoksista prof. P. Sorauerin Berliinissä julkaisemaan »Zeitschrift 
fur Pflanzenkrankheiten», sen lisäksi olen refereerannut kaiken vuonna 1903 
ilmestyneen suomalaisen ja skandinavilaisen kasvisairauksia koskevan kirjalli
suuden prof. M. H ollru n g in  aikakauskirjassa »Jahresberichte uber die Neue- 
rungen und Leistungen auf dem Gebiete der Pflanzenkrankheiten». K. Suo
men Talousseuran toimesta pidin sen syyskokouksessa Turussa esitelmän, jossa 
käsiteltiin uudenaikaisia menettelytapoja tuhohyönteisten vastustamiseksi. — 
Kysymyksiä tuhohyönteisistä tai kasvitaudeista on vuoden kuluessa saapunut 
ulkomailta kolme.
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I. Heinänkasvu.

Niitty mato (Charaeas graminis L ./ Kertomuksessani vuodelta 1903 mai
nittiin. että niittymadon hävitykset toistaiseksi lienevät tauvonneet. Niin 
onkin käynyt. Ainoastaan Alavuudella ja Lapualla lienee sanomalehtitieto- 
jen mukaan niittymatoja esiintynyt tuottamatta kuitenkaan mainittavampia 
vahinkoja.

Valkotähkiä niitty heinässä. Paikottain oli vuonna 1904 valkotähkiä 
heinänurmilla jokseenkin tuntuvassa määrässä. Tutkimuksieni mukaan olivat 
nyt kuten ennenkin punkit Pediculoides graminum E. Reut. ja Tarsonemus 
culmicolus E. Reut. sekä rakkojalka Aptinothrips rufa (Gmel,) ne lajit, jotka 
pääasiallisesti saivat aikaan mainitun sairaloisuuden niittyheinässä; lukui- 
simpana esiintyi taaskin epäilemättä ensinmainittu näistä kolmesta. Niin
kuin aikasemmissa kertomuksissani olen huomauttanut, ovat nämä kolme valko- 
tähkän synnyttäjää laajalle levinneet maassamme; niihin paikkakuntiin, joissa 
ne aikasemmin ovat tunnettuja, voidaan nyt lisätä yksi, nimittäin Tvärminnen 
eläintieteellinen laitos, jossa kaikki kolme lajia tavattiin valkotähkäisissä Phleum 
pratense, Poa pratensis, Deschampsia caespitosa ja Festuca ra&ra-korsissa.

Valaisevaa on se seikka, että Pediculoides graminiim ja Tarsonemus cul- 
micolus nyt on tavattu myöskin Tanskassa. Vuonna 1904 ilmestyneessä, toi
sessa painoksessa rouva S o fie  R ostru p in  erinomaisesta käsikirjasta »Vort 
Landbrugs Skadedyr blandt Insekter og andre lavere Dyr» mainitsee tekijä- 
tär, että hän on tavannut T. culmicolus-ipunkin useissa niittyruohoissa lehtitupen 
sisässä ja myöskin huomannut timoteissa valkotähkiä, jotka P. graminum on 
synnyttännyt. Tämän viimeksimainitun punkin olen jo muutamia vuosia sitten 
tavannut Ruotsissa, nimittäin valtion entomologisessa laitoksessa lähellä Tuk
holmaa. Tähän katsoen ja pitämällä silmällä näiden molempien punkkien 
erittäin yleistä esiintymistä kaukana toisistaan olevilla paikkakunnilla maas
samme, tuntuu hyvin luultavalta, että ne ovat laajalle levinneitä suuremmassa 
osassa Skandinaviaa ja mahdollisesti esiintyvät myöskin muissa maissa. — 
Merkille pantavaa on, että myöskin Amerikassa, Uudessa Meksikossa, eräs Tar
sonemus- laji voi synnyttää valkotähkiä muutamiin ruoholajeihin. Epävarmaa 
on kuitenkin, onko tämä laji T. culmicolus. Eräs amerikkalainen tutkija, 
Banks, joka vuonna 1904 ilmestyneessä teoksessa »A treatise on the Acarina 
or Mites» mainitsee, että T. culmicolus synnyttää valkotähkiä niittyheinään Suo-
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messa, ja kertoo samalla, että »samanlainen» muoto synnyttää saman ilmiön 
muutamissa ruohoissa Uudessa Meksikossa.

Timoteikärpäset (Cleigastra). Herra T. M örkin lähettämän kirjallisen 
ilmoituksen mukaan olivat hyönteistoukat Billnäsissä vahingoittaneet timotei- 
tähkiä. Oheenliitetyistä vahingoittuneista tähkistä näkyi, että niissä oli ollut 
timoteikärpäsen toukkia, joista meidän maassamme kaksi elintavoiltaan aivan 
samanlaista lajia, Cleigastra f/avipes(Yoll.) ja C. armillata (Zett.), esiintyvät 
yhdessä.

Vaaksiaistoukat. Helmik. 11 p:nä sain varatuomarinrouva B rum 
merilta pullollisen eläviä vaaksiaistoukkia Tervalammelta Vihdin pitäjästä. 
Näitä toukkia oli suojan sään sattuessa ilmestynyt tavattomat määrät jäälle 
erään järven rannalla, ja epäiltiin niitä mahdollisesti jonkunlaisiksi »niittyma- 
doiksi», jotka seuraavana keväännä voisivat hävittää läheisiä niittymaita. 
Minkä vaaksiaislajin toukkia ne olivat, ei voitu varmasti määrätä, koska sopivien 
ravintoaineiden puutteessa ei niiden kehittämistä voitu saada loppuun suori
tetuksi. Missään tapauksessa ne eivät kuitenkaan olleet Tipula oleracea L., 
joka maassamme on epäilemättä vahingollisin vaaksiaislaji. Kun kuitenkin 
muut Tipida-\ai]\t, m. m. kosteilla niittymailla elävä T. pratensis L., ovat tun
netut varsinaisiksi tuhohyönteisiksi, oli mahdollista, että nämä toukat hyökkäi
sivät läheisille niityille. Tähän katsoen kehotettiin kohta kokoilemaan ja tap
pamaan joukottani jäällä esiintyvät toukat, minkä saattoi tehdä ilman suu
rempia vaikeuksia, koska toukkia oli verrattain rajoitetuilla aloilla eikä niillä 
ollut pakopaikkaa, jonne ne olisivat voineet piilottua.

II. Viljalajit.

Juurimato. Juurimadon s. o. erilaisten seppälajien (Agriotes obscunis L. 
y. m.) toukkien hävityksiä viljanoraalla oli huomattavissa myöskin vuonna 1904. 
mutta nämä hyökkäykset olivat paljon lievemmät kuin edellisenä vuonna, jo l
loin monessa osassa maata oli vaikeitakin hävityksiä. Tehokkaimmat keinot 
juurimatojen vastustamiseksi, ennen kaikkea syvä kyntäminen ja tätä seuraava 
ahkera ja perinpohjainen äestäminen syyskesällä ja syksyllä, ovat jokseenkin 
perinpohjaisesti esitetyt viime kertomuksessani, joten tällä kertaa ainoastaan 
viittaan siihen.

Peltoetanat (Limax agrestis L .). Sanomalehtitietojen mukaan ovat eta
nat Hiitolassa, Kaukolassa ja Pyhäjärvellä Viipurin läänissä paikottain, erit
täinkin savimailla, saaneet aikaan suuria vahinkoja viljanoraassa. Myöskin Som- 
marnäsin kartanossa Orimattilassa hävittivät etanat yliopp. A. W. A tt ila n  
tiedonannon mukaan noin 15 ha ruisoraspeltoa. Tavallisuutta vastaan eivät 
etanat täällä olleet hävittäneet ojanpientareita lähinnäolevia osia sarasta — ne 
eivät yleensä näy tunkeneen saroille ojapientareilta —, vaan oli niitä jokseenkin
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tasaisesti hajallaan suuremmalla osalla sarkaa. Se seikka, että hävitys yleensä 
näkyy alkaneen lähellä niitä paikkoja, joissa lantakasat olivat olleet, viittaa 
siihen, että etanat sieltä olisivat levinneet ympäröiville pelto-osuuksille, joka 
taasen johtaa ajatuksen siihen luuloon, että etanat olivat joutuneet lannan 
mukana pellolle. Tämä tuntuu sitäkin luultavammalta, kun lantasäiliö saa
mieni tietojen mukaan oli kostean niittymaan reunassa, jollaiset paikat ovat 
etanoiden tyyssijoja. Saattaa hyvin ajatella, että etanat tältä paikalta pyrki
vät talvehtimaan viereiseen lantasäiliöön, joka oli aivan omiaan tähän tarko- 
tukseen, ja että ne myös sinne laskivat suuret määrät munia. Mainittu ta
paus kehottaa kuitenkin varomaan, ettei etanan munia päästetä leviämään 
lannan mukana pellolle. Etupäässä 011 tietysti ryhdyttävä sen suuntaisiin 
toimenpiteisiin, että etanoita estetään tulemasta lantasäiliöön ja saastuttamasta 
sitä munillaan. Mitenkä tämä paraiten on ehkäistävä, siitä on jokseenkin seikka
peräinen selonteko kertomuksessani vuodelta 1903. Jos tarkastettaessa lantaa 
suurempi määrä etanan munia — ne ovat ympyriäisiä, lasimaisia ja erittäin 
kimmoisia, ja tavallisesti etanat laskevat niitä useampia yhteen suurempiin tai 
pienempiin joukkoihin — 011 tavattu siinä, ei luonnollisestikaan niitä todenmu
kaisesti joksenkin rajoitettuja lantamääriä, jotka sisältävät munia, ole levitet
tävä pellolle, vaan ne ovat munien turmelemiseksi sekoitettavat tarkasti sam- 
muttamattomalla kalkilla sekä käytettävät vasta sitten, kun on päästy var
muuteen siitä, että munat todellakin ovat tuhoutuneet.

Kääpiöjyväkärpänen (Chlorops taeniopus Meig.  ̂ja kahujyväkärpänen
(Oscinis frit LJ. Vähemmän arvoisia hävityksiä 011 huomattu näiden kärpäs
ten saaneen aikaan muutamilla paikkakunnilla sekä syys- että kesäviljavai- 
nioilla. Kumpikin on tarkasti selitetty viime kertomuksessani.

Valkotähkiä viljalajeissa. Rukiissa 011 tavattu valkotähkiä monessa pai
kassa, vaikka enimmäkseen jokseenkin pienessä määrässä. Useimmissa tutki
missani tapauksissa oli näitä vahinkoja saanut aikaan valkotähkäyökön (Hadena 
secalis (L.) Bjerk.^ ja valkotähkäkoin (Ochsenheimeria taurella Schiff.  ̂ toukat. 
Eri ohrapelloilla Siuntiossa ja Paraisissa tavattiin ensin vaalentuneita, sittem
min kaatuneita korsia, jotka maanpinnan rajalta olivat turmelleet ohraniaakirpun 
(Phyllotreta vittula Redtb.^ toukat.

Kertomuksessani vuodelta 1902 mainitaan, että valkotähkiä voi syntyä 
viljalajeihin m. m. myöskin siten, että niitä ylimmäisen nivelen yläpuolella 
vahingoittaa punkki Pediculoides graminum, jonka olen paitsi useissa niittyruo- 
hoissa tavannut vehnässä, ohrassa ja kaurassa; ohrassa on tämä tuhohyönteinen 
tavattu imemässä myöskin tähkäpäitä, jotka sen johdosta ovat näivettyneet ja 
kuivuneet. Erittäin valaisevaa on kuulla, että rouva R ostru p , mikäli hän 
kertoo aikasemmin mainitussa käsikirjassaan (2 painos), hyvin usein on tavan
nut tämän punkin Tanskassa kaurassa ja ohrassa; hänen havaitsemiaan vaurioita 
nivelen yläpuolella rukiin ja ohran korsissa arvellaan samaten vastamainitun 
punkin aiheuttamiksi. Aikaisemmin julkaisemassani teoksessa x) olen lausunut

*) E. R e u te r , TJber die Weissährigkeit der Wiesengräser in Finland. Act. Soc. pro 
Fauna et Flora Fenn. X IX , N:o 1, 1900, s. 67.
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sen otaksuman, että P. graminum tai mahdollisesti toinen tämänsukuinen laji 
myöskin muissa maissa saa aikaan samanlaista hävitystä kuin meidän maassamme. 
Tämä otaksuma on jo osottautunut oikeaksi kummassakin tapauksessa. Niin
kuin me yllä olemme nähneet, on P. graminum Tanskassa tavattu valkotähkän 
synnyttäjänä sekä ruoho- että viljalajeissa. Ja aivan hiljattain, tämän vuoden 
alussa, on saksalainen tiedemies J. M iiller julkaissut kirjoituksen *), jossa hän 
tekee selkoa hävityksestä kaurassa Schlesiassa, jonka 011 saanut aikaan eräs 
P. graminumille hyvin läheinen punkkilaji, joka oli tieteelle ennen tuntematon 
laji ja jonka hän on selittänyt nimellä Pediculoicles avenae. Tämän uuden lajin 
elämäntapa ja sen ahdistaman kasvin sairaustapa eroavat kuitenkin jossain 
määrin vastaavasta suhteesta P. graminumissa,.

Valkotähkistä viljalajeissa puhuttaessa saattaa mainita, että rouva R os trup 
on löytänyt myöskin Tarsonemus culmicolus-punkin kaurassa; tähän asti olen 
itse tavannut sen ainoastaan niittyruohoissa, en vielä viljalajeissa. — Lopuksi 
ansaitsee tässä yhteydessä mainitsemista, että toinen Tarsonemus-l&ji, T. spirifex 
Marchal. eri maissa on tuottanut suuria vahinkoja kauravainioille. Tämän la
jin on ainoastaan pari vuotta sitten ensimmäisenä selittänyt ranskalainen hyön- 
teistutkija M arch a l2), ja on se toistaiseksi tavattu Itävallassa, Saksassa3) ja 
Tanskassa, jossa viimemainitussa maassa rouva R os trup on havannut sen 
tuottamia pahempia vahinkoja useassa eri paikassa; muutamista tiedonannoista 
päättäen olisi se ilmestynyt kauraan myöskin etelä Ruotsissa, nimittäin Skä- 
nessa ja Hallandissa Sen jokseenkin laaja leveneminen saattaa otaksumaan, 
että se voi esiintyä myöskin meidän maassamme. Tästä syystä olen tahtonut kiin
nittää huomiota siihen ja pyydän johdatuksena sen löytämiseen saada lyhy
käisesti selittää pääasiallisen sairaustavan vahingoittuneessa kaurassa. Sairastava 
kaura on huomattavan lyhytkasvuinen ja heikosti kehittynyt, lehtitupet ovat tur
vonneita ja punertavia; röyhy ulkonee harvoin lehtitupesta ja on silloin huonosti 
kehittynyt, ainoastaan harvoilla ja huonoilla tähkylöillä. Useimmissa tapauk
sissa pysyy röyhy ylimmäisen lehtitupen ympäröimänä ja — mikä on tälle 
tuhotavalle erikoista — yläkorsi on turvonneen lehtitupen sisässä enimmäkseen 
ruuvikierteisenä. Itse tuhohyönteinen, joka on lehtilavan sisäpuolella, 011 pal
jaalla silmällä tuskin huomattavissa.

Rakkoj alkaisi a, pääasiallisesti Limothrips denticornis Hai. tavattiin ru- 
kiissa Hernäisissä Hattulassa: niiden rukiille tuottamalla vahingolla ei kuiten
kaan ollut mitään merkitystä.

*) J. M li 11 e r, P e d ic u lo id e s  A v e n a e  n. sp. noch eine Milbenkrankheit des Hafers. 
Zeitschr. f. Planzenkrankheiten. X Y , 1905, siv. 23— 29. Taf. I— II.

2) P. M a rch a l, Les T a r s o n e m u s  des G-raminees. Bull. Soc. Ent. France. 1902, s. 98— 104.
3) O. Kirchner, Eine Milbenkrankheit des Hafers. Zeitschr. f. Planzenkrankheit. 

X IV , 1904, s. 13— 18. Taf. 1.



III. Kaalikasvit, juurikkaat, perunat.
Juurimato. Senaattori A. O. K ihlm anin kirjallisen tiedonannon mu

kaan oli jnnrimato, s. o. sepäntoukat, kesäkuussa tuottanut paljon vahinkoa 
erittäinkin kukkakaaleille, mutta myöskin valkokaalin taimille Kaitansissa 
Espoon pitäjässä.

Etanat. Eräällä kaalimaalla Herniäisissä Hattulassa huomattiin kaali- 
taimien jonkun verran maanpinnan yläpuolella olevan pahasti vahingoittuneita, 
jonka johdosta ne kaatuivat js kuivettuivat. Paikkaa tarkastettaessa ei ensi 
aluksi voitu havaita minkäänlaisia tuhoeläimiä, mutta pian tavattiin koko kaali
maalla osaksi kaalilehtien alasivulla, osaksi kaikenlaisen törkyn peittäminä 
maan päällä useita nuoria etanoita, jotka varmaankin olivat saaneet aikaan 
yllämainitun vahingon. Pienuutensa tähden ne helposti jäivät huomaamatta. 
Ripottelemalla kalkkipiirejä maan päälle eri kaalitaimien ympäri, voitiin ne 
suojella jatkuvista ankarammista tuhoista.

Kaalikärpänen (Änthomyia brassicae Bche). Myöskin vuonna 1904 huo
mattiin erinäisiä tosin viattomampia kaalikärpäsen toukkien tuhotöitä nauriissa, 
lantuissa ja muissakin kaalikasveissa. Toimenpiteitä tätä useinkin hyvin pahaa 
tuhohyönteistä vastaan esitetään kertomuksessani vuodelta 1908.

Juurikaskärpänen (Änthomyia conformis Fsill.). Maanviljelijä K. K ii-  
pu la  Janakkalasta lähetti elokuun alussa rehujuurikkaan lehtinäytteitä, joissa 
oli runsaasti juurikaskärpäsen kalvavia toukkia ja koteloita. Näytettä seuraa- 
vassa kirjeessä ilmoitettiin, että muuten verrattain kauniita Barres-rehujuuri- 
kasviljelyksiä, joita varten siemeniä Laborin välityksellä oli saatu keväällä 
suorastaan Tanskasta, turmeli tämä paikkakunnalla aikasemmin tuntematon 
tuhohyönteinen. Siemenen mukana tämä hyönteinen varmasti ei ollut joutu
nut tälle paikkakunnalle. Juurikaskärpänen kuuluu meidän kotimaisiin hyön- 
teislajeihin ja tuntuu sangen levinneeltä maassamme ja on se jo aikasemmin 
tuottanut paljon vahinkoa juurikasmaissa; se näkyy kylläkin viime kertomuk
sestani, jossa lajin elintavat ja keinot sen hävittämiseksi jokseenkin perinpoh
jaisesti ovat selitetyt. — Jo elok. 20 p:nä puhkesi lähetetystä näytteestä ensimmäi
set juurikaskärpäset janoin kaksi viikkoa myöhemmin olivat kaikki toukat ja 
kotelot kehittyneet täysinkasvaneiksi hyönteisiksi.

Rupea perunoissa. Vaikka tämä ilmiö ei ole missään yhteydessä 
hyönteistuhon kanssa, mainittakoon se kuitenkin tässä, koska oli olemassa 
erityinen syy ottaa tarkempi selko ruven esiintymisestä Suomen perunoissa. 
Hallen kasvitauteja tutkivan koeaseman johtaja prof. M. H ollru n g , joka 
oli ottanut perunaruven erikoistutkimuksen alaiseksi, kääntyi nimittäin 
puoleeni pyytäen tietoja sen esiintymisestä maassamme. Tämän johdosta 
lähetettiin yksissä neuvoin prof. Gr. Grrotenfeitin kanssa 14 henkilölle eri 
osissa maata kyselyjä mainitussa tarkotuksessa; koska »ruvella» usein tar-
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kotetaan erilaisia tauteja, pyydettiin senlisäksi lähettämään näytteeksi rupisia 
perunoita prof. H ollru n g ille  edelleen toimitettaviksi, jotta hän itse saisi ti
laisuuden arvostella meillä esiintyvän perunaruven laatua ja luonnetta.

Kysymyksen valaisemiseksi mainittakoon tässä muutamia otteita saapu
neista vastauksista: »Rupea ei perunoissa tänä vuonna täällä ole tavattu ja 
lienee tämä tauti harvinainen paikkakunnalla» (Joroinen. Järvikylä. K. G roten
felt). »Paikkakunnalla ei ole mainittavammassa määrässä rupisia perunoita, 
niitä saa etsimällä etsiä; tänä vuonna on niitä tavallista vähemmin, syynä sii
hen lienee kylmä ja kuiva kesä» (Jyväskylä, Niemelä, M. Nieminen). »Rupea 
tavataan tosin toisinaan yksityisissä perunoissa, mutta sitä ei voida pitää mi
nään yleisenä tautina tällä paikkakunnalla. Edellisenä vuotena oli kuitenkin 
muutamissa perunalajeissa rupea suuremmassa määrässä. Tänä vuonna ei ole 
tavattu rupea, mikäli minä asiaa monelta taholta tiedusteltuani tunnen.» (Turku,
A. Reuter). »Rupea on muutamina vuosina ollut jokseenkin runsaasti peru
noilla vahingoittamatta niitä kuitenkaan, mikäli minä tiedän; tänä vuonna on * 
tämä kasvi, ainakin tällä paikkakunnalla, aivan vapaa taudista» (Isokyrö, Oris- 
mala, E. Bj örkenheim). »Rupi on hyvin yleinen meillä, mutta tänä vuonna 
ei sitä ole mainittavammassa määrässä. Muutamina vuosina, kuten viime 
vuonna, oli melkein koko sato ruvessa» (Muhos, Koivikko, M. B arcken. »Ru
pisia perunoita kasvaa ainoastaan semmoisissa pelloissa, joihin on pantu tuhkaa 
ja lipeänjätteitä» (Nurmes, O. Heikura). »Vähässä määrässä 011 perunoissa ru
pea melkein joka vuonna, pääasiallisesti siellä, missä perunoita viljellään useina 
vuosina peräkkäin samassa paikassa. Tänäkin vuonna on rupea, kuitenkin 
ainoastaan mitättömässä määrässä» (Köyliö, A. Cedercreutz). »Jonkun ver
ran tavataan täällä rupea perunoissa puutarhassa, kun maa siellä on lannoi
tettu liian väkeväksi typellisillä lannoitusaineilla, mutta peltomaassa sitä ei 
ole tavattu. Tänä vuonna ei näillä seuduilla liene rupea» (Otava, G. 
Serlachius). »Perunarupi on hyvin harvinainen näillä seuduilla, tämän vuo
den perunat ovat yleensä kovia ja terveitä. Ainoastaan pienillä peltotilkuilla 
asuinrakennusten luona, jossa perunoita viljellään vuosi vuoden jälkeen ja 
jossa lannoitetaan usein ja väkevästi, tavataan rupea» (Osara, A. G. Hilden). 
Perunarupea tavataan näillä seuduilla harvoin. Sitä on kuitenkin semmoisissa 
paikoissa, joissa perunoita viljellään samassa pellossa pitemmän aikaa vuorot- 
telematta millään muulla kasvilla. Tänä vuonna oli rupea samassa määrässä 
kuin edellisinäkin vuosina. Kansan uskona on, että kun perunoita lannoite
taan tuhkalla tai likatunkiolla talosta, tulevat perunat rupisiksi» (Kajaani, 
Seppälä, G. Ungern).

Yllämainitut tiedonannot eivät luonnollisestikaan oikeuta tekemään min
käänlaisia yleisiä johtopäätöksiä perunaruven levenemisestä maassamme. Niin 
paljon siitä kuitenkin näkyy, että tämä tauti tunnetaan eri osissa maatamme, 
vaikka se muutamilla seuduilla yleensä näkyy esiintyvän hyvin niukasti, toi
silla paikkakunnilla sensijaan jokseenkin yleisesti. Eri paikkakunnilta lähete
tyt perunanäytteet osoittivat, että rupi kaikkialla oli samaa iajia.

Yllämainittuja tiedonantoja ja rupisia perunanäytteitä prof. H ollrungille 
lähetettäessä pyysin samalla hänen lausuntoaan tavattavan ruven laadusta 
ja sain sen johdosta seuraavan vastaselityksen: »Minä huomaan näistä (rupi-
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sista perunoista), että suomalaisen ruven ulkomuoto on aivan meidän ru- 
pemme kaltainen. Mitä taudin syihin tulee, en ikävä kyllä voi antaa tyydyt
tävää selitystä, koska en hyväksy amerikkalaisten otaksumaa, että joku sieni 
olisi taudin synnyttäjä, ja koska en toistaiseksi ole keksinyt mitään muuta 
tyydyttävää selitystä. Siitä olen kuitenkin varma, että happamien aineiden 
lisääminen peltoon estää ruven muodostumista.» Jos tämän viimemainitun 
keinon tarkoituksena on tehdä tehottomaksi liian emäksisiä aineita maassa, lie
nee muutamin paikoin maatamme lausuttu otaksuminen, että maan lannoitta
minen tuhalla ja muulla semmoisella edistää ruven muodostumista oikeutettu.

IV. K/yökki- ja  taimilavakasvit.

Uropoda obnoxia E. Reut. Kertomuksessani vuodelta 1903 mainitaan, 
että luultavasti tuntemattoman Uropoda-la,]in impyeet olivat taimilavoissa tur
melleet rediisiä ja kurkuntaimia. Koska nämä tuho työt monesta syystä olivat 
mieltäkiinnittäviä — olihan mainittu laji, niinkuin jo on viitattu, todenmukai
sesti tieteelle uusi ja sitäpaitsi olivat Uropoda-ldLjien vahinkotyöt suorastaan 
tuoreissa kasviosissa. mikäli tiedetään, ennen tuntemattomia — tahdoin inies- 
kohtaisesti hankkia lähempiä tietoja tämän uuden tuhoeläimen esiintymisestä 
ja elintavoista sekä saada täysin kehittyneitä punkkeja voidakseni varmasti 
määrätä lajin. Olin tosin siitä suuresta määrästä impyeitä, jotka tirehtöri 
Hedm an oli lähettänyt Perttulasta, vihdoin löytänyt myöskin pari täysin ke
hittynyttä urosta, mutta nämä eivät olleet siinä tilassa, että varmuudella olisi 
voinut määrätä lajin, jonka vuoksi oli tärkeätä saada runsaampi aines sekä 
uroksia että vielä löytämättä jääneitä naaraksia.

Lokakuussa viime syksynä sain maist. H. Federleyltä tarkastettavakseni 
väkiviinassa säilytettyjä punkkeja, jotka hän oli ottanut Humlevikin hu
vila-alueelta Helsingin läheisyydestä saadusta perhostoukasta (Arctia caja 
\j.). Näitä punkkeja tutkittaessa huomattiin kohta, että ne olivat sa
man Uropoda-lajin impyeitä, joka edellisenä vuotena oli tavattu tuho
eläimenä taimilavakasveissa Helsingin luona ja Perttulassa. Mainittujen 
impyeiden joukossa ei löytynyt yhtään täysin kehittynyttä punkkia, jota myös
kin saattoi otaksua, koska juuri Uropoda-l&iien impyet edellisessä kertomuk
sessa mainitsemallani tavalla kiinnittyvät useihin hyönteisiin. Samassa kerto
muksessa olen myöskin lausunut epäilyksiä siitä, tokko Urojjoda-impjeet, niin
kuin muutamissa amerikkalaisissa teoksissa mainitaan, todellakin suorastaan 
ahdistavat mainittuja hyönteisiä, sensijaan olen arvellut, että ne kiin
nittyvät hyönteiseen ainoastaan käyttääkseen sitä jonkunlaisena kulkuneu
vona. Maist. F ederley  mainitsi kuitenkin, että se perhostoukka, jolla nämä 
impyeet kauemman aikaa olivat olleet, vähitellen kuihtui ja lopulta kuoli; kun 
hän ei voinut löytää mitään muuta syytä toukan kuolemaan, sai hän sen käsi
tyksen, että mainitut punkit todellisina loisina olivat syynä siihen. Kuinka 
asianlaita oikeastaan on, lienee vaikeata nyt täydellä varmuudella ratkaista.

M  743. 2
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Kun kuitenkin mainitun punkin esiintyminen Humlevikin huvila-alueella 
oli saatu todistetuksi, lähdin maist. F ederleyn  seurassa sinne etsimään taimi- 
lavoista kehittyneitä punkkeja. Siellä käydessämme ei taimilavoissa enään 
ollut kasveja, mutta meidän onnistui kuitenkin jonkun ajan etsimisen jälkeen 
löytää yksityisiä yksilöitä tätä lajia matelemassa kaikenlaisen törkyn joukossa 
maassa; hiukan enemmän niitä oli itse taimilavojen seinien vieressä. Vielä 
suuremmissa määrin niitä tavattiin lautojen alapuolella, joita oli asetettu käy
täville eri taimilavojen väliin. Kotona toimitetussa lähemmässä tarkastuksessa 
havaittiin kaikki kootut eläimet yhtä koirasta lukuunottamatta ainoastaan 
iinpyeiksi. Vähän aikaa myöhemmin kävin herra H. W asastjernan 
puutarhaistutuksilla G-umtäcktissä Helsingin ulkopuolella ja etsin uudelleen 
tätä Uropoda-l&]i(ä. Itse taimilavoissa, jotka täälläkään eivät enään sisäl
täneet mitään kasveja, löysin ainoastaan harvoja punkkeja, mutta sensijaan 
oli niitä muutamien lautojen alapuolella satoja, joista suurin osa oli impyeitä. 
kun taas verrattain pieni osa oli täysinkehittyneitä uroksia ja naaraksia. Kai
kissa tapauksissa sain minä täällä lajin määräämiseen aivan riittävän määrän 
täysin kehittyneitä punkkeja. Myöskin taimilavoissa kaupungin varastopuutar- 
hassa Sepänkadun luona olen löytänyt suuret määrät samaa lajia, jotka siten 
ainakin Helsingin seuduissa näyttäytyivät olevan yleisiä taimilavoissa.

Yllämainittua tiedonantoa, että Uropoda-impjeet todellakin vahingoittai
sivat loisina joitakuita hyönteisiä, jonka todenperäisyydestä minä en vieläkään 
ole täysin vakuutettu, lukuunottamatta, näkyy useimmista Uropoda-lajien elä 
mäntapoja koskevista tiedoista, että ne tavallisesti elävät kaikenlaisista maatu
vista kasviaineista. Englantilainen Cummins on huomannut, että yllämaini
tun punkin läheinen sukulainen, U. ovalis (Koch) Michael, jonka hän Ber
mudassa oli tavannut liljakasvien sairaissa sipuleissa, pääasiallisesti eli bak
teereista, sieni-itiöistä j. m. s. Hyvin luultavaa on, että meillä kukkalavoissa 
tavattava laji säännöllisesti elää maatuvista kasveista ja mahdollisesti myöskin 
niissä kehittyvistä mikro-organismeista; siihen viittaa ennen kaikkea sen run
sas esiintyminen juuri taimilavojen väliin lannalle, olkijätteille ja m. s. asetet
tujen lautojen kostealla alapinnalla, jossa maatumisella on hyvät kehitysmah
dollisuudet. Että tämä laji joskus kuitenkin saattaa hävittää aivan tuoreita 
kasviosia ja esiintyä täydellisenä tuhoeläimenä, sitä todistavat edellisessä ker
tomuksessa mainitsemani havainnot sekä senjälkeen erityisesti tekemäni huomiot.

Yllämainitun johdosta, kun tämä punkki vielä eri taimilavoissa on esiintynyt 
joukottain, on uusien hyökkäysten vaara taimilavakasveille aina tarjolla, joten 
saattaa olla tarpeellista ryhtyä toimenpiteisiin sen hävittämiseksi. Viime syk
synä tehdyt havainnot antavat tässä kohden hyvän ohjeen. Kun nämä pienet eläi
met, ainakin niihin aikoihin, kun taimilavassa ei ole minkäänlaista kasvullisuutta, 
etupäässä oleskelevat käytävälautojen alapinnalla, tulee huomio etupäässä 
kiinnittää siihen. Ja itse asiassa on hyvin helppoa ja yksinkertaista nopeasti 
hävittää tavattomat määrät näitä eläimiä sivelemällä tervaa käytävälautojen 
alapinnalle, jolloin liikkumattomat tai hitaasti matelevat punkit tahmeaan 
tervaan sotkettuina auttamattomasti menehtyvät. Luonnollista on kuiten
kin, ettei kaikkia näitä punkkeja tällä tavalla yhdellä kertaa voida saavut
taa, joten menettelytapaa jonkun ajan kuluttua olisi uudistettava. Toi-
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seita puolen on myöskin itse taimilavojen sivuilla, erittäinkin siellä, missä 
nämä ovat lautakasan tai mullan yhteydessä, vähemmässä tai suuremmassa 
määrässä punkkeja, ja sitäpaitsi voi niitä edelleen ulkoapäin tulla lavan sisään. 
Saattaa senvuoksi olla sopivaa sivellä tervaa sivujen alaosan sisäpinnalle. Lisä- 
suojukseksi lavassa kasvaville taimille voidaan parin sentimetrin välimatkalle 
puitteen seinästä multaan painaa kyljelleen tervattuja päreitä, jotka siten muo
dostavat matalan aidan kasvullisuuden ympäri. Niistä luultavasti sangen har
voista punkeista, joita löytyy mullassa taimilavojen sisällä, selviydyttänee hel
posti, jos yllämainittuihin toimenpiteisiin ajoissa ryhdytään.

Tuntemalla tämän punkin esiintymisen etupäässä käytävä!autojen ala
pinnalla, taimilavojen ulkopuolella ei ole ihmeteltävää, että tirehtöri H ed
manin mainitsemassa taimilavassa Perttulassa (kts. kertomustani vuodelta 1903. 
s. 17—18), vaikkakin se keväällä oli täytetty uudella lannalla ja mullalla, oli 
3̂ htä paljon kuin edellisenä vuotena näitä punkkeja, jotka ilman minkäänlaisia 
vaikeuksia saattoivat ulkoapäin tunkeutua lavaan.

Tutkittuani tarkasti tässä mainitun punkin impyeitä ja täysin kehitty
neitä uroksia ja naaraksia ori jo edellisessä kertomuksessa mainitsemani otak
suma osottautunut oikeaksi, että nimittäin tämä oli tieteelle ennen tuntematon 
laji, jolle olen sen vahingollisuuden tähden antanut nimen Uropoda obnoxia. 
Seuraavassa on siitä lyhyt selitys.x)

Uropoda obnoxia E. Reut. Kastanjanruskea, heikosti kiiltävä; selkä- 
puolella selvemmin, vatsapuolella vähemmin kupera, ruumis ääriviivoistaan 
jotenkin pitkulaisen munan muotoinen, keskellä levein, etupuolella sivuilla 
vähän puristettu, taaksepäin vähitellen tasaisesti suippeneva, usein le
veästi pyöristetty. Selkä kilven peittämä, joka kohta takapään edessä ja
kaantunut poikittain eikä muuten ylety ääriviivan reunaan, vaan on yltäympä- 
riinsä enemmän tai vähemmän selvän tasaleveän reunalämsän ympäröimä; sel- 
käkilpi hiukan hienopilkkuinen sekä harvaan lyhytkarvainen; ruumiin ympä
ryksessä jokseenkin harvassa lyhyenpuoleisia, kankeina ulkonevia karvoja. 
Neljä jokseenkin lyhkäistä jalkaparia voidaan levon aikana pitää osittain si
säänvedettyinä pyöristetyissä syvennyksissä vatsakilvessä. Uroksen siitinaukko 
on pieni ja leveän soikea sekä keskiviivassa ruumiin alaosassa kolmannen jalka- 
parin välissä. Naaraksen siitosaukko, joka on paljon suurempi, pitkänpyöreä, 
takaa jyrkästi typistetty ja eteenpäin suippeneva, ulottuu taaksepäin taimmai- 
sen (neljännen) jalkaparin välin läheisyyteen. Peräaukko pieni ja ympyriäi
nen, vatsapuolella jonkun verran takaruumiin takaosan etupuolella. Ruumiin- 
pituus noin 1 mm, suurin leveys noin 3/4 mm. — Immyt, joka on verrattain 
harvinaista täysin kehittynyttä punkkia paljon tavallisempi, on vähän pie
nempi, noin 9/10 mm pitkä ja noin 3/5 mm leveä, vaaleampi ja kirk
kaamman ruskea, varsinkin takaosassaan suhteellisesti leveämpi, vastakkaisen 
munamainen, takana aina tasaisesti pyöristetty, verrattain vähän kupera. Selkä- 
kilpi ei ole takana poikittain jakaantunut eikä myöskään eroa selvästi raja-

r) Perinpohjainen selitys, kuvilla varustettuna, on sarjassa Acta Societatis pro Fauna 
et Flora Fennica. Nide 27. N:o 5.
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viivan reunasta, muuten samoinkuin myöskin ruumiin ympärys karvainen sa
malla tavalla kuin täysin kehittyneellä punkilla. Vatsapuoli on vähän matkaa 
takimaisen jalkaparin takana jaettu poikittaisella, keskellä eteenpäin kuperalla 
viivalla kahteen kilpeen. Minkäänlaista siitosaukkoa (vertaa ylläolevaa seli
tystä) ei ole. Peräaukko on jokseenkin iso. puoliympyrän muotoinen ja aivan 
ruumiin takareunan edessä; useinkin näkyy tästä aukosta lähtevän lasikirkas, 
sitkeä ja taipuisa putki, jolla immyt kiinnittyy siihen alustaan, jolla se elää, 
kuten laudanpalasiin, kasviosiin, muutamiin hyönteisiin y. m.

V. Hedelmäpuut ja  marjapensaat.

Omenakääriäisen (Carpocapsa pomonella L .) ja pihlajamarjakoin (Ar-
gyresthia conjugella Zell.^ toukat olivat useina vuosina perätysten saaneet aikaan 
jokseenkin tuntuvia vahinkoja omenoissa Herniäisissä Hattulan pitäjässä. Vas
tustaakseen tulevia hävityksiä ja saadakseen lähempiä tietoja hepelmäpuiden 
ruiskuttamisesta oli tilanomistaja, maist. M. von Essen Maan viljely sh alli- 
tukselta hankkinut määräyksen minulle käymään Herniäisissä ruiskutukselle 
sopivimpana aikana ja siellä tekemään kokeita mainittuun suuntaan. Kun olin 
saanut ilmoituksen siitä, että hedelmäpuiden kukkiminen juuri oli päättymässä
— joka harvinaisen kylmän ja erittäin sateisen sään tähden tapahtui vasta 
heinäkuun alkupäivinä —- matkustin itse paikalle.

Kukkiminen oli kuten viime vuonna kaikkialla maassamme ollut erit
täin runsas, ja lukuisista, lähes tuhanteen nousevista hedelmäpuista olivat 
useimmat täynnänsä aivan nuoria raakaleita ja vasta kukkineita kukkia. Tämä 
harvinainen hedelmärunsaus tuntui osaltaan erittäin sopivaksi luotettavia ko
keiluja varten ja sen vuoksi tein minä suurella innolla valmistuksia niitä varten. 
Oli kuitenkin olemassa yksi asianhaara, jolle ei mikään inhimillinen voima 
mahtanut mitään ja joka uhkasi tehdä ruiskutuskokeiden vaikutuksen mitättö
mäksi, se oli erittäin epävarma sää. Kahtena edellisenä viikkona ei ollut 
kulunut päivääkään ilman sadekuuroja ja tulevaisuuden toivot olivat tässä 
suhteessa kaikkea muuta kuin lupaavat. Kun kuitenkin ruiskutusta, voidak
seen yleensä tehota omenakääriäisen toukkaa, n. k. omenamatoa vastaan, ei 
juuri voinut siirtää kauemmaksi ja kun ei ollut mitään takeita siitä, että sää 
myöhemmin paranisi, ryhdyin minä kohta ruiskutukseen, vaikkakin hyvin tie
sin, että nämä kokeet, suoritettuina niin peräti epäedullisissa ja hankaloissa 
oloissa, eivät voineet antaa tyydyttäviä tuloksia ja vielä vähemmin soveltuivat 
perustaksi puolueettomalle arvostelulle yleensä semmoisen ruiskutuksen tar
koituksenmukaisuudesta. Toinen seikka, joka osaltaan alensi* näiden ruisku
tusten arvoa puhtaasti kokeilun kannalta, oli se, että usean omenapuun, var
sinkin muutaman vanhan kantapuun, lajia ei tiedetty tarkalleen, joten mitään 
kirjanpitoa eri laatujen suhteesta ruiskutukseen, joka olisi ollut hyvin tarpeel
lista tietää, täällä ei voitu laatia.

Kokeita tehdessäni en rajoittanut käyttämään ainoastaan pariisinvihreää.



13

joka niinkuin tiedetään on se aine, jota tähän asti etupäässä on käytetty yllä
mainittua tuhohyönteistä vastaan ja joka myöskin meidän maassamme on ollut 
monta vuotta jokseenkin yleisesti käytännössä, vaan tahdoin saada kokemusta 
myöskin eräästä toisesta aineesta, jolla viime aikoina on alettu kokeilla Ame
rikassa ja joka tuntuu vaikutuksen voimakkuudessa voittavan pariisinvihreän, 
mutta jota tietääkseni tähän asti ei oltu käytetty Euroopassa. Tämä uusi 
myrkky aine on lyijyarsenaatti eli dispariini, niinkuin sitä Amerikassa nimite
tään sillä perustuksella, että sitä ensimmäiseksi käytettiin n. k. Puutarhanurmaa 
(Lymantria dispar \j .) vastaan. Aineen luonteesta ja kokoonpanosta kerron 
myöhemmin.

Mitä nyt ensiksikin tulee pariisinvihreällä ruiskuttamiseen, joka väke
västi arsenikkipitoinen myrkkyaine on sama kuin schweinfurtervihreä eli kei- 
sarinvihreä ja on kaksoissuola etikkahappoisesta kuparista (kupariacetaatista) ja 
arsenikkihappoisesta kuparista (kupariar senaatista), käsiteltiin useimpia omena
puita sillä. Tämän ruisku tusnesteen valmistamisesta ja menettelytavasta itse 
ruiskutuksessa on useassa aikasemmassa kertomuksessani, viimeksi kertomuk
sessani vuodelta 1903, annettu perinpohjaisia ohjeita, joten minun tällä kertaa 
ei enään tarvitse kauemmin viipyä siinä asiassa. Joka kerta käytettiin 5 
gramman annosta 10 litraa kohti vettä, lisäämällä vähintään 3 kertaa niin paljon 
kalkkia kuin pariisinvihreää. Ei yksikään satoihin nousevista ruiskutetuista 
puista osottanut vähintäkään merkkiä täplistä lehdillä, joka todistaa, että pa
riisinvihreällä ruiskuttaminen ei tuota minkäänlaista vahinkoa puille, kunhan 
se vaan suoritetaan tarkalleen ohjeiden mukaisesti. Sateiden tähden oli ruis
kutus usein keskeytettävä ja useissa puissa uudistettava, kun odottamattomat 
ukkosateet huuhtelivat puut ennenkuin ruiskutusneste edes oli ehtinyt haihtua 
ja myrkkyaine kiinnittyä lehtiin ja raakaleihin.

Dispariinia eli lyijyarsenaattia, joka myöskin on sangen vahvasti arse
nikkipitoinen myrkkyaine, valmistetaan natriumarsenaatista ja joko lyijynitraa- 
tista tai lyijyacetaatista; toimittamissani kokeissa käytin viimemainittua lyijy- 
suolaa. Valmistus tapahtuu seuraavalla tavalla. Määrättyjä, tarkalleen pun
nittuja annoksia natriumarsenaattia ja lyijyacetaattia liotetaan kumpikin aine 
erikseen vähempään vesimäärään, jonka jälkeen nämä liuvokset, jotka kumpikin 
ovat aivan kirkkaita, sekotetaan yhteen; tällöin syntyy Valkonen hiutalein en 
sakka, joka antaa nesteelle maidonkarvaisen värin. Senjälkeen kaadetaan tä
hän seokseen määrätty vesimäärä. Lyijyacetaatti on Kuvotettava lasi- tai kivi- 
astiassa, ei missään tapauksessa läkkiastiassa, koska liuvos vaikuttaa siihen hä
vittävästä Lyijyarsenaattia valmistetaan 10 litran annoksessa seuraavan kaa
van mukaan:

Joku määrä yllämainittuja painosuhteita natriumarsenaattia ja lyijyace
taattia oli ennakolta punnittu ja kukin erikseen säilytetty eri paperipusseissa. 
Juuri ennen käyttämistä ne Kuvotettiin ja sekotettiin, kuten on kerrottu.

Natriumarsenaattia (Na3 As 0 4) 
Lyijyacetaattia [Pb (C2 H3 0 2)2] 
Vettä

17,7 grammaa

10 litraa
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Itse ruiskuttaminen suoritettiin, samoin kuin pariisinvihreän ruiskutus, muu
tamia vuosia sitten entomoloogiselle koeasemalle suorastaan Amerikasta tila
tulla »Success»-ruiskulla, jolla on 2 metriä pitkä lisäke letkussa sekä Ver- 
morelhaj ottaja ja joka ruisku toimi erinomaisella tavalla. Nytkin suunnattiin 
hieno suihku ylöspäin, niin että neste aivan hienona vihmana sai sataa leh
dille ja raakaleille; ruiskutus lopetettiin kohta kun neste alkoi valua alas. Eri 
kokeita tehtiin lisäämällä vähän kalkkivettä ja ilman sitä. Kummassakaan 
tapauksessa eivät puut vähääkään vahingoittuneet lyijyarsenaattiruiskutuksesta, 
joka siis tässä suhteessa ei tuota minkäänlaisia pahoja seurauksia.

Ennenkuin matkustin pois Herniäisistä sovittiin maist. v. Essenin 
kanssa siitä, että muutamia tähän tarkotukseen erityisesti valittuja puita ruis
kutettaisiin toisen kerran, noin kymmenen päivää myöhemmin, osaksi pariisin- 
vihreällä osaksi lyijyarsenaatilla, jonka hän myöskin teki.

Joka tapauksessa teki maist. v. E ssen  kesän kuluessa havaintoja ruis
kutuksen vaikutuksista. Tällöin huomattiin, että omenoita ei ahdistanut omena- 
kääriäisen eikä pihlajanmarjako in toukat, joiden vastustamiseksi ruiskutus oli 
tehty. Kun näitä tuhohyönteisiä ei löytynyt myöskään ruiskuttamattomissa 
kontrollipuissa, ei syynä siihen voida pitää ruiskutuksen vaikutusta, vaan riip
pui se siitä, että näitä tuhohyönteisiä ei ilmestynyt täällä, samoin kuin yleensä 
ei muuallakaan maassamme. Itse asiassa ei moneen vuoteen omenat maas
samme ole olleet niin vapaita näistä toukista kuin juuri vuonna 1904; ehkä 
oli tavattoman epäsäännöllinen sää keväällä ja alkukesällä, jolloin mainitun 
perhosen paritteluaika on, hävittänyt nämä hyönteiset. Tämä itsessään hyvin 
ilahuttava seikka esti kuitenkin kaikki johtopäätökset vertailevista ruiskutus- 
kokeista. »Voidakseni kuitenkin jossain määrin tutkia ruiskutuksen vaikutusta 
itse puuhun, varsinkin muodostuneeseen hedelmään ja myöskin lehtiin, kävin 
uudelleen Herniäisissä syksyllä syyskuun lopulla.

Eri tahoilla ulkomailla, viime aikoina myöskin Ruotsissa, ovat muutamat 
henkilöt ilmoittaneet, että pariisinvihreällä ruiskuttaminen synnyttäisi n. k. 
korkkiruostetta (ei ole sekotettava rupeen) tuleentuneihin hedelmiin, kun 
taas toiset eri määrässä tätä vastustavat. Toisella käynnilläni Herniäi
sissä kiinnitin erikoista huomiota tähän kysymykseen ja tutkin maini
tussa tarkotuksessa suuren määrän hedelmiä useammasta kymmenestä puusta. 
Tuloksena tästä tutkimuksesta oli, että ainoastaan mitättömiä korkkiruosteen 
jälkiä voitiin tavata muutamissa omenoissa; tästä on erikoisesti mainittava, että 
ruiskuttamattomien kontrollipuiden hedelmissä oli suhteellisesti aivan yhtä 
paljon korkkiruostetta kuin pariisinvihreällä tai lyijyarsenaatilla ruiskutetuissa. 
Ei edes kahteen kertaan ruiskutetuissa puissa ollut korkkiruostetta suurem
massa määrässä kuin aivan ruiskuttamattomissakaan. Vaikka näistä kokeista ei 
vielä voi tehdä täysin sitovia johtopäätöksiä tässä riidanalaisessa kysymyksessä
— saattaahan olla mahdollista, että korkkiruostetta muissa sääsuhteissa olisi 
saattanut muodostua ruiskutuksen johdosta — epäillyttää minua kuitenkin san
gen suuresti, että korkkiruostetta muodostuisi pariisinvihreän ruiskuttamisen 
johdosta, sillä en vielä milloinkaan, olipa mainittu ruiskuttaminen suori
tettu kuivina tai kosteina, kylminä tai lämpösinä kesinä, ole huomannut 
minkäänlaista tukea mainitun väitteen todenperäisyydelle. Jos korkkiruostetta
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on muodostunut, on sitä ollut ruiskuttamat!omissa yhtä paljon kuin ruiskute
tuissa puissa.

Ruiskutusnesteiden vaikutuksesta lehtiin on jo aikasemmin mainittu, että 
ne lähinnä seuraavina päivinä ruiskuttamisen jälkeen eivät näytä millään 
tavalla vahingoittuneilta. Käydessäni uudelleen Herniäisissä syksyllä, oli
vat useiden omenapuiden lehdet eri määrin mustatäpläisiä. Tässä sul> 
teessa ei kuitenkaan ollut olemassa minkäänlaista eroa ruiskutettujen ja ruis- 
kuttamattomien puiden välillä, sillä edellisten lehdet olivat yhtä täplikkäitä 
kuin jälkimäistenkin. Mainitulla täplikkäisyydellä ei siis ollut minkäänlaista 
yhteyttä ruiskuttamisen kanssa, joka muutenkin kävi täysin selville siitä, että 
se esiintyi vasta kauan ruiskuttamisen jälkeen. Sitävastoin luuli maist. v. 
E ssen  jo ennen tuloani huomanneensa, että pariisinvilireällä ruiskutettujen 
puiden lehdet putoilivat ennen aikaansa; samanlaista vaikutusta ei huomattu 
lyijyarsenaatilla kuitenkaan olleen. Mutta myöskin ruiskuttamattomissa puissa 
saattoi havaita saman ilmiön.

Kesä oli, niinkuin yllä on viitattu, harvinaisen sateinen; varsinkin olivat 
ankarat ukkossateet tavallisia. Siten oli erinomainen tilaisuus vertailla toi
siinsa pariisinvihreän ja lyijyarsenaatin kiinnittymiskykyä ruiskutettuihin kas- 
viosiin. Omenahedelmissä, jotka olivat kasvaneet ruiskutettaessa aivan pienistä 
raakaleista, ei, niinkuin odottaa sopikin, yleensä saattanut huomata jälkiäkään 
myrkky aineesta; korkeintaan voitiin jonkun kerran huomata jonkunlaisia jälkiä 
siitä kuivettuneissa verholehdissä. Lehdillä huomasi sensijaan vielä aivan ylei
sesti selviä jälkiä myrkkyaineesta. Varsinkin oli asianlaita niin niissä puissa, 
joille oli ruiskutettu lyijyarsenaattia, joka siis varsin epäedullisesta, sateisesta 
säästä huolimatta harvinaisen hyvin oli säilyttänyt kiinnittymiskykynsä ja 
tässä suhteessa oli siis pariisinvihreää ehdottomasti edullisempi, joka on täydelli
sesti yhtäpitävää Amerikassa saavutettujen kokemuksien kanssa.

Tämän etunsa johdosta pariisinvihreän rinnalla sanovat eri amerikkalai
silla koeasemilla palvelevat entomologit, että yksi ruiskutus lyijyarsenaatilla 
(dispariinilla) täydelleen vastaa kahta ruiskutusta pariisinvihreällä. Toiselta 
puolen on kuitenkin lyijyarsenaatti paljon kalliimpaa kuin pariisinvihreä ja 
sen valmistaminen mutkikkaampaa kuin jälkimäisen aineen. Joka tapauksessa 
tuntuu minusta olevan syytä tilaisuuden sattuessa tehdä edelleen kokeita tällä 
uudella ruiskutusaineella.

Arsenikkipitoisilla aineilla ruiskuttamisesta puhuttaessa ansaitsee ehkä 
mainitsemista, että epäilyksiä on lausuttu siitä, että hyönteisiä syövät pikku
linnut, jotka joutuvat syömään myrkytettyjä toukkia, tämän kautta saavat sur
mansa. Tästä kysymyksestä on väitetty Ruotsissa ja meidänkin maassamme on 
kysymys herättänyt huomiota. Mieltäni tässä asiassa kysyi kesällä tri K. E. 
Holm, joka huvilassaan Sipoon saaristossa useita vuosia perättäin täydellä 
menestyksellä oli ruiskuttanut omia ja myöskin naapuriensa karviais- ja viini- 
marjapensaita pariisinvihreällä karviaismarjomatoa vastaan ja joka ei koskaan 
ollut huomannut siitä vahingollisia seurauksia pikkulinnuille, mutta joka toi
selta henkilöltä oli saanut tietoja, että pikkulinnut olisivat tulleet myrkyte
tyiksi toisilla paikoilla Käytän nyt tilaisuutta antaakseni muutamia otteita 
vastauksestani, joka ilmaisee nykyisen kantani tässä kysymyksessä. Minä mai-
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nitsin siinä ensiksikin, että kysymystä pikkulintujen myrkytyksestä seurarauk- 
sena semmoisien toukkien syömisestä, jotka olivat kuolleet pariisinvihreällä 
ruiskuttamisesta, ei voida pitää täysin selvitettynä, mutta on sen arvonen, että 
se olisi alistettava tarkan ja puolueettoman tarkastelun alaiseksi. Mitään var
maa todistusta siitä, että tämmöinen myrkytys todellakin olisi tapahtunut, en 
arvele olevan olemassa, ennenkuin on saatu 1) varmuus siitä, että ne ovat syö
neet pariisinvihreällä myrkytettyjä toukkia, sekä 2) näistä linnuista kemiallisen 
analyysin avulla on todistettu, että kuoleman aiheuttajana on ollut arsenikki- 
myrkytys. Kaikissa muissa tapauksissa täytyy minun, vaikkapa esitettäisiin 
kuinkakin tärkeitä todennäköisyyssyitä, toistaiseksi olla epäilevällä kannalla, 
sillä tilapäisiä sattumiahan aina saattaa tapahtua.

Sen kokemuksen nojalla, mikä minulla asiassa on, ei minulla ole ollut 
syytä epäillä pikkulintujen kuolleen yllämainitusta s3̂ ystä. Tällä en kuiten
kaan tahdo kieltää sitä mahdollisuutta, että pikkulinnut olisivat kuolleet yllä
mainitusta syystä. Erittäin hyvä olisi, jos ne henkilöt, jotka ovat tavanneet 
kuolleita lintuja, joiden epäillään kuolleen myrkytettyjen toukkien syömisestä, 
antaisivat jonkun asiantuntijan tutkia näitä lintuja siltä varalta, että ne olisi
vat kuolleet myrkytykseen. Tämän yhteydessä pyydän saada mainita, että 
ruiskutusta käytettäessä »karviaismarjamatoa» vastaan, jota toukkaa vastaan aina
kin meidän maassamme pariisinvihreää yleisesti käytetään, myrkytyksen vaara 
pikkulinnuissa — jos tämmöinen vaara todellakin on olemassa — suuresti saa
daan vältetyksi siten, että myrkytetyt, pensaista pudonneet toukat mahdolli
simman pian kootaan ja kaivetaan maahan, joka tavallisesti saattaa tapahtua 
jo yhden tai korkeintaan kahden vuorokauden jälkeen ruiskutuksesta. Omasta 
puolestani en nykyään ilman muuta ole vakuutettu, että pikkulinnut ylipäänsä 
ollenkaan syövät karviaismarjamatoja, vaikkapa toukka olisi elävä ja terve. 
En ole ainakaan koskaan huomannut pikkulintujen ahdistelevan mainittua 
toukkaa. Sitävastoin on kyllä luultavaa, että kanat ja ankat, jotka eivät niin 
tarkoin valitse ravintoansa, syövät vaikkapa kuolleita ja sairaita toukkia, joten 
näitä lintuja on pidettävä poissa paikoista, jossa hiljan on ruiskutettu pariisin
vihreällä tai muilla myrkkyaineilla.

Mitä puiden ruiskuttamiseen muutamia tuhohyönteisiä vastaan tulee, 
erittäinkin hallaperhosen ja omenakehrääjäkoin toukkia vastaan, niin saattaisi
han olla olemassa samanlainen vaara kuin karviaismarjamatoon nähden. Ainoa 
todellakin tehokas keino hallaperhosen tou k k ia  vastaan — liimaukset syk
syllähän tarkoittavat itse naarasperhosten kokoamista — on ruiskuttaminen 
pariisinvihreällä tai muulla samalla tavalla vaikuttavalla myrkkyaineella. Kun 
toiselta puolen on olemassa siksi koetettuja keinoja sekä vastamainittuja että 
monta muuta tuhohyönteistä vastaan, ja toiselta puolen tietääkseni ei vielä ole 
todistettu, että näillä myrkkyaineilla ruiskuttaminen olisi aiheuttanut pikku
lintujen kuoleman, olen sitä mieltä, ettei ole luovuttava mainittujen ruis
kutuksien käyttämisestä, kunhan vaan otetaan varteen tavalliset varokeinot. 
Sen ohella olen minä sitä mieltä — niinkuin jo huomautin —, että tämä pik
kulintujen luuloteltu vaara on saatettava tutkimuksen alaiseksi sopivan tilai
suuden sattuessa.

Varsinkin pariisinvihreällä ruiskuttamisen merkitystä jossain määrin va-
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laisevana mainittakoon, että jo puolentoista vuosikymmentä sitten yksistään 
Pohjoisamerikan Yhdysvalloissa v u os itta in  tähän tarkotukseen käytettiin 
2.000 tonnia s. o. 2 miljoonaa kiloa pariisinvihreää, ja sen jälkeen on sen käyt
täminen suuresti lisääntynyt. Pikkulinnuilla ei ole ollut semmoista vahinkoa, 
että siitä tietääkseni olisi tämän myrkkyaineen käyttäminen rajoittunut, ja 
onhan kuitenkin tavattomat määrät myrkkyaineita monet vuodet peräkkäin 
käytetty useimmissa sivistysmaissa.

Päärynäpunkki (Eriopliyes piri Nai.). Teollisuushallituksen yli-inten- 
dentiltä A. F. T igers tedtiltä sain minä näytteitä vahingoittuneista päärynän- 
lehdistä, jotka olivat otetut Mustilan kartanossa Elimäen pitäjässä sälepuista, 
pyynnöllä saada tietoja tämän vahingon syistä ja keinoista sen vastustamiseksi. 
Mainittuja lehtiä turmeli mikroskoopisen pieni punkki, n. k. äkämäpunkki laji- 
nimellä Eriophyes piri, joka elää lehtien sisässä s. o. sen ylä- ja alakeden vä
lissä ja synnyttää imemällä lehtien molemmille pinnoille omituisia, pitkulaisia 
tai ympyriäisiä kohokkeita tai nyppylöitä, jotka alussa enimmäkseen ovat vaa
leankeltaisia tai punertavia väriltään, mutta vähitellen muuttuvat ruskehtaviksi, 
lopullisesti useinkin melkein mustiksi. Näissä nyppylöissä on lehden alapin
nalla hienoja, ainoastaan suurennuslasin avulla huomattavia aukkoja, joiden 
kautta pienet punkit saattavat madella ulos ja sisään. Tämän punkin hävi
tykset eivät yleensä ole turmiollisia isäntäkasville, mutta saattavat kuitenkin 
pahemmissa tapauksissa sen kautta, että suuri osa lehdistöstä tulee estetyksi 
suorittamasta tavallisia tehtäviään, huomattavassa määrässä alentaa ahdistetun 
puun kasvuvoimaa ja ehkäisevästi vaikuttaa sen menestymiseen.

Sälepuissa, jotka yli-intendentti T igerstedtin  ilmoituksen mukaan olivat 
ahdistettuja, vastustetaan näitä hyökkäyksiä sopivimmin siten, että vahingon- 
alaiset lehdet vuosikasvannaisilla leikataan pois ja poltetaan silloin, kun nämä 
vuosikasvannaiset juuri ovat täydellisesti kehittyneet. Tällä tavalla vahingoi
tetaan puuta mahdollisimman pienessä määrässä, koska mainituilla kasvannai
silla silloin jo on ylempänä nuorempia, tavallisesti vielä saastuttamattomia 
lehtiä, ja samalla poistetaan siitoskykyiset punkit ja niiden mukana seuraava polvi. 
Suuremmissa ikäpuissa on tämä menettelytapa sitävastoin luonnollisesti jok
senkin vaikeata ja aikaa riistävää. Pudonneita vahingoittuneita lehtiä on sa
maten koottava ja poltettava. Vahingon estämiseksi seuraavana vuonna on 
ulkomailla talvisin suoritettu petroleumiruiskutus joskus osottautunut hyö
dylliseksi. Tästä viimemainitusta käsittelystä ei minulla tähän tuhoeläimeen 
nähden tähän asti ole mitään omaa kokemusta.

Toisenkin hyvin pahan ja muutamissa suhteissa erikoisen Eriopliyes pirin 
hyökkäyksen olin itse tilaisuudessa huomaamaan. Käydessäni Herniäisissä kiin
nitti nimittäin vanha suuri päärynäpuu huomiotani sen ränsistyneen ulkomuodon 
tähden. Melkeen sen kaikissa lehdissä oli tavattoman paljon yllämainittuja 
nystyröitä, joissa oli joukottain aikasemmin mainittuja punkkeja. Jo tämä 
harvinaisen ankara tuhotyö lehdissä oli itsessään merkillistä ja oli aivan sel
västi alentanut vanhan puun muutenkin rungon vaurioiden tähden jokseenkin 
heikkoa kasvuvoimaa.

Toinen kummallinen seikka oli kuitenkin vielä enemmän silmäänpistävä.

M  743. 3
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Kaikissa aikasemmin huomaamissani tapauksissa oli nimittäin punkit päärynä
puissa ahdistaneet ainoastaan lehtiä, kun taas hedelmät olivat jääneet aivan 
koskematta; välillisesti saattaa kuitenkin hedelmämuodostus luonnollisesti olla 
näiden tuhotöiden vaikutuksen alainen, siten että se alenee ja huononee puun 
yleisen kasvuvoiman vähentyessä. Mainitussa tapauksessa ahdisti tämä punkki 
kuitenkin sekä lehtiä että myöskin suorastaan itse hedelmiä. Tasaisen 
ja kiiltävän pinnan sijassa oli näillä päärynaraakaleilla epätasainen, kyh- 
myinen ja ryppyinen sekä himmeä pinta; muutamien raakaleinen ulkonäkö 
viittasi alkavaan näivettymiseen. Ylimalkaan olivat myöskin tämän puun nuo
ret hedelmät kehittymättömänipiä kuin muissa terveissä puissa.

Myöhemmin mikroskoopilla toimitettu tutkimus osotti, että mainittujen 
päärynäraakaleiden kummallinen ulkomuoto johtui siitä, että monessa paikassa 
niiden pinnalla oli samanlaisia koliokkeita, kuin lehdillä nystyrät, kun taas 
toiset välillä olevat osat olivat kutistuneita ja sisäänvajonneita. Että nämä 
kohokkeet todellakin olivat mainitun punkin aiheuttamia, siitä tulin minä yhä 
enemmän vakuutetuksi sen kautta, että kussakin niistä oli samanlainen aukko 
kuin lehtinystyröissä. Ja lopuksi poistui kaikki epäilys, kun minä huomasin 
mikroskoopin alla itse punkin matelevan sisään ja ulos näistä reijistä. Sa
malta päärynaraakaleella tapasin useampia kappaleita samaa laatua.

Käydessäni siellä toistamiseen syyskuussa oli mainittu päärynäpuu sur
kean näköinen. Nystyrät olivat lehdillä kaikki muuttuneet väriltään tumman 
ruskeiksi, josta syystä useimmat lehdet olivat kovin täplikkäitä; moni lehti oli 
ennen aikaansa kuihtunut ja pudonnut. Useimmat — ja luultavasti pahimmin 
ahdistetut — hedelmät olivat raakaleina pudonneet puusta; niistä päärynöistä, 
jotka vielä olivat maassa, oli useimmissa selvät jäljet punkin ylläkerrotuista 
hävityksistä ja useilla nähtiin näiden elukoiden vielä matelevan. Puuhun vielä 
jääneet päärynät olivat kaikki enemmän tai vähemmän kutistuneita ja kitu
kasvuisia, useimmilla oli lisäksi hyvin epätasainen ja ryppyinen pinta. Useissa 
tämmöisissä päärynöissä voitiin vahvalla suurennuksella huomata useita kym
meniä, vieläpä satoja punkkeja.

Useinkin oli päärynöissä myös — joskaan ei läheskään kaikissa — päärynä- 
puun rupisieni, Venturia pyrina, jonka itiöt varmaan verrattain helposti olivat pääs
seet hedelmälihaan punkkien kaikkialle laittamien pienien kolojen kautta; mahdol
lisesti olivat nämä eläimet itse välittäneet itiöiden viemistä, jotka olivat tart
tuneet niiden ruumiiseen. Vaikka hedelmät luonnollisesti vielä lisäksi olivat 
kärsineet tämän sienen vasta myöhemmin alkaneesta hävityksestä, olivat kui
tenkin punkkien tuottamat vahingot itsessään niin pahoja, että niiden kautta 
hedelmän kasvaminen ja kypsyminen suuresti oli ehkäisty. Vertailun vuoksi 
mainittakoon, että muissa saman puutarhan päärynäpuissa, joitten lehtiä Eri- 
ophyes piri ainoastaan vähässä määrässä ahdisti ja joiden hedelmissä niitä ei 
ollut ensinkään, mutta joiden lehtiä sensijaan mainittu rupisieni pahasti ahdisti, 
hedelmät olivat rupisia ja oli niissä osaksi myöskin pahalle rupisienelle omituisia 
halkeamia hedelmälihassa, mutta ylläselitettyä punkkien hävitykselle omituista 
pahkaista, nystyräistä ja ryppyistä muotoa ei niissä ollut ollenkaan. Tauti
muoto oli siis, siinäkin tapauksessa, että löytyi rupisientä Eriophyes pirin ah
distamissa päärynöissä, suuresti toisenlainen.
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Vaikka monta kertaa ja eri paikkakunnilla olen tavannut Eriopliyes 'pirin 
ahdistamassa päärynälehtiä, en kuitenkaan koskaan ole, niinkuin jo aikasemmin 
on viitattu, tavannut sitä ahdistamassa itse hedelmiä. Että tässä tapauksessa 
tavallisuutta vastaan myöskin päärynähedelmät ovat joutuneet ahdistamisen 
alaisiksi, riippunee mainitun punkin harvinaisesta runsaudesta tässä puussa 
tavattoman runsaan kukinnan ja hedelmämuodostuksen yhteydessä sekä siihen 
verrattuna vähäisestä lehtimuodostuksesta. Kun senlisäksi lehdet kovin kolean 
ja kylmän sään tähden ainoastaan hyvin hitaasti kehittyivät, eivät ne näy 
voineen tarjota näille lukemattomille kuokkavieraille tarpeellista ravintoa, 
joten ne olivat pakotetut osaksi ahdistamaan tavattoman runsaslukuisia 
raakaleita.

Lopuksi mainittakoon, etten myöskään kirjallisuudessa ole tavannut 
minkäänlaisia viittauksia siihen suuntaan, että Erophyes piri olisi huomattu 
hedelm ien  vahingoittajaksi, kun taas lehtihyökkäykset kaikkialla, missä 
tätä punkkia tavataan, ovat hyvin tunnettuja sekä käytännöllisille hyön- 
teistutkijoille että myöskin niille hedelmänviljelijöille, jotka ovat kiinnittäneet 
suurempaa huomiota hedelmäpuiden taudeille. Nyt huomattu tapaus on tähän 
katsoen suurestakin merkityksestä, sitäkin suuremmalla syyllä, kun aikasem
min ei liene tunnettu yhtäänkään i^m^/^s-hyökkäystä hedelmäkasvi emme 
hedelmiin. Senvuoksi on minusta ollut syytä tästä tarkemmin mainita.

Hedelmäpuuhome (Monilia). Heinäkuun puolivälissä lähetti yli-inten- 
dentti A. F. T igersted t osia kirsikkaoksista, joilla kukkaset olivat aivan rus
keita ja kuivettuneita ja myöskin vuosikasvannaiset lehtineen kuihtuneita. 
Näytteitä seuranneen kirjeen mukaan olivat Mustilan kartanossa Elimäellä 
useimmat kirsikkapuut, jotka enimmäkseen olivat vanhoja ja risusia, pahasti 
tämän taudin ahdistamia. Lähetettyjen näytteiden tarkastaminen osotti, ettei 
tässä ollut kysymys hyönteisvahingoista, vaan sienitaudista. Yleisen tauti- 
muodostuksen nojalla, mutta ennen kaikkia pienien harmaan valkoisten nysty- 
räntapaisten sieninyppylöiden esiintyminen kukkavarressa pienien raakaleiden 
läheisyydessä, joittenka nystyröitten mikroskoopin alla huomasi olevan täynnä 
hyvin erikoisia helminauhan tapaan järjestyneitä itiöitä, saattoi minut otaksu
maan, että mainitun taudin oli saanut aikaan kivihedelmähomeen (Monilia cinerea 
Bon.^ nimellä tunnettu loissieni. Kun sienitaudit eivät kuitenkaan kuulu minun 
tutkimaani alaan, käännyin varmuuden vuoksi nykyajan etevimpiin sienitautien 
tuntijoihin luetun prof. E. K ostrupin  puoleen Kööpenhaminassa, joka myös
kin sai nähtäväkseen osia mainituista näytteistä, ja sain häneltä vahvistuksen 
tälle luulolleni.

Ainoastaan jokunen vuosi sitten on saatu selville, että on olemassa 
kaksi erilaista liedelmäpuuhometta, nimittäin siemenhedelmähome (Monilia 
fructigena Schröt.^ omenissa ja päärynöissä keltasen-valkosilla homenystyröillä. 
sekä kivihedelmähome (M. cinerea Bon.  ̂ luumuissa ja kirsikoissa harmaan- 
valkosilla homenystyröillä. Molemmat nämä homelajit voivat esiintyä vahin
gollisina kahdella eri tavalla, nimittäin siten että ne syksyllä ahdistavat kyp
syviä hedelmiä, keväällä taasen kukkia ja hentoja vuosikasvannaisia.
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Näitä sienitauteja on erittäin tarkasti ja perinpohjaisesti tutkinut hiljan 
kuollut, tunnettu venäläinen kasvitieteilijä, akateemikko M. W oronin , joka 
tutkimuksiinsa on käyttänyt suurimmaksi osaksi Suomesta saatua materiaalia. 
Äskettäin 011 etevä ruotsalainen sienitutkija prof. J. E rik sson  julaissut erin
omaisen kirjoituksen samoista sienilajeista, josta kirjotuksesta rohkenen esittää 
muutamia lyhkäsiä otteita:

»Hedelmänturmelijana 011 tauti», sanoo prof. Eriksson, »hyvin tunnettu 
jo kauan sitten. Kuka ei olisi huomannut puussa mätäneviä omenoita ja luu
mu] a? Joka hedelmä 011 suurimmalla osalla pintaansa pienien harmaan- tai 
keltasenvalkoisten, välistä ympyrän muotoon järjestyneiden nystyräntapaisten 
kohokkeiden peittämä tai myöskin koko hedelmä 011 pinnaltaan sileä, musta ja 
kiiltävä. Edellisessä tapauksessa irtaantuu se ennen aikaansa ja putoo maahan, 
jälkimäisessä taas — niinkuin asianlaita 011 etupäässä omenoissa — pysyy he
delmä puussa yli tavallisen ajan, vieläpä seuraavanakin vuonna kovettuneena 
muumiona.

Kieltämätöntä 011, että hedelmäpuuhome tässä muodossa usein saa aikaan 
paljon vahinkoa hedelmäpuutarhoissamme. Se vähentää suuresti satoa ja usein 
turmelee se myöskin säilöönpantuja hedelmiä. Jos hedelmäpuuhomeen vahin
gollisuus kuitenkin rajoittuisi tähän, sitä tuskin saattaisi lukea taloudellisesti 
mainittavammassa määrässä vahingolliseksi viholliseksi. Ikävä kyllä on tauti 
viime aikoina alkanut meillä (Ruotsissa) samaten kuin monella taholla eteläi- 
semmissä maissa saada vaikeamman luonteen. Se ei tyydy syksyllä ahdista
maan kypsyneitä hedelmiä, vaan se alkaa hävitystyönsä jo aikasin keväällä 
kukkivassa puussa. Erittäinkin tästä syystä täytyy meidän pitää sitä hyvin 
vaarallisena vihollisena hedelmäviljelyksellemme ja semmoisena hedelmäviljeli- 
jän erikoista huomiota ansaitsevana.»

Juuri tämän viimeisen tautilajin 011 yli-intendentti T ig e rs te d t  huo
mannut kirsikkapuissa Mustilassa. Koska sama tauti luultavasti 011 esiintynyt 
myöskin muualla maassamme — ainakin näyttävät muutamat maist. H. L in d 
bergin antamat tiedot viittaavan siihen, että sitä vuonna 1904 olisi tavattu 
Lohjalla — lienee paikallaan antaa tämän vaarallisen sienitaudin tuntemista 
varten perinpohjaisempi selitys mainituista tauti-ilmiöistä varsinkin kirsikka
puissa ja seuraan minä tässä edelleen prof. E rikssonin antamaa kertomusta  ̂

Aikaseen keväällä, kun kirsikkakukat puhkeavat ummuistaan ja puu on 
kauneimmassa kukka-asussaan, tai välistä vähän myöhemmin, muuttuvat ku
kinnot äkkiä ruskeiksi ja kuiviksi. Niin saattaa käydä useimmille tai kaikille 
kukinnoille puussa. Nämä riippuvat kuivettuneina koko kesän ajan, useimpa 
vielä yli talvenkin seuraavaan vuoteen. Oksan pää saattaa joskus jonkun aikaa 
kasvaa edelleen ja olla näennäisesti säännöllisesti kehittynyt, mutta vähitellen 
sairastuu myöskin se. Tavallisesti seuraa tautia pihkan valuminen. Vähitel
len heikkenee sairas oksa ja kuolee kokonaan. Läheisillä oksanosilla, jotka 
eivät kuole samana kesänä, elää tautia synnyttävä sieni seuraavaan vuoteen.

Kukkaset sairastuvat seuraavalla tavalla. Taudin aiheita, jotka polveu
tuvat. edellisen vuoden sairaista hedelmistä tai niistä sairaista oksista, joille ke
väällä 011 muodostunut sieninystyröitä, kuljettaa tuuli tai hyönteiset vasta auen
neen kukkasen luoteille. Taudinaihe itää täällä ja lähettää iturihmoja vartalon
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kautta kukkien pohjalla sijaitsevaan siemenaiheeseen ja täältä alas kukkavar- 
teen. Seurauksena on, että kukka vartaloineen kuivettuu ja kuolee. Viimein 
joutuu sieni oksan sisään, jolla kukat ovat. ja oksa kuolee suuremmaksi tai pie
nemmäksi osaksi.

Tätä ensimmäistä tautijaksoa seuraa kohta toinen. Nystyräntapaisia kas
vannaisia ilmestyy muille kukkaosille ja kukan varsille. Nämä pienet, harmaat 
nystyrät eristävät pinnalleen lukemattomia helmivyön tapaisesti järjestyneitä 
itiöitä, jotka ovat kohta itukykyisiä ja saattavat levittää tautia edelleen myö
hemmin mahdollisesti puhjenneille kukille. Tällä asteella voidaan tautia sanoa 
kukkas- ja varsihom eeksi.

Keskellä kesää ei sienessä näy uutta keliitysj akoa. Vasta syyspuo
lella alkaa siellä täällä lehtiruodissa ja varsissa näkyä uusia palikamaisia sieni- 
muodostuksia, joiden tehtävänä 011 osaksi levittää tautia kehityksenalaisiin he
delmiin ja osaksi 11. k. stroomana (sklerotium) talvehtia sekä seuraa vana keväänä 
synnyttää itiöjonoja, jotka sitten aiheuttavat uuden taudin.

Hedelmiin tarttuu tauti ainoastaan siinä tapauksessa, että niissä 011 haa
voja tai repeämiä, joiden kautta sieni saattaa tunkeutua sisään. Jos itiöt koh
taavat tämmöisen pääsypaikan, niin tunkeutuvat iturihmat suorastaan hedelmä- 
lihaan. Syntyy ennen pitkää ympyriäinen, vähitellen laajeneva täplä, ja pian 
on sieni pujottautunut koko hedelmän pehmeään osaan. Hedelmän pinnalle 
ilmestyy tavallisesti ennen tai myöhemmin suuri joukko, usein säännöllisiin, 
sisäkkäisiin renkaisiin järjestyneitä, harmahtavia sieninystyröitä.

Tämä aste sienen kehityksessä, jota voidaan kutsua hedelm ähom eeksi, 
on meillä hyvin tavallinen muutamissa 1 uumulajeissa. Saastutetut hedelmät tule
vat aivan kelpaamattomiksi. Osa putoo kohta maahan, toiset taas jäävät puuhun 
kovettuneina möhkäleinä pitkiksi ajoiksi. Harvinaisempaa 011 meillä, ainakin 
keski Ruotsissa, hedelmähome kirsikkamarjoissa.»

Mitä nyt tulee kivihedelmäliomeen (Monilia cinerea) esiintymiseen Suo
messa. niin 011 se ensi kerran tavattu täällä vuonna 1897, jolloin ennenmainittu 
venäläinen kasvitieteilijä W or on in  huomasi pahaniuontoisen hävityksen enim
mäkseen vanhoissa, puoliksi villiintyneissä ja risuisissa kirsikkapuissa kahdessa 
puutarhassa Viipurin läänissä. Seuraavana vuonna, 1898, oli hävitys vielä täy
dellisempi ja ahdistetut puut olivat suorastaan surkean näköisiä. Vuonna 1899 
esiintyi tämä tauti taas ainoastaan vähässä määrässä. Senjälkeen ei tietääkseni 
tämä tauti ole meillä ahdistanut kirsikkapuita, ennenkuin viime kesänä, jolloin 
yllämainittu verrattain ankara hävitys kohtasi puita Musti Iän kartanossa. 
Sekä täällä että Viipurin seuduilla esiintyi tauti kukkas- ja varsiliomeena.

Siemenhedelmähome (Monilia fructigena) ei liene niinkään harvinainen 
meillä erittäinkin omenoissa. Olen ainakin useita kertoja tavannut sitä. mutta 
aina ainoastaan hedelmähomeena. Siemenhedelmähomeen paljoa vaarallisempaa 
muotoa, keväällä ja alkukesällä ilmestyvää kukkas- ja varsihometta — joka 
omena-ja päärynäpuissa esiintyy melkeen samalla tavalla kuin vastaava muoto 
kivihedelmähometta kirsikkapuissa — en sensijaan koskaan ole tavannut. Ruot
sissa ja muissa maissa tuntuu sensijaan tämä tautimuoto yhä levenevän ja eräs 
ammattimies sanoo sen siellä jo »uhkaavan kaikkea omenaviljelystä». Koska 
tämä vaara milloin tahansa saattaa uhata myöskin meidän maata, 011 miel.es-



22

täni ollut tärkeätä tällä verrattain perinpohjaisella selityksellä varoittaa meidän 
hedelmävilj elij öitä siitä.

Hedelmäpuuhomeen vastusta  m i s e k s i 011 prof. Erikssonin  mukaan 
huomattava seuraavaa:

1) Puihin  jääneet tai maahan pudonneet, m ädäntyneet tai ko
vettu n eet hedelm ät kootaan syksy llä  ja poltetaan.

2) N iistä puista, jossa keväällä  011 huom attu kukkas- tai varsi- 
hom etta. poistetaan  ennen seuraavaa kevättä kaikki ku ivettu neet ku
kinnot. ja ne sairaat oksat, joissa 011 ollut sairaaloisia muodostuksia, le i
kataan pois ja poltetaan.

3) N iitä puita, jo tk a  ovat sairastaneet, 011 pa ljasoksa isina  ru is
kutettava. ensin kerran talven alussa ja sitten niin aikaseen keväällä vähää 
ennen umpujen puhkeamista, kummallakin kerralla varsinkin nuorempia oksia. 
2 %:lla Bordeaux-liuvoksella.

Sairaiden puiden alle ja niiden ympärille ripotetaan maahan jokseenkin 
paksulta k a 1 k k i a.

Bordeaux-nesteen valmistamisesta olen antanut ohjeita viimeksi ker
tomuksessani vuodelta 1903. Mainittakoon tässä kuitenkin täydellisyyden 
vuoksi hiukan eroava menettelytapa, jota varsinkin eräs saksalainen ammatti
mies 011 puoltanut ja joka myöskin mainitaan prof. E riksson in  edellämaini
tussa kirjoituksessa. »Otaksukaamme, että on valmistettava 10 litran liuvos. 
mikä määrä tarvitaan 30-vuotisen puun ruiskuttamiseen. Silloin kaadetaan 
ensin johonkin astiaan 5 litraa vettä, Kuvotetaan tähän veteen vajaa 1/5 kg ku- 
parivihtrilliä ja kukkurallinen teelusikallinen rautavihtrilliä, joiden paino yh
teensä 011 200 gr. Senjälkeen hienonnetaan 200 gr vastapoltettua kalkkia ja 
kupilliseen vettä kaadetaan pienissä erissä kalkin päälle. Tämä sekotus kaa
detaan sitten suurempaan astiaan, jossa 011 5 litraa vettä. Lopuksi sekotetaan 
kummatkin sekotukset kolmanteen astiaan ja hämmennetään ahkerasti, varsin
kin ennen käyttämistä.» Bordeaux-nestettä levitetään ruiskutettaessa sopivim- 
min 11. k. Bordeauxhajottajalla, jonka saa P. S idorow in  liikkeestä Helsingissä 
5 markalla ja voidaan liitekappaleen avulla, jonka saa samasta liikkeestä, kiin
nittää tavalliseen paloruiskuun.

Karviaismarjamato, s. o. karviaismarja-sahapistiäisen (Nematus ribesii 
Kl.) toukkia on myöskin vuonna 1904 esiintynyt tuhoeläiminä monessa paikassa. 
Se hävitetään helposti pariisinvihreä-ruiskutuksilla. Ruiskutetuista pensaista ei 
ole käytettävä marjoja ennenkuin noin kolme viikkoa ruiskutuksen jälkeen ja 
ne ovat ennen käyttämistä virutettavat vedessä.

Tarsonemus destructor E. Reut. Kertomuksessani vuodelta 1902 mai
nitaan tieteelle uuden Tarsonemus-lajin tuhotöistä hyötymansikka taimessa 
Lofsdalin kartanossa Paraisten pitäjässä. Näitä tuhotöitä on siellä sitten huo
mattu joka vuosi, mutta suurempia vahinkoja eivät nämä punkit kuitenkaan 
ole tuottaneet. Hävitys huomattiin ensiksi pienessä hyötymansikkamaassa, jossa 
lajit »Royal Sovereign» ja »Roseberry maxiina» olivat pahimmin ahdistettuja; 
nämä lajit olivat myöskin kahtena seuraavana vuonna pahimmin ahdistettuja.



23

Mainitulle mansikkamaalle, joka muutamia vuosia aikasemmin oli uudelleen 
valmistettu viljelykselle, ei oltu istutettu taimia kartanon vanhemmilta mansik
kamailta, vaan istutettiin sinne kauppapuutarhasta ostettuja taimia; mistä nämä 
taimet alkujaan olivat kotoisin, siitä ei ole saatu selvää. Vanhempia mansik
kamaita viime kesänä tarkkaan tutkittaessa, tavattiin myöskin siellä mansikka- 
taimia. joissa oli sama Tarsonemus-laji; hävitys oli kuitenkin paljon heikompi 
näissä vanhemmissa maissa.

Tämä Tarsonemus-laji näkyy etupäässä ahdistavan keskimäisiä nuo
rempia, vielä kehittymättömiä hyö tyriiansikanlehtiä, mutta tavataan myöskin 
täysin kehittyneillä vanhemmilla lehdillä, useimmissa tapauksessa niiden ala
puolella. Täällä ne voivat esiintyä hajallaan suurimmalla osalla lehtilapaa, mutta 
tuntuvat mieluimmin elelevän kannan puolella ja enimmäkseen paksumpien 
suonien läheisyydessä; lehti kannallakin näkyvät paljaalle silmälle melkeen nä
kymättömät punkit matelevan edestakaisin. Tavallisesti tavataan samalla ker
taa munia, toukkia ja täysin kehittyneitä punkkeja. Niiden imemisestä lehtien 
alapuolelta tulevat erittäinkin nuoret, hennot lehdet usein hyvin muodottomiksi, 
epätasaisesti kyhmyisiksi, poimukkaisiksi ja vinokasvuisiksi, vieläpä puoleksi eh
käistyiksi kasvussaan; usein ovat nämä ahdistetut osat vähän erivärisiä, vaaleanrus
keita ja tuntuvat läpinäkyvimmiltä kuin muut osat, jos lehteä pidetään päivää vas
ten. Mikroskoopilla tai vahvalla suurennuslasilla tarkkaan tutkittaessa saattaa 
usein mainitulla paikalla huomata lukuisia, usein kymmeniä punkkeja, joita 
välistä saattaa olla vaikea huomata, kun ne paitsi pienuuttansa ruskean värinsä 
tähden ainoastaan nimeksi eroavat vahingoittuneista lehti osista. Lisättäköön 
vielä, että olen tavannut tämän punkin mansikkataimilla koko lämpösen vuo
denajan läpeensä. Minkäänlaista hävitystyötä mansikan kukkasissa, tai yleensä 
muualla kuin mansikan lehdillä, en vielä toistaiseksi ole huomannut. Villeinä 
kasvavilla metsäinansikoilla en ahkerasta hakemisesta huolimatta vielä koskaan 
ole tavannut tätä punkkia.

Tämän yhteydessä mainittakoon, että toukokuussa 1904 sain prof. V. 
K ir ch 11 e reiltä, kasvi suo jeluslaitoksen johtajalta Hohenheimissä, lähetyksen 
väki viinassa säilytettyjä Pelargoniumm kukkasia eräästä kasvihuoneesta Sak
sassa sekä ilmoituksen siitä, että näitä kukkasia ahdisti joku punkki, jonka 
hän epäili kuul uvan sukuun Tarsonemus. Mikro sko opillinen tarkastus osotti 
hänen luulonsa oikeaksi. Odottamatonta oli sensijaan se huomio, että tämä 
punkki oli samaa lajia, kun aikasemmin ulkona luonnossa Paraisissa mansikka- 
taimilla tapaamani uusi Tarsonemus-laji.

Käydessäni viime syksynä syyskuun lopulla Grumtäcktin puutarhaistu
tuksilla ja kasvihuoneissa Helsingin läheisyydessä näytettiin minulle muutamia 
lämpösessä huoneessa kasvavia i^tmm-kappaleita — ne olivat B. semperflo- 
rensin ja jonkun muun Begonia-lajin sekamuotoja —, joissa muutamat vuosi- 
kasvannaiset täydellisesti olivat herenneet kehittymästä, sillä ne olivat jo ur
puina ruskettuneet ja sitten aivan kuivettuneet. Suurennuslasilla saattoi kohta 
huomata muutamia Tarsonemus-punkkeja, jotka varmaankin olivat syynä hävi
tykseen. Omituista oli nyt, että tämäkin punkki, niinkuin myöhemmin toimi
tetusta mikroskoopisesta tarkastelusta selvisi, oli sama kuin yllämainittu, man- 
sikkatoimillä, ja Pelargoniitm-ltukk&silVä tavattu Tarsonemus-laji, ja omituista
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kyllä oli hyökkäys kussakin kasvilajissa kohdistunut eri kasviosiin: lehtiin, 
kukkasiin, versoihin. Begonioissa ei voitu huomata mitään hyökkäystä lehtiä 
tai kukkasia vastaan. Myöskin ulkona luonnossa Grumtäcktissä tavattiin sama 
Tarsonemus-laji, nimittäin mansikkamaassa, jossa muutamat tai met olivat tur
meltuneet yllämainitulla tavalla.

Sillä perustuksella, että mainittu, ennen tuntematon Tarsonemus-laji 011 
esiintynyt eri kasveilla ja kullakin isäntäkasvillaan saanut aikaan vahinkoja 
muodossa tai toisessa, olen antanut sille nimen T. destructor. T. cidmicolusesta, 
joka elää useilla heinillä, erottaa sen paitsi jonkun verran suuremmasta koosta 
helpoimmin seuraavista tuntomerkeistä. Ruumis on pitkäveteisempi, varsinkin 
naaraksella. Uroksen neljännen (takiinaisimman) jalkaparin sisäpuolella 011 mel
kein keskellä ohut, läpikuultava, jotenkin puoliympyrän muotoinen ihopoimu, 
joka kokonaan puuttuu T. cidmicoluseltu, muutamilla muilla Tarsonemus-lajeilla 
on sensijaan samanlainen ihopoimu, mutta se on toisen muotoinen kuin T. 
destractoriRa. Naaraksella 011 n. k. pseudostigmali-elin — omituinen, ensimäi- 
sen ja toisen jalkaparin lannenivelten välistä ulkoneva nuijainainen elin — mel
kein ympyränmuotoinen T. destructoriMa, T. cidmicoluselhi sensijaan pitkän- 
pyöreän muotoinen. Uros 011 noin 0,2 mm pitkä ja 0,09 mm leveä, naaras noin 
0,25— 0,29 mm pitkä ja keskimäärin 0,11 mm leveä. Väriltään 011 täysinkehit- 
tynyt, neljällä jalkaparilla varustettu punkki vaalean ruskeankeltanen, kuusi - 
jaikainen toukka melkein lasikirkas; ruumiin selkäpuolella parittain asettuneet 
harjakset, joista yksi pari melkein cephalothoraxin keskellä on paljon pitempi 
kuin kaikki muut. Täydellinen selitys tästä uudesta lajista tulee julkaistavaksi 
jossakin Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennican tulevassa niteessä.

Tämän tuhoeläimen hävittämiseksi mansikkamailta lienee ainoana kei
nona leikata pois ja polttaa vahingoittuneet, muodottomat mansikanlehdet; hä
vityksen tapahtuessa pienemmässä määrässä, voidaan tämä tehdä vielä verrat
tain helposti, mutta laajemmilla aloilla tulee tämä suoranainen hävityskeino 
kylläkin mutkikkaaksi ja työlääksi. Erittäin tärkeätä on edelleen tämän pun
kin levenemisen estämiseksi tarkasti valvoa nuoria mansikantaimia istutettaessa 
uusille alueille, että nämä taimet ovat aivan terveitä, sekä hyljätä kaikki sem
moiset taimet, joissa on merkkejä mainitun punkin töistä. Lämpösen huoneen 
kasveista ovat useinkin jokseenkin paikallisesti ahdistetut kasviosat samaten lei
kattavat pois ja poltettavat.

VI. Lehti- ja  havupuut.

Hallaperhonen (Cheimatobia brumata L .). Maist. AV. M. A xelsonilta sain 
väkiviinassa säilytettyjä mittaritoukkia, jotka virkatalojen tarkastaja Uuden
maan läänissä, L. L ö fg re n  oli koonnut Kytäjän kartanossa Nurmijärven 
pitäjässä, jossa heinäkuussa koivumetsä usean harin alalla oli syöty aivan 
paljaaksi. Mainitussa näytteessä oli suurimmaksi osaksi hallaperhosen toukkia 
(Cheimatobia brumata Tu.). Näiden toukkien esiintyminen hävittäjinä vasten ta
vallisuutta niin myöhään kuin heinäkuussa riippui epäilemättä sekä kas-
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vullisuuden että useiden hyönteisten harvinaisen myöhäisestä kehittymisestä 
vuonna 1904.

Eriophyes rudis (Can.). Prof. H. H o Is ti jätti muutamia Söderkullan 
saaressa Sipoon saaristossa otettuja koivunoksia, joissa oli suurempia ja pie
nempiä. enimmäkseen pari sentimetriä paksuja toisiinsa painautuneista, turvon
neista, muodottomista silmukoista muodostuneita punoutumia, joita tavallaan 
voitiin pitää alkuna tuulenpesille. Näissä muodottomissa silmuissa oli suuret 
määrät äkämäpunkkia Eriopliyes rudis (Can.), joka tässä tapauksessa yksinään
oli aiheuttanut nämä muodostumat ilman minkään sienen apua. Kysymys tä
män punkin osallisuudesta tuulenpesien muodostumiseen koivuissa 011 tarkem
min selitetty kertomuksessani vuodelta 1903.

VII. Koristekasvit.

Tarsonemus destruetor E. Reut. Tämän uuden tuhoeläimen esiinty
misestä Begonioissa lämpöisessä kasvihuoneessa Grumtäcktissä Helsingin lähei
syydessä ja Pelargonioissa kasvihuoneissa Saksassa viitattakoon siihen, mitä 
yllä (s. 24) on sanottu.

Phytomyza genieulata Macq. Eräässä kasvihuoneessa kaupungin varasto- 
puutarhassa Sepänkadun varrella Helsingissä ahdisti, käydessäni siellä loka
kuussa, hyvin useiden Clfirysanthemum-kasvien lehtiä käytäviä muodostava kär- 
pästoukka, joka — saatuani siitä selvää kehittämiskokeilla — kuului yllämai
nittuun lajiin. Kirjallisuudessa löytyvien tietojen mukaan saattaa saman lajin 
toukat samalla tavalla ahdistaa lehtiä noin kuudessakymmenessä enimmäkseen 
villinä kasvavassa kasvissa, jotka kuuluvat aivan eri kasviheimoihin. Kun mo
net näistä kasveista ovat meidän tavallisimpia rikkaruohoja, on hyvin luultavaa, 
että täiiiä laji, joka tuntuu olevan yleinen maassamme, on näistä rikkaruohoista 
levinnyt kasvihuoneessa löytyviin Chrysanthemum-k&sveihin .

Rakkojaikaisia. Erilaisissa ruukkukasveissa on myöskin 1904 tavattu 
rakkojaikaiset Parthenothrips dracaenae (Heeg.) ja Heliothrips hcemorrhoidalis 
(Bouche) tuhoeläiminä. Mainittuna vuonna on sitäpaitsi muutamissa koriste
kasveina ruukuissa viljellyissä saniaisissa, nim. Pteris serrulata, Pt. cretica major 
ja Pt. Vincetti, eräässä asuinhuoneessa Helsingissä varatuomari B jö r n  Wasa - 
stjerna tavannut tieteelle uuden lajin, joka samalla edusti uutta sukua ja jonka 
prof. O. M. Reu ter  nimellä Leucothrips nigripennis 011 selittänyt Soc. pro Fauna 
et Flora Fenn. Meddelandenissa N. 30, s. 106—109. — Rakkoj aikaisten hävit- 
tämistavoista ruukkukasveissa viitattakoon kertomukseeni vuodelta 1903.

Lehtitäitä 011 niinkuin tavallista ollut useissa eri koristekasveissa sekä 
sisällä että ulkona. Paitsi erilaisilla hyönteisiä tappavilla nesteillä ruiskutta-
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mistä, joista kvassiainfusiooni on tullut yhä enemmän käytäntöön, on viime 
aikoina myöskin eräällä väkevällä nikotiinipitoisella aineella, aphitoxin, savut
taminen otettu käytäntöön kasvihuoneissa; tavallisissa asuinhuoneissa ei tätä 
ainetta kuitenkaan sovi käyttää.

VIII. Sekalaista.

Muurahaisia. Valituksia kekomuurahaisten joukottain esiintymisestä on 
saapunut myöskin vuonna 1904, niin. maist. M. von Esseniltä Herniäisistä 
Hattulasta ja maist. C. Gr. Svanilta, Hopeavuorelta Lappeenrannan läheisyydessä. 
Poistamatta ja perin juurin hävittämättä kekoja ja niiden asukkaita ei voida 
päästä rauhaan näiltä epämukavilta vierailta. Tämä hävityskeino 011 kuitenkin 
sangen vaikea ja useinkin tulokseton, kun ei voida saada pois kaikkia muura
haisia ja jälellejääneet pian taasen alkavat rakentaa uusia kekoja. Eräs keino, 
joka kuitenkin ennen muita näkyy johtavan toivottuun tulokseen, on se, että 
syksyllä silloin, kuin muurahaiset ovat talvehtiakseen vetäytyneet kekoon, 
keko ensin poltetaan ja sitten maa sen alla kaivetaan vähintään puolen metrin 
syvyydeltä, jonka jälkeen tämä kuoppa täytetään tuoreella, lujaan poljetulla 
lehmänlannalla.

Ephestia interpunctella Hb. Eräässä apteekissa Helsingissä oli tämän 
perhosen toukkia tavattu rohdoksessa, Flores Verbasci, s. o. Verbascum Thapsus- 
kasvin kuivatuissa kukissa, joka rohdos 011 aineosana »Species pectoraliksessa»,jota 
kansa käyttää kotilääkkeenä rintateessä (yhdessä lakritsin, anistippojen ja Myrr- 
Ifiis odoratan lehtien kanssa). Mainittu rohdos oli heinäkuussa tuotettu Saksasta 
ja koko ajan pidetty suljetussa astiassa. Lokakuussa huomattiin siinä mainitun 
lajin toukkia, koteloita ja valmiita perhosia. Siitä huomaa varmasti, että tuho
hyönteinen oli seurannut tavaran mukana. Tätä perhosta ei muuten ole tavattu 
maassamme eikä sitä siis oikeastaan voi pitää meidän eläinkuntaan kuuluvana. 
Suomen luonnonhistoriallisella alalla, johon kuuluu myöskin osa luoteista Ve
näjää, 011 se kuitenkin tavattu yhden kerran kauan sitten, samaten eräässä 
apteekissa, nimittäin silloisen apteekkari A. Griintherin luona Petrosawods- 
kissa. — Helsingissä nyt tavattu rohdos varasto kuumennettiin 100 asteeseen C, 
joten hyönteinen kuoli, ilman että rohdos millään tavalla pilaantui.

Niptus hololeucus (Fali.). Myöskin vuonna 1904 011 saapunut valituksia 
tämän kovakuoriaisen joukkoesiintymisestä asuinhuoneissa Helsingissä. Sen 
vastustamisesta viitataan viime kertomukseeni.

Tyroglyphus siro (L.) Grerv. Evossa oli tri A. K. Cajanderin tie
donannon mukaan vähempää määrää männynsiemeniä ankarasti ahdistanut 
punkki, joka lähetettyjen näytteiden nojalla oli tavallinen juustopunkki, Ty-
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roglyphus siro. Minkäänlaista vahinkoa se tnskin kuitenkaan oli saannt aikaan, 
koska turmeltu siemen muutenkin oli melkein kelvotonta.

Tyroglyphus longior Grerv. Yllämainitulle lajille hyvin läheisen pun
kin. T. longior} olen useita kertoja tavannut Messinasta tuoduissa appelsiineissa, 
jossa ne aina ovat olleet rnalj ainaisessa syvennyksessä hedelmän yläosan 
keskellä.

Glycyphagus ornatus Kram. Tallissa ja navetassa Siuntion pappilassa 
olen heinärääppeiden joukossa tavannut suuret määrät tätä punkkia, joka aika
semmin on tunnettu ainoastaan Saksassa ja Italiassa ja siellä tuntuu olevan 
jokseenkin harvinainen. Ei ole voitu todistaa, että se olisi saanut aikaan elu
koille mitään mainittavampaa haittaa. Kaikissa tapauksissa on sen joukottani 
esiintyminen, sen harvinaisuuteen nähden muualla, varsin huomattavaa.
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