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Seuraava luettelo perustuu niihin kasvistollisiin muis-

tiinpanoihin ja kerayksiin, joita allekirjoittanut on tehnyt

liikkuessaan Suomussalmella vuosina 1905—1908 seka 1909,

1911 ja osiksi 1917. Ensinmainittuina kesina olivat retkei-

lyni ainoastaan tilapaisia muiden matkojen ja toimien ohella,

ja niillakin kerailin enimmakseen vain sellaisia lajeja, joita

en ollut ennen tavannut kotipuolellani Pohjois-Savossa.

Monet niista ovat Suomussalmella enemman tai vahemman
yieisia. Mutta sellaisiin lajeihin, jotka Savossa ovat mieles-

tani tavallisia, en viela silloin arvannut kiinnittaa Suomus-
salmella mitaan huomiota; reunamuistutuksilla vain tayden-

telin havaintojeni mukaan ulkomuistilta niita luetteloita, joita

on Edv. Wain ion ja 0. A. F. Mustosen (Lonnbohm)

sen seudun kasvistoa y. m:kin oloja kasittelevissa teoksissa^).

Vasta kolmena viimemainittuna vuonna, jolloin Societas

pro Fauna et Flora Fennica-seuran varoilla sain liikuskella

siella aivan vakituisesti niilla toin, tein merkintoja tavalli-

sempienkin lajien esiintymisesta ja levenemisesta. Siita

huolimatta jaa luettelooni viela paljon aukkoja, silla pitaja

on laaja, enka muistanut aina kaikkia lajeja kaikkialla tar-

kata, tottumatonkin kun viela olin sellaiseen. Epavarmoista

seikoista on luettelossa kuitenkin aina erityinen huomautus,

joten puutteellisuuksista huolimatta uskallan toivoa, etta

*) Edvard Wainio: Kasvistonsuhteista Pohjais-Suomen ja

Venajan-Karjalan rajaseuduilla (Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 4, 1878).

0. A. F. M u s 1 n e n : Tietoja Kajaanin kihiakunnasta ja etenkin

Paltam 58.
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luettelostani saa jo jonkinlaisen kasityksen sikalaisesta kas*

vistosta, varsinkin kun sen pohjana on niin huolellisen tiede-

miehen kuin Wainion alustava kasviluettelo.
r

Suomussalmelta ovat jo ennemmin kerailleet kasvejaja

tehneet muistiinpanoja paitsi jo mainitsemiani W a i n i o t a

ja Mustosta myos E. Castren, E. F. Lackstrom
(enimmakseen sammalia) ja A. J. M a 1 m g r e n. Heidan

loytonsa ja havaintonsa ovat jo julkaistut paitsi heidan

omissa kirjoitelmissaan myos M. B r e n n e r'in teoksessa:

„Observationer rorande den nordfinska floran etc." (Acta

Soc; F. Fl. Fenn. 16, 1899) ja Hj. Hjelt'in laajassa julkai-

sussa: „Conspectus florae fennicae", sikali kuin sita on

ilmestynyt. Siina samoin kuin Brenner'in myohemmin
ilmestyneessa vihkosessa: „Nya bidrag till den nordfinska

floran" (Acta Soc. F. Fl. Fenn. 36, 1911), on jo mainittu

suuri osa allekirjoittaneenkin loydoista, mikali niita silloin

tunnettiin. Taydellisyyden vuoksi koetan kuitenkin mah-

dollisimman tarkkaan poimia naista teoksista viela tahankin

kaikki Suomussalmen kasvistoa koskevat huomattavammat
tiedot, Lahteista mainitsen kulloinkin ainoastaan sen, joka

sisaltaa alkuperaisen tiedon, ja muista ainoastaan tarkeim-

mat huomautukset. Brenner'in viimemainitun vihkosen

jatan mainitsematta erikoisena lahteena, koska sen Suomus-
salmea koskevat tiedot perustuvat milt'ei yksinomaan minun

loytoihmi.

Tassa yhteydessa lausun kunnioittavimmat kiitokseni

arv. Seuralle matka-avuista ja erityisesti Toht. Harald
i

Lindberg'ille, joka on hyvantahtoisesti maarannyt keraa-

miani kasveja ja muutoinkin toiminut asian hyvaksi, seka

Toht. K. Linkolalle, joka on monin tavoin avustanut

minua kirjoitukseni laadinnassa.

Tekifa.

I

I

{



I. Lyhyt kuvaus seudun yieislsta luontosuhteista ]a

kasvillisuudesta.

Paitsi tata luetteloa olen aikaisemmin laatinut leveah-
*

kon selonteon Suomussalmen yleisista luonnonsuhteista ]a

kasvillisuudesta: „Kasvillisuushavaintoja Suomussalmdla'\

Se on kasikirjoituksena retkia avustaneen Seuran arkistossa.

Niiden varalta, jotka eivat ole tilaisuudessa siihen tutus-

tumaan, esitan tassa yleiskuvauksellisesti sen sisaltamat

seikat.

Suomussalmi 1. Kianta sijaitsee maamme itarajalla 64*"

33' ja 65'' sr valilla pohj. lev. ollen lahin pitaja Kuusamosta
etelaan ja n. 10 pnk. paassa Kajaanista melkein suoraan

koilliseen. Se on hyvin laaja pitaja, silla sen pituus

pohjoisesta etelaan on alun toistakymraenta peninkulmaa

ja suurin leveys noin puolet siinta; pinta-ala on

5,424,6 km\
Mitaan luonnollisia rajoja, jotka eroittaisivat sen jyr-

kemmin naapuripitajistaan, ei silla ole; mutta sijaiten kah-

den vedenjakajan (pohjois- ja itapuolella) nurkkauksessa

ylangolla, joka silta laskevien jokien koskirunsaudesta paat-

taen on huomattavasti ymparoivia seutuja ylempana, se on

tavallaan niista erotettukin. — Vesien juoksun suunnasta

paattaen on pitajan luoteisosa kaikkein ylimpana. Korkeim-

niat vaarat ovat pitajan etela- ja lansiosissa; mutta verrat-

tuna naapuripitajiinsa Kuusamoon ja Puolankaan seka osiksi

Hyrynsalmeenkin on Suomussalmi yleensa matalamakista ja

alavaa, Tata lakeuden leimaa lisaavat osaltaan tuntuvasti
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suotkin, joita taalla, kuten muillakin maamme vedenjakaja-

seuduilla, on sangen taajassa; ei kuitenkaan yhta runsaasti

kaikissa pitajan osissa. Sangen luonteenomaisia Srsalmelle

ovat myoskin lukuisat harjuselanteet eli „sarkat", jotka

peninkulmain pituisina, yhdensuuntaisina, paaasiassa lan-

nesta itaan kulkevina jonoina halkovat pitajaa, muodostaen

paikoin sangen korkeita, kapeita ja jyrkkarinteisia harjuja,

aleten ja leveten taas toisin paikoin milloin mitenkin kuop-

paisiksi ja kumpuisiksi kangasmaiksi, joilla usein nakee erit-

tain kirkas- ja kaunisvetisia lampia ja jarvia.

Suomussalmen monien pikkuvesistojen keskuksena on

Kiantajarvi, joka 4—5 pnk. pituisena, moniselkaisena ja

pohjoispaastaan kaksihaaraisena lepaa pitajan keskustassa

sen pituussuunnassa pohjoisesta etelaan. Sen nykyinen

korkeus merenpinnasta lienee suunnilleen 200 m, mutta

paattaen niista reliktiloydoista, joita on tehty seka sen etta

muutamien sen lahijarvien rannoilta, lienee se aikoinaan

ollut yhteydessa meren kanssa (vrt Medd, 35, siv. 126

—

130). Muita suurempia jarvia Suomussalmella ovat Piispa-

jarvi, Pesionjarvi, Naljan'ganjarvi ja Naamanka. Lisaksi on

pienempia jarvia ja lampia tuhkatiheassa. — ' Kiantajarven

samoin kuin sen laskujokeen yhtyvan, itarajalta tulevan

Vuokkijarven vesistonkin vedet laskevat Hyrynsalmen reit-

tia myoten Oulujarveen, kun taas pitajan lansiosan vedet

juoksevat lijokeen ja sita myoten Pohjanlahteen.

Useimmat Suomussalmen suuremmat jarvet ovat rauta-

malmipitoisia ja rannoiltaan sangen karuja, joko kivikkoisia
4

ja hietaisia tai soisia ja rameisia. Niiden syvyyssuhteet ovat

minulle tuntemattomat. Mutta ainakin muutamat Kianta-

jarven kohdat ovat kuulon mukaan sangen syvia, kun taas

toiset, kuten esim. laaja Hietaselka, ovat keskeltakin usko-

mattoman matalia; syvimmat paikat lienevat Vasonniemen

kupeella, Kiekin talon kohdalla jarven lantisen haaran poh-
%* •*

joispaassa.

Suomussalmen
kevaisin jaiden lahdon aikaan etta myohemminkin, varsinkin

suurempien sateiden jalkeen, jolloin ne erinaisilla paikoilla,
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"kuten esim. puro- ja jokivarsilla, tuottavat melkoista

haittaa seka liikenteelle etta kasvillisuudelle ja kontu-

i(karjanruoka-)varastoille.

Seudun ilmastosta on minulla ollut ainoastaan silma-

maaraisia liavaintoja. Niiden mukaan on se huomattavasti

koleampaa ja kosteampaa kuin esim. Pohjois-Savossa.

Mitaan erityisemman kovia pakkasia enemman kuin muita-
w

kaan aarimmaisyysilmioita luonnonkulussa ei kylla ole ha-

vaittavissa; mutta sita esim. ei ole lainkaan vaikea huo-

mata, etta veden haihtuminen S:salmen maaperasta on hei-

kompaa kuin Pohjois-Savossa ja etta kuivuudesta siella

jleensa on verrattain harvoin haittaa. Kasvifenologiset

ilmiot, joita merkitsin osiksi muutamina vuosina, ovat ke-

vaisin keskimaarin parisen viikkoa myohaisempia ja lehti-

:sato syksylla saman verran aikaisempi kuin Pohjois-Savossa.

Paitsi sita, etta luonnonvaraisista lajeista puuttuu monta,

jotka Pohjois-Savossa ovat nakojaan aivan yleisia ja joita

on tavattu viela moninpaikoin Sotkamossa ja Paltamossakin,

nayttaa toistenkin toimeentulo olevan seudulla niin vaiva-

loista, etta ne ainoastaan muutamina kesina esiintyvat run-

:saampina ja kukkivat, ollen taas toisina kesina milt'ei naky-

mattomissa. Sireenikin ja kaali eivat ole ottaneet menes-

tyakseen, vaikka niita on kylla koetettu viljella, ja onpa

jukiinkin viljelyksen kannattavaisuudesta ollut aikoinaan

Takavaa erimielisyytta. — Jarvet (Kiantajarvi) jaatyvat ta-

vallisesti jokseenkin saannollisesti marraskuun alkuviikoilla

<<10—11 p:n korvilla) pienempien vesien oltua sita ennen jo

Tiikon tai pari jaassa. Jaiden lahto sitavastoin on ollut

seka minun seudulla oliessani etta jo sita ennenkin (kirkon

sakariston seinaan tehtyjen merkintain mukaan) sangen

epatasaista, hoippuen toistakin kuukautta — ellei enemman-

kin — eri vuosina. Yhta epatasaista on ensi lumen tulo

syksyisin. Kansan kasityksen mukaan pitaa lehtisadon olla

jo lopussa „Mikkelin" aikaan lokak. alkupaivina. Muutoin ei

se merkitse hyvaa.

Vuoripera on melkein kauttaaltaan prekalevisia graniit-

^eja ja gneisseja; mutta monin paikoin on kasveille edulli-
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sempiakin, emaksisia vuorilajeja (metabasiitteja). Niiden

esiintymat ovat kuitenkin yleensa sangen vaha-alaisia ja

hajallisia. Paikoin ovat ne kuitenkin yhtenaisempinakin

laajoina juotteina kuten esim. Kiannanniemen ja Saarijarven

valisilla seuduilla seka Kurkivaaralla ja Timpin tienoilla.

Enimmakseen ovat ne nakymattomissa, jolloin useinkin

ainoastaan kasvillisuudesta ja useampien kalkkia suosivieii

lajien esiintymisesta voi tehda paatelmia niiden olemassa

olosta. Toisin paikoin pistavat ne taas pinnallekin milloin

minkin kokoisina rystyina ja kyhmyina. Yleensakin ovat

Suomussalmen kalliot, raaemmatkin, verrattain vahaisia.

Kalliopohja paljastuu kylla tuon tuostakin, mutta missaan se

ei muodosta suurempia vuoria, ja jyrkat seinamatkin ovat

verrattain harvinaisia.

Irtonaiset maalajit ovat suurimmaksi osaksi karua mo-
reenisoraa ja suoturvetta. Hiekkaa ja vierinkivisoraa on

myos monin paikoin. Puhdasta savea tuskin on koko pita-

jassa. Paikoin on kuitenkin saventapaistakin massaa ja viela

useammin erittain hienoa savihietaa eli hietasavea — kum-
min vain. Useimmat suot, joita, kuten mainittiin, S:salmella

on niin viljalti, saanevat kiittaa synnystaan kovempien maiden

soistumista, joka taalla on sangen tavallinen ilmio. Jarvien

tayttyraisesta syntyneet suot lienevat sen sijaan luettavat

harvinaisuuksiin, vaikka kyllahan sellaistakin pienemmassa

maarassa huomaa. Liejukkorannatkin ovat S:salmella yli-

malkaan jokseenkin harvinaisia ja enimmakseen sangen

laihoja. Ainoastaan muutamien purojen suistoilla, koskien

alustoilla ja virtojen varsilla tapaa hieman paksumpia ja

hedelmallisempia liejukerroksia.— Lehtomultaa on ainoastaan

hyvin rajoitetuilla alueilla, enimmakseen vain kalkkiperaisilla

seuduilla ja niukasti niillakin.

Asutus on Suomussalmella hyvin harvaa. Asukasluku

oli ^7i2 ^91"^ 7,391 henkea, joten vaentiheys on vain 1,»

henkea km^:Ila.

Tavallisimmat Suomussalmen luonnonvaraiset kasvu-

paikat ovat yksitoikkoisia, karuja metsia, korpia, rameita^
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nevoja, raakoja kallioita ja karuja rantoja ja vesia. Lehto-

kasvillisuutta tapaa ainoastaan muutamilla purovarsilla ja

lettokorvilla edellamainituilla kalkkiseuduilla, seka muuta-

mien pienien umpilampien, „arojen" ymparilla ja paikoin

koskien ja virtojen varsilla.

M e t s a t. Kuivilla kangasmailla ja sarkilla kasvaa missa

mitenkin hyvin kehittynytta ja sailynytta petajikkoa. Muut
vaaramaisemat ja alemmatkin kovempiperaiset maat ovat

havupuuvoittoista sekametsaa, jossa kuusi nayttaa olevan

yleensa valtapuuna. Paikoin on kuitenkin lehtipuu-aineskin»

etupaassa koivu, sangen tuntuvana osakkaana. — Ahoja

siina mielessa kuin Savossa ei Suomussalmella ole enaa

laisinkaan, vaan ovat ne kaikki jo aikoja sitten metsittyneet.

Ja missa sikalaisilla salomailla joskus sattuisi tapaamaankin

aukeamman paikan metsissa, on sen kasvillisuus niin karua,

etta savolaisten ahojen ruohorikkaudesta siina ei ole juuri

jalkeakaan. Kissankapalia vain ja joitakin muita jokapaikan

heinia ja ruohoja seka polvenkorkuisia lehtipuun vesoja

harvakseen siella taalla kanervikossa, ja siina kaikki. —
Muutoin ovat pitajan metsat jo enimmakseen niin turmel-

tuja, etta alkuperaisia jylhia synkeikoita ja pylvastoita tus-

kin on enaa olemassakaan muualla kuin jossakin syrjakol-

kassa kruununmailla, — jos enaa siellakaan. Tukkiyhtiot,

tervanpolttajat, myrskyt ja kulovalkeat ovat tassa havitys-

tyossa olleet paatekijoina, Niiden jalkia nakeekin kaikkialla,

joskus aivan uskomattoman laajoilla aloilla. Talojen lahistot

niinikaan ovat monin paikoin melkein jarjestaan raiskattuja,

ja ne yksityistilat lienevat luetellut sangen pian, joiden mailla

viela on kunnoUista metsaa-

S u o t ovat sensijaan saaneet naihin saakka olla milt'ei

koskemattomina, Ja niita onkin pitajassa ihan enemmalti

mita vaihtelevimmassa asteikossa seka ikansa etta muun
laatunsa puolesta. Peninkulmain pituisina jaksoina kiertelee

niita pitajan eri osissa. Niissa on niemia, saaria ja kannak-

keita, on aukeampia selkia, salmekkeita ja pohjukoita jos

jonkinlaisia, jopa virtapaikkojakin. Paikoin on nimittain

soiden valinen salmeke vahvasti viettavaa ja nayttaa se
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silloin turpeeksi jahmettyneelta virralta. Toiset suot ovat

vallan vetelia ja pinnaltaan miltei kokonaan paljaita, toiset

taas mitka mitenkin tiivistekoisia ja pintakasvillisuudeltaan-

kin vaihtelevia. Nevanluontoisia on enemman kuin lettoja,

rahkasoita enemman kuin n. s. mutasoita. Pensas- ja puu-

kasvillisuuden runsaus vaihtelee niilla niinikaan loppumatto-

miin, luonnehtien niiden yleissavyn milloin minkinlaiseksi.

Rameet ja korvet, joilla usein nakee runsaasti seka juuril-

leen kuivaneita pienempia ja isompia keloja etta myos kitu-

kasvuisia, milloin mitenkin risuisia ja naavaisia mantyja ja

kuusia, reunustavat uskoUisesti avosoita ja muodostavat

siirtymaalueita toisesta suolaadusta toiseen. Paikoin nakee

soilla ja soiden laitamilla myos raatalakasvuista, taajaa ja

risuista koivuviidakkoa.

Kuten edella mainittiin ovat Suomussalmen k a 1 1 i o t

enimmakseen kaikkein tavallisimpia ja hedelmattomimpia

vuorilajejamme. Sen mukainen on niiden kasvillisuuskin.

Nama kasvupaikat, jotka monin paikoin paremmilla seuduilla

ovat mita viehattavimpia ja mielenkiintoisimpia, ovat Suomus-

salmella yleensa toivottoman ikavia ja yksitoikkoisia. Eraan-

laisin pettymyksen tuntein saa niilta melkein aina lahtea,

silla aniharvoin tapaa niilla mitaan mielenkiintoisempaa

enemman putkilokasvistossa kuin sammalissakaan- Kaikki

niiden lajit ovat useimmiten aivan jokapaivaisia ja melkein

kaikkialla tavattavia. Ainoastaan muutamilla verrattain vaha-

patoisilla kalkinsekaisilla kallioilla on joskus joitakin haus-

kempia lajeja. Alastoman vaikutuksen tekevat kalliot kas-

villisuutensakin puolesta, silla tavallisiakin lajeja on niilla

aina niukasti-

Jarvien rannat sen sijaan eivat mielestani ole niin-

kaan elottomia ja alastomia kuin edempaa katsoen saattaisi

luulla, vaan tapaa niilla moninpaikoin sangen sievia kasvus-

toja ja lajeja. Savolainen liejukkokasvillisuus puuttuu niilta

kylla melkein tyyten, mutta sen sijaan kasvaa niilla useita

sievia pohjoisia lajeja, jotka etelampaa tullutta suuresti vie-

hattavat. Kasvillisuuden yleissavy on niilla kuitenkin yleensa
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karu ja koyha. Rehevampia rantakasvustoja on ainoastaan

koskien varsilla ja muutamilla puronoroilla.

Vesikasvillisuuskin kantaa samaa leimaa kuin

muukin luonto. Ruoko ja kaislakin, jotka etelampana puke-

vat matalat lammikot ja jarvien rannat niin tayteisen nakoi-

siksi, muodostavat taalla useimmiten niin vahaalaisia ja har-

voja kasvustoja, etta niita tuskin huomaakaan. Ainoastaan

parissa jarvessa ja muutamissa jokilammikoissa seka joiden-

kin isompien koskien alustoilla olen nahnyt hiukan taajempia

kaislikoita ja ruovokoita. Mutta vaaranalaista nayttaa niiden

esiintyrainen siellakin olevan. Satuin nimittain viime kesana

(1917) kulkemaan veneella erasta semmoista koskenalustaa,

jossa ennen muistelen jokseenkin varmasti nahneeni kaislik-

koa, mutta fiyt en erottanut siita jalkeakaan, Mika sen

havitti? Oliko jaanlahto ollut tavallista rajumpaa ja tem-

mannut sen mukaansa, vai olivatko tukkilautat sen turmel-

leet? Mahdollista on sekin, etta tulva, joka sina vuonna

kesti tavallista myohempaan, oli ehkaissyt sen kasvua; tai

oliko sitten syyna se Suomussalmella pitemman aikaa oles-

kelevalle sangen helposti huomattava, ja edellakin mainittu

ilmio, etta kaikki lajit, varsinkaan aremmat, eivat esiinny

taalla runsautensa puolesta laheskaan yhta tasaisesti joka

vuosi. Sita en voinut selvittaa. — Kortteikot, raatteikot ja

vesisarakasvustot ovat jonkun verran yleisempia, mutta

huomattavampia kasvustoja eivat nekaan muodosta juuri

muualla kuin virtojen syrjapoukamissaja muutamissa jarvien

lahdekkeissa, varsinkin jokien ja purojen suistoilla. Olipa

muutamalla luhtarannalla tulvan aikana sangen laajajakau-

nis rentukkakasvustokin. Taajemmat lumpeikot ja „limakot"

ovat myos verrattain harvinaisia. Sparganiumien lehtilauttoja

nakee kuitenkin melko tiheassa rauhaisemmilla vesilla ja

vedenalaisten kasvien pitkia, sakeita varsikkovyyhtia vellou-

tumassa virtaisilla paikoilla.

Kun viela mainitsen erinaiset hetteikot, joita Suo-

mussalmella on mita moninaisimmissa paikoissa, niin liene-

vat useimmat sikal. huomattavammat luonnonvaraiset kasvu-

paikat osapuilleen luetellut.
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Suomussalmelaisten niityt (luonnonniittyjen pinta-ala

arvioitiin v. 1910 2,551 ha:ksi) ovat jokseenkin vahapatoisia.

Monet tekevatkin „heinansa" soilta, joita niitetaan joka toinen

tai kolmas vuosi, Paremmat luonnonniityt ovat jokien

varsilla, mutta kovin kapeita ja katkonaisia suikaleita ovat

useimmiten nekin. Paikoin on kuitenkin laajempiakin sara-

voittoisia „nurminiittyja". Savon Aera caespitosa-niiiyt

puuttuvat kokonaan. Jokivarsilla ja kapeampien salmi-

vesienkin kahden puolen on, varsinkin pohjoispitajalla,

laajoja luhtaniittyja. Niiden pohja on monin paikoin enem-

man tai vahemman kovaa ja hiekkaista, ja „heinan"kasvu

hyvin sekalaista. Monet niista ovat myos hyvin vetisia ja

pitkaan tulvan peittamia. Missa maarin ne ovat alkuperaisia

luonnonkasvupaikkoja tai ihmiskaden raivaamia, sita en ky-

kene ratkaisemaan. — Toisin paikoin on niittyja raivattu

korpipurojen varsille ja vaarojen rinteille, joita pidetaan

kosteina jostakin ylempana olevasta hetteesta tai suosta

juoksevan puron avulla.
F

Viljelyksetkin (vars. viljelysmaan pinta-ala v. 1910

1,620 ha) ovat ylipaansa verrattain vahaiset, ja pitaja onkin

jo kauan ollut tunnettu nalkamaa-maineestaan. Useimmat
talot sijaitsevat joko jarvien rannoilla tai vaaroilla. Siella

ne ovat paremmin suojattuja yohalloilta, jotka tuon tuosta-

kin, usein aivan odottamattakin, vierailevat alemmilla mailla.

Ovatpa ne muutamin paikoin kayneet niinkin kiusallisiksi,

etta talon pellot on taytynyt jattaa oman onnensa nojaan

metsittymaan, ja muuttaa asuinpaikka muuanne. Tallaisia

autiotiloja on Srsalmelia monin paikoin. Niiden asukkaiden

on minka mistakin muistakin syista taytynyt siirtya parem-

mille asuinmaille. Autiotilojen entiset viljelysmaat, samoin

kuin peltojen pientaretkin ovat tavallaan omalaatuisiaan

kasvupaikkoja.

Saadakseni kuvan Suomussalmen kasvillisuussuhteista

jonkinverran havainnollisemmaksi, esitan viela muutamia

vertailukohtia sen ja sen naapuriseutujen
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V a 1 i 1 1 a. Otan vertailualueita niinkin kaukaa kuin Kalla-

veden tienoilta Pohjois-Savosta.

Seudut Suomussalmen lansi- ja itapuolella lienevat

pitkan matkaa samanluontoisia kuin Suomussalmellakin.

Aineiston puutteessa en voi niista sanoa juuri sen enem-

paa; itse en naet ole siellapain tullut liikkuneeksi. Wai-
nion kirjassa on kuitenkin sivuilla 97—99 ja 132—136

luetteloita, joista saa ainakin osittaisen kasityksen S:salmen

itapuolisten naapuriseutujen kasvillisuudesta. Naista paattaen

on erilaisuutta olemassa, mutta se johtunee etupaassa Vie-

nan-Karjalan puolen omituisista asutusoloista, niiden iasta,

liikesuhteista y. m. enemman kuin varsinaisista alkuperaisista

luonnonsuhteista. — Lantisten naapuriseutujen kasvillisuu-

desta en tieda senkaan vertaa kuin itapuolisten.

Kuusamosta eroaa Suomussalmen alue selvimmin sen

kautta, etta taalla ei ole tuntureita, eika sellaisia jyrkkia,

vahvasti kalkkipitoisia kallioita, jotka ovat tehneet Kuusa-

mon kasviston niin kuuluisaksi. Muutoin nayttavat ala-

vampien maiden kasvupaikat hyvin samanlaisilta molemmissa

pitajissa.

Saman huomion saa tehda myos, jos ylimalkaisesti

vertaa Suomussalmea sen etelaisiin naapiireihin. Kajaanin

kasvimaakunta nayttaa nimittain ensi silmayksella eli pikai-

sesti lapikulkiessa jokseenkin yhtenaiselta heti lisalmen

pohjoispuolelta Kuusamoon
erilaisia soita on jo paljonkin viljemmalti kuin Savossa, ja

muutenkin on maisemilla jo jylhempi pohjois-suomalainen

luonne. Kallaveden seutujen hempealuontoiset lehtomaat,

marjaiset lepikkoahot ja taajaruohoiset, hedelmalliset lie-

jukkorannat nayttavat jaaneen jo selan taa. — Ja kuitenkaan

ei Kajaanin alue, enemman kuin muutkaan kasvitieteelliset

maakuntamme ole kauttaaltaan samanluontoista, vaan se on

yleispiirtein katsottuna mita sekavinta valitysaluetta savo-

laisen ja pohjoissuomalaisen luonnon valilla, niin etta toisilla

seuduilla on enemman savolainen savy, kun taas toisilla

pohjoissuomalainen piirre on voitolla. Niinpa nayttavat

Suomenselan seudut alueen etelaosassa melkein puhtaasti
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pohjoissuomalaisilta samoin kuin Suomussalmikin, koillinen

Puolanka, suurin osa Hyrynsalmea ja kaiketi Kuhmonienta-

kin. Mutta lansi-Sotkamon ja Paltamon maisemat ja kasvu-

paikat rauistuttavat mielestani enemman Savoa: siella on

erittain rehevia lehtoja, lehtoniittyja ja lepikkoahoja seka

lihavia liejukkorantoja etelaisine, „savolaisine" lajeineen^

jotka tyyten puuttuvat edellamainituilta Yla-Kainuun seu-

duilta. Lisaksi esiintyvat monet etelaiset lajit taalla saman-

laisilla kasvupaikoilla kuin Savossakin, jotavastoin ne Suo-

mussalmella, mikali niita siella on, kasvavat usein aivan

toisenluontoisilla paikoilla, soissa y. m. Sitapaitsi nayttavat

soistuneet maat talla lehtoalueella olevan paljon vahaval-

taisempia kuin esim. Suomussalniella ja Suomenselallakin.

Muut Ok:n seudut: Ristijarvi, etelainen Puolanka ja osiksi

kai Sotkamo ja Hyrynsalmikin nayttavat taas puolestaan

olevan niin suhteessa kuin toisessakin naiden molempain

valitysaluetta, enemman kuitenkin Suomussalmen luontoisia,

Nama erilaisuudet ja epatasaisuudet Ok:n eri seutujen mai-

semissa ja kasvupaikoissa johtuvat tietysti paitsi niiden

erilaisesta asemasta pohjoisempana ja etelampana ja yleis-

korkeudesta merenpinnasta lukien, myos kunkin seudun

paikallisista korkeussuhteista (korkeista vaaramaisemista

y. m.), niiden asemasta vedenjakajiin ja kaiketi Oulu-

jarveenkin nahden — onhan se siksi laaja — seka varsinkin

maaperasta, joka mainitulla Ala-Kainuun lehtoalueella on

vakevasti kalkkipitoista. Minkaanlaista jyrkempaa rajaa ei

niiden valille tietenkaan voi eika ole tarviskaan ajatella;

huomautan niista vain selventaakseni Suomussalmen suhdetta

muuhun Kajaanin alueesen.
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II. Suomussalmen ja sen naapuriseutujen kasviston

erilaisuutta valaisevia vertailevia kasviluetteloita.

Kasviston erilaisuuteen kasitellyissa seuduissa luonevat

jonkinverran valaistusta seuraavat vertailevat lajiluettelot

Kajaanin alueen eri osista ja edella mainituista naapurimaa-

kunnista. Ne eivat kylla semmoisinaan pysty antamaan viela

selvaa kasitysta naiden alueiden keskinaisista kasvistosuh-

teista, niihin kun ei esim. liity minkaanlaisia tietoja lajien

yleisyydesta ja runsaudesta eika niiden esiintymisesta eri

kasvupaikoilla. Mutta koska sellaisia tietoja ei ole viela

toistaiseksi mistaan saatavissa eika niiden perinpohjaiseen

esittamiseen tassa yhteydessa ole tilaakaan, niin rajoitun

talla kertaa vain kuivaan nimien luettelemiseen, sikali kuin

ne ovat minulle tunnetut seka edella mainituista lahteista

etta osiksi omistakin ja muutamien muiden viela julkaise-

mattomista havainnoista. Nimet asetan aakkosjarjestykseen.

Keltanoita en yleensa ole ottanut lukuun enka liioin voi-

kukkia. Niiden lajien jalkeen, joiden esiintyminen kulloinkin

kysymyksessa olevilla seuduilla on syysta tai toisesta tun-

tunut epavarmalta, olen pannut kysymysmerkin (?). Useissa

ryhmissa luokittelen kasvit luonnonlajeihin (a) ja viljelyk-

sen jalessa kulkeutuneisiin (b), joista enemman tai vahem-

man satunnaiset eraissa tapauksissa yhdistan eri luette-

loon (c).

Ala-Kainuulla tarkoitan seuraavassa Paltamoa ja lantista

Sotkamoa, „yalitysalueella" ainoastaan Hyrynsalmen, Puolan-

gan ja Ristijarven pitajia — Kuhmonienta en niihin yleensa

ole lukenut — ja Pohjois-Savolla etupaassa Kallaveden

pohjois- ja koillispuolella olevia seutuja (Maaninka, Muuru-

vesi y. m.), joilla olen enemman liikkunut.

4

1. Ala-Kainuun lajeja, joita ei ole tavattu viela pohjoi-

sempana Ok.ssa, vaikka muutamia kylla Kuusamossa asti.

Viimemainitut ovat merkityt tahdella (*).
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Alchemilla *filicautis.

A. obtasa.

Anemone nemorosa,

*Anthyllts ^affinis.

*Astragalus alpinus,

Balliarda oquaiica.

*Callitriche auctumna- Hamulus lapulus-

*Cerastium alpinum.

Dianthus arenarius.

Elatine triandra.

Euphrasia hirtella.

E. sp.

Glyceria remota.

lis.

Carex aristata,

C. elongata.

*C. laevirostris.

C. pseudocyperus^)(?). Malaxis monophyl-

Iris psendacorus.

"^Lemna minor,

Lonicera xylosteum 2)

*Lychnis olpina ^).

2\*

latum.

Orchis incarnatus fl.

alb.

Orobus vernus.

Polygonum amphib. f.

terrestris.

Rhynchospora fusca.

Scirpus mamillatus,

Sparganiam nutans.

Strafiotes aloides.

*Tussilago farfarus.

* Utricularia ^fOchrolea-

C. striata.

Catabrosa aqaatica.

los (?). ca it

Myriophyllum verticil- Viola Riviniana ^).

5
)

Aegopodium podagra- Campanula persicifolia. Lamium hybridum.

na.

Alchemilla micans,

A. strigosula.

Centaurea Jacea.
Clinopodium vulgare.

Cirsium lanceolatum-

Alopecurus geniculatus. Euphrasia carta.

Anchusa arvensis,

Artemisia absinthium,

A vulgaris.

Asperugo procumbens.

Atriplex patulum.

Gnaphalium uligino-

sum.

Hypericum perfora-

tum {?).

Lamium purpureum.

Lampsana communis,

Leontodon hispidus.

Levisticum officinale.

Potentilla verna.

Scleranthas annuus.

Stachyspaluster.

Turritis glabra.

Veronica verna.

Vicia hirsata.

^) Agronomi B. Astro m'in mukaan Sotkamossa. Loytoa en

pida vallan mahdottomana, silla onhan taman lajin siemenia loydetty
^

suonaytteista melkein samoilta seuduilta (Harald Lindbergi
Suovilj. yhd. vuosikirja 1911, 3 vihko, siv. 284). Tiedonannon luotet-

tavuutta lisaa mielestani sekin, etta herra A. sanoi sita tavanneensa

ennemmin ainoastaan Padasjoella (Ta), josta se C o n s p. fl. fenn:s-

sakin (Pars III, 1895, s. 334) on merkitty haneri loytaraakseen(!).

2) Toistaiseksi epavarma Suomussalmelta; vert, luett. jalempani

3) Nahty eraan koululaisen herbariossa Puolangan kirkonkylassa,

jonka lahistolta sita sanottiin loydetyn yhdessa Asplenium viride'n

kanssa. Kaydessani paikalla loysin kylla tata jalkimaista lajia, vaan

en L alpina'si. Loyto on kuitenkin sangen todennakoisesti oikea, silla

esim.PaltamossakasVoimolempialajejasangenrunsaastisamallakallioUa.

*) Batomus umbellatus on taalta niin epavarma» etta katsoin parhaaksi

jattaa sen pois, vaikka tietoja siitakin loytyy edella mainituissa teoksissa.

*) Useat naista lajeista voitanee yhta hyvalla syylla lukea seu-

raavaankin ryhmaan (c).
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C)

Anagallis arvensis.

Blitum virgatum.

Bromus patulus.

Camelina foetida.

^. sativa.

Cichoriam intybus.

Lamiam intermediam

Lappa sp.

Lolium perenne.

Menta sp.

Neslea panniculata.

Papaver dabiam.

Echinospermum lap- P. nudicaule V-

pala.

Erysimum hieraciifo-

Hum (?).

.Eschscholtzia sp. ^).

•Juncus compressas.

2. Lajeja, jotka Ala-Kainuussa ovat yleisempia ja esiin-

;tyvat runsaampina kuin Suomussalmella:

P. somniferum ^).

Pastinaca sativa.

Plantago lanceolata.

Polygonum persica-

da (?p).

Potentilla intermedia.

Primula elatior.

Pr officinalis.

Saxifraga granulata.

Sinapis arvensis (?).

S. nigra {?),

Sisymbrium altissimum

Stachys annuus ^).

Trifolium agrarium.

Veronica Buxbaumii.

Vicia angustifolia.

.Alchemilla pastoralis ^). Epilobium montanum^). Polystichum filix mas^).

A. subcrenata,

Asplenium *viride^).

Campanula patula '),

Carex digitata.

C. leporlna ^).

C pallescens.

Coeloglossum viride^). Listera ovata.

Festuca elatior^).

Fragaria vesca,

Hypericum quadrangu-

lum ').

Knautia arvensis.

Lathyrus paluster^).

Prunella vulgaris.

Ranunculus polyanthe-

mos ^).

Rhynchospora alba ^).

Sagittaria natans^).

Trollius europaeus ^).

Viola umbrosa.

Cypripedilum calceo- Nymphaea tetragonal). Utricularia vulgaris^).

lus 3). Oxalis acetosella.

Luultavasti kuuluvat naihin myos seuraavat:

Actaea nigra,

Alisma plantago.

Aspidium dilatatum.

Cicuta virosa.

Geum rivale^

Lathyrus pratensis.

Salix nigricans.

Subularia aquatica.

Scirpus acicularis.

Calamagrostis arandi- Lysimachia vulgaris ^). Sc. lacuster.

nacea ^)-

C epigea.

Chrysanthemum
canthemum.

Nasturtium palustre^). Sc. silvaticus%

leu-

Phleum pratense.

Pirola rotundifolia.

Salix cinerea.

Utricularia minor ^)

*) Kasvoivat eraalla kesantopellolla Sotkamon kirkonkylassa.

2) Mahdollisesti P. hydropiper. (Vert. Must. m. t). Seutu on sen

luontoista.

') Tavattu Suomussalmella ainoastaan yhdessa paikassa niukasti

lai toiset satunnaisina.

*) Eiole tavattu vielakukkivanaSuomussalmelIa(niink.PaltjaSotk.).

•) Nayttavat puuttuvan pohj. pitajalla Suomussalmella.

2
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b)
Alopecuras pratensis.

Bromas secalinus^).

Bunias orientalis ^).

Fumaria officinalis ^).

Heracleum sibiricam '). Potentilla norvegica.

Matricaria discoidea. Urtica dioeca.

Polygonum lapaihifo- V. arens ').

Ham.

3. Suurimmaksi osaksi etelaisia lajeja, joita on tavattir

Ala-Kainuussa ja „valitysalueella" (Ristij., Hyryns., PuoL)

seka osiksi Kuusamossa (merkityt tahdella *), vaan ei viela

Suomussalmella.

Achillea ptarmica.

*Cerastiam *olpestre.

Dianthus deltoides.

^Lychnis alpina (?).

*Pimpinella saxifrage. *Trifoliam spadice-

Poa '^remota. am%
*Triglochin palastris^

^Steltaria nemorum ^. Valeriana officinalis..

Ribes nigrum ^).

^Mulgediam alpinum. ^Stellaria palastris. Veronica officinalis.

Myosotis palastris.

Orchis cruenta ')-

Taraxacum crassipes, * Vicia silvatica.

Viola mirabilis.

4. Toiselta puolen on lajeja, joita on tavattu seka

Suomussalmella etta Ala-Kainuussa, vaan tiettavasti ei viela
*

valitysalueella. Ne ovat seuraavat:

Galium trifiorum.

G. trifidum.

crocatam

a)

Alchemilla acatidens.

Alnus glatinosa.

Batrachium peltatum Geranium pratense

(paam.)-

Carex capitata.

C. laxa.

C. „microstachya".

C. tenuiflora.

[Chara aspera],

Circaea alpina.

Elatine hydropiper.

Hieracium

(S:lla?).

Juncas supinus.

Pedicul. pal. v. ochro-

leaca.

Pinguicula viltosa.

Poa caesia.

Polystichum filix mas^

Pieris aqailina.

Lonicera Xylosteum '). Rosa acicularis.

Lycopodiam inunda- Rhynchospora alba.

turn.

Lysimachia vulgaris.

Lythrum salicaria.

Erigeron ^droebachen- Malaxis paludosa.

Scirpus acicularis.

Sc. silvaticas.

Spargan. glomeratum.

Subularia aquatica.

SIS.

Eriophorum callitrix.

Euphrasia tenuis.

Galium boreale.

Myriophyllum spica- Utricularia vulgaris.

tum.

Nasturtium palustre.

U. minor.

Veronica longifolia.

Nymphaea tetragona. Woodsia hyperborea

*) Tavattu Suomussalmella ainoastaan yhdessa paikassa niukasti

tai toiset satunnaisina.

Nayttaa puuttuvan pohj. pitajalla Suomussalmella.

Epavarmoja Suomussalmelta.

S:salmella ainoastaan istutettuna.

C a j a n d e r'in kasvion mukaan Xs:ssa, vaan H j e 1 1 (Consp.)

')

')

')

')

ei siita tieda (-nondum visa**).



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 46, N:o 1 19

.
b)

Arabis suecica. Dactylis glomerata,

A. thaliana, Echium vulgare.

Bromus secalinas. Epilobium collinum.

Campanula glomerata^ Fumaria officinalis.

Galium mollugo.

G, verum.

Heracleum sibiricum.

C. patula.

Cardans nutans.

Conium maculatum

Lamium amplexicaule^

Lychnis rubra.

Plantago media.

Potentilla argentea.

Senecio vulgaris.

Tanacetum vulgare.

Veronica polita

y. m. enemman tai vahemman satunnaisia.

On sangen todennakoista, etta useimmat naista lajeista

ovat tavattavissa valitysalueellakin ja lienevat osaksi jo

sielta loydetytkin, vaikkei niista minulla ole viela mitaan

tietoa. Esitan luettelon vain muiden mukana naytteeksi siita,

kuinka suuria aukkoja on viela olemassa sikal. kasviston

tuntemuksessamme,

5. Lajeja, joita on tavattu Suomussalmella ja „valitys-

alueella", vaan ei viela Ala-Kainuussa. Tahdella (*) merkityt

ovat loydetyt ainoastaan „valitysalueelta":
*Epilobium dahuricum. Impatiens nolitangere. Ranunculus lingua.

Eriophorum Scheuch- ^Lycopodium alpi-

num ^).

'^Potamogeton "^Zizii.

Ranunculus lapponi-

cus.

zenu

^Euphrasia sp.

Gnaphalium ^norvegi-

cum.

Sagittaria sagittifo-

lia ').

Stellaria alpestris.

Viola tricolor (paanu) ')

ja lisaksi ne, jotka ovat luetellut seuraavassa kohdassa.

6. Lajeja, joita ei ole tavattu Oftrssa viela muualla kuin

Suomussalmella; tahdella (*) merkityt muualtakin maastamme

tuntemattomia.

.
a)

Agrostis borealis.

A, clavata.

Dianthus superbus. Ranunculus *sibiricus,

Hieracium dolabratum. R. hyperboreus.

Alchemilla glomerulans fi. kuusamoense. Salix glauca.

Batrachium paucista- Polystichum cristatum. S, „cinerascens
u

mineum ^). P. thelypteris.

Callitriche polymorpha, Potamogeton filifor-

Carex paradoxa, mis.

* Taraxacum crocodes

T. sp. (ceratoph.),

*) Eivat ole taysin varmoja Ala-Kainuusta. Vert H j e 1 t

:

Consp,

2) Wainion loytamasta ^.-muodosta Kuhmoniemelta on lajimaarays

naytteiden puutteessa mahdoton.
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lisaksi:

Calamagrostis ngraci- Rubus idaeus X saxa- Sparganiam affine X

Carex flava X OederL

tilts. simplex.

Sparganiiim affine X Sp. Friesii (natans) X

b)

Briza media.

Cerastiam arvense

hyperboream. simplex {?),

Lychnis viscaria.

Nepeta glechoma.

Senecio Jacobaea,

Silene tatarica.

Solanum nigrum

7. Monet, varsinkin pohjoiset ja suolajit, joita kylla on

tavattu etelampaakin OArssa, ovat sitapaitsi Suomussalmella

yieisempia tai ainakin useammin paikoin tavattuja ja vakiin-

tuneempia kuin etelampana. Sellaisia ovat:

Alopecurus *arundina'

ceus.

Betula intermedia'.

Cardans crispus,

Carex alpina.

C. Buxbaumii.

C. caespitosa.
r

C. capitata,

C. dioeca,

C. laxa.

C. „microstachya*

.

C. sparsiflora.

gangii

Ranunculus lapponi-

Carex tenuiflora.

Chaerophyllum *Pres-

cottiL

Eqvisetum palustre. Rubus nCastoreus

Eriophorum Scheuch- Salix myrsinites.

cus.

zern.

Geranium pratense.

Jancus stygius,

Molinia coerulea.

Nuphar pumilum,

Pinguicala villosa.

Potamogeton „Wolf-

Saxifraga hirculus,

Sparganiam affine^

Sp. submuticum.

Stellaria alpestris.

Taraxacum galeatum

T. sagittifolium,

Tofjeldia borealis.

8. Etelaisia lajeja, joita ei ole loydetty viela Kuusa-

mosta eika Kuolajarvelta, ja joiden pohj oisraja itai-

sessa Sisa-Suomessa lienee siis Suomussal-
mella. Tahdella (*) merkityt ovat loydetyt lannempaa
Lkemisidi,

AIchemilla pastoralis,

Alnus glutinosa.

Arabis saecica,

A. thaliana.

(paam-).

Botrychium boreale.

Campanula patala.

Carex leporina.

Batrachium peltatum C. „microstachya'.

C pallescens.

Elatine hydropiper.

Euphrasia brevipila.

*Galiam trifiorum 0-

^Gentiana lingulata.

>) Laji on Medd. 37, siv. Umoitettu
Paikka on kuitenkin kartan mukaan S:salmen puoleUa. Taalta mainit-

see sen M. Brenner'kin: Nya bidr. siv. 21-
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Hypericum qaadrangu- "^Malaxis paladosa.

lam.

Jancus sapinus.

*Knautia arvensis,

*Lathyrus paluster.

"^Nymphaea tetragona

^'Oxalis acetosella,

^Polygonum amphi-

bium.

Ranunculus lingua,

R. polyanthemos.

^Sagittdria sagittifolia

Salix cinerea,

S. repens.

Lonicera xylosteum ^). Polystichum cristatum, *Sparganium glomera-

Lycopodium inunda-

tum.

Lysimachia vulgaris.

Lythram salicaria,

b)

Alopecuras pratensis.

Anthemis tinctoria.

Barbarea vulgaris.

Berteroa incana,

Bromas secalinus.

Bunias orientalis.

*P. filix mas.

P. thelypteris.

tum,

Sp. nutans *).

*Potamogeton obtusi- Veronica chamaedrys

folius. Viburnum opulus.

Conium maculatum.

Dactytis gtomerata.

Epilobium collinum,

E. montanam.

Fumaria officin alis.

Galium verum.

Campanula glomerata. Heracleum sibiricum.

Camelina sp.

Cardans nutans.

Cerastium arvense.

Lolium linicolum

Lychnis alba.

L. fios cucali.

Lychnis rubra.

L. viscaria.

Plantago media,

Potentilla argentea.

P. norvegica.

Senecio vulgaris.

Tanacetum vulgare.

Taraxacum Dahlsted-

tiu

T. tenebricans

y. m. enemman tai vahemman satunnaisia.

Useat b)-ryhman lajeista ovat jo useampia vuosia saily-

neet samoilla paikoilla. Kuten nakyy, on kummassakin

ryh useampia lajeja, jotka sangen todennakoisesti

kasvavat Kuusamossakin. Mutta saatavissa olleet kirjalliset

lahteeni eivat niista tieda. Toiset taas ovat sielta epavar-

moja, niinkuin esim. Sagittaria. Sekalajeja en ole 6ttanut

lukuun kuin muutaman. Samoin jatan pois joitakin aivan

satunnaisia lajeja.

9. Lajeja, joiden tahan asti tunnettu etelaraja Sisa-

Suomessa on Suomussalmella:
Agrostis borealis.

Dianthas superbas.

Ranunculus hyperbo- Taraxacum crocodes,

reus.

Hieraciam dolabratum. (R, *sibiricus) ^)

T sp. (ceratoph.-

ryhmaa).

//. kaasamoense. Salix glauca.

^) Epavarma Suomussalmelta, vaikka tie

2) Loydetty myos KLsta y. m. idempaa.

«•
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10. Lajeja, joita on tavattu /Cs:ssa ja 5ft:ssa, mutta ei

viela 0/e:ssa:

Batrachiam *eradica- Poa alpina. Silene rapestris.

tarn (?).

Calypso bulbosQ.

Centaurea scabiosa.

Epipactis rubiginosa.

Oxyiropis sordida.

Potamogeton compres- Stellaria uliginosa (sa-

sas.

Sagina nodosa,

Saxifraga caespitosa.

Scirpus paucifloras.

tunn.?).

Thalictrum simplex

Thymus serpyllam,

Viola rupestris.

Naihin voitanee lukea myos Androsaces septentrionale

ja Saxifraga nivalis. Edellinen on ollut Savossa satunnainen.

Jalkimaista on loydetty Tbists. ja KbisiB. seka /Crista m. m.

aivan lahelta Suomussalmen rajaa.

11. Kajaanin alueen lajeja, jotka tahanastisten (1917)

tietojen mukaan puuttuvat S^:sta:

Actaea erythrocarpa.

Agrostis borealis.

Alchemilla glomeru-

lans.

A. obtusa.

A. strigosala.

Dianthus superbus. Potamogeton filiformis.

Epilobiam alsinifolium. P. lucens.

£. daharicum.

£. Hornemanni,

Equisetam scirpoides

E, tenellam.

P. nWolfgangii (?).

Ranunculus hyperbo-

reus.

R, "^sibiricus.

Alopecurus ^arundina- Eriophorum Scheuch- Rhynchospora fusca.

C€US(?).
9 V

zeriL

Batrachiam paucista- Euphrasia sp.

mineum.

Botrychium boreale.

Carex alpina.

C. aristdta,

C capitata,

C. laxa.

C. livida.

Catabrosa aquatica.

Cerastium alpinum.

^alpestre.

ChaerophyHam *Pres

cottil

Dianthus arenarius.

Ribes '^glabellum,

Salix glauca.

S. myrsiniies.E. sp.

Gnaphaliam "^norvegi- Saxifraga hirculus.

cum.

Hieracium dolabratum

//. kajanense.

H. kuusamoense

Sparganium submati-

cum.

(y. m.).

Lycopodium alpinum. T. sagittifolium.

Stellaria alpestris.

Taraxacum crocodes,

r. galeatum.

a
Myriophyllum spica-

tarn.

Orchis angustifalius

.

0. craenta.

Pinguicula villosa.

T. sp.

Tofjeldia borealis.

Utricularia „ochrO'

leuca'.

12. Seuraavat lajit ovat (7:ssa kohdassa iueteltujen

lisaksi) Okissa yleisempia ja runsaampia kuin Sbissa:

Alchemilla acatidens. Athyrium crenatum.

Aspidium dilatatum. Carex capillaris.

C. heleonostes.

C flava.
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'Carex Oederi.

C. panicea.

C. tenaiflora.

Cornus snecica.

•Crepis paludosa.

Erigeron droebachen

sis.

Eriophorum alpinum.

C callitrix.

Erioph. latifolium.

Gentiana Ungalata.

Lathyms palusten

Orchis incarnatas

{coll.).

Pedicularis sceptrum

carolinum,

Picea obovata (?).

Pinguicula vulgaris.

Salix myrtillotdes,

Scirpus caespitosus.

Selaginella selaginoi-

des,

Sparganiam affine,

Stellaria crassifolia,

Trollius earopaeus .

Veronica longifolia.

Viola epipsila.

13. Pohjois-Savon lajeja, joita ei ole viela tavattu

Oft:ssa, Tahdella (*) ovat merkityt ne, joita ei ole viela

tavattu edella (siv. 15) rajoitetulla alueella, vaan muualla

5fc:ssa. '

a) Luonnon lajeja ja taysin kotiutuneita:

Alchemilla acatangula. Dactylis glomerata {vil- Nymphaea alba.

-A. pabescens. lina).

Arenaria serpyllifolia. Epipactis latifolia.

Epipogon aphgllus.

*Euphrasia striata.

Filago montana.

Glgceria fluitans.

A. trinervia.

Asplenium trichoma-

nes,
i

Bidens radiatas,

B. tripartitus,

Botrychiam matricarii- Hydrocharis morsus

folium.

Calamagrostis ^acati-

flora''.

Calamintha acinos.

Campanula cervicarla.

Picris hieracioides.

*Pirola umbellata.

Poa compressa.

Polygonatum offici-

nale.

Flaminia arundinacea. ^Polygonum foliosum.

ranae.

Hypochoeris maculata.

*Inula britannica.

* Juncus conglomera- Potentilla anserina.

P. hydropiper (Ok:ssa

n
p. minus.

*Potamogeton pectina-

tus.

tus.

C. glomerata (Ok:ss3i Limosella aquatica.

satunn.).

C, persicifolia (sam. k.

edelL).

C. rapunculoides.

Cardamine amara.

*Carex cyperoides.

^Carlina longifolia.

"Centaarea phrygia.

Ceratophyllum demer-

snm.

*Linum catharticum.

*Lotas corniculatus,

^Lychnis viscaria (vil- Scrophularia nodosa.

Ranunculus auric, v.

fallax.

R. cassubicus.

R, flammula.

Una).

Lycopus europaeus.

*Sedum acre.

S. telephium.

Malaxis monophyllos Solanum dulcamara.

(epav. Ofe:sta). Sonchus arvensis

^Melampyrum nemo- Sparganium ramosum

Sp. ram. *microcar-rosum.

Myosotis arenaria.
+

Chrysosplenium alter- Myosurus minimus.

nifolium.

Cinna pendala.

^Neottia nidus avis

(Sft/ssa ?).

pum.

Sp. „speirocepha-

lum"".

Stachys silvaticus.
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Tilia cordata,

Trifolium medium
*Tgpha angustifolia,

T, latifolia.

Ulmus montana,

seka lisaksi ne 15 Sb:\\e ja KsiWe yhteista lajia, jotka ovat

luetellut edella lOrnnessa kohdassa.

b) Myohemmin tulleita, mutta jo enemman tai vahemman:

vakiintuneita:

*Alch€milla plicata.

•A. hirsuticaalis.

Euphorbia esula.

*Euphrasia Reuteri.

^Chenopodiamrubrum. Gagea minima.

Ch. urbicum.

Convolvulus arvensis.

^Cuscata europaea.

Galeopsis ladanum,

G. tetrahit Hetrahit

*Geum urbanum.

Dracocephalus thymi- Hyoscyamus nigen

floras.

Erodium cicatarium.

Lappa spp.

Odontitis rubra.

Ranunculus scelera-

fus.

Rumex crispus.

Sonchus asper.

Spergularia rubra.

Thlaspi alpestre.
r

Tragopogon pratensis.

Veronica arvensis.

Lisaksi on taalla tavattu suuri maara satunnaisia,.

lukuunottamattakaan voikukkia ja keltanoita.

14. Useimmat edella (2:ssa kohdassa) luetelluista Okn
etelaisista lajeista esiintyvat sitapaitsi 5fe:ssa joko aivan tai

jokseenkin yleisina ja paljoa runsaampina kuin siella ja niiden

lisaksikin viela suuri joukko, joista huomattavimmat ovat

seuraavat:

ASra caespitosa.

Alchemilla filicaulis.

Alnus glutinosa,

Alopecurus genicula-

tus.

Arabis suecica.

A. thaliana.

Artemisia absinthium

A, vulgaris. .

Carex elongata.

Cirsium lanceolatum.

Dianthus deltoides.

Euphrasia curta.

E. hirtella.

Gnapholium uligino-

sum.

Potentilla argentea.

P. tormentilla.

Scleranthus annuus.

Sparganium simplex

Gymnadenia conopea. Sp. nutans.

Lampsana communis. Stachys paliister.

Lemna minor. Taraxacum crassipes.-

Pimpinella saxifraga. Trifolium spadiceum
Polygonum omphi-

bium.

Polystichum spinulo-

sam.

Veronica chamaedrys.

V. vernUj

ja lisaksi ainakin sama maara muita lajeja, jotka Sb:ss^

esiintyvat st. fq.—p., mutta Ok.ssa, ovat enemman tai va-

hemman harvinaisia.

Naista luetteloista kaynee muutoin selville se seikka,.

etta Kajaanin alue kokonaisuudessaankin on muutamista.
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edella mainituista sen osien valisista eroavaisuuksista huoli-

matta kuitenkin yksi ja jokseenkin yhtenainen kasvisto-alue,

joka yleispiirtein ottaen tyydyttavan selvasti eroaa niin hyvin

Pohjois-Savosta kuin Kuusamostakin. Viimemainitusta maa-

kunnasta en ole kylla esittanyt mitaan erikoisluetteloita;

mutta sen olen tehnyt siita syysta, etta pidan sen maakun-

nan seka tunturi- etta muutkin pohjoiset lajit siksi hyvin

tunnettuina, ett'ei niita ole tarvis enaa tassa esittaa. Niiden

varalta vain, jotka kenties ovat huvitettuja uusista loydoista,

tahtoisin viela lisata tahan pari pienempaa luetteloa lajeista,

joita on tavattu lahimaakunnissa,ja jotka siis monien muiden

edella lueteltujen lisaksi ovat mielestani mahdollisia loytaa

Oft:stakin, ja sielta yieensa lahinna Suomussalmelta.

15. Enimmakseen pohjoisia Kuusamossa tavattuja la-

jeja, jotka toistaiseksi ovat viela tuntemattomia Ofersta,

Tahdella (*) merkityt lajit ovat loydetyt /CPac:stakin.

Archangelica officina- Equisetum trachgodon. tiana,

lis. . *Inula salicina. *Pingaicula alpina.

"^Bartschia alpina, Lemna trisulca. *Salix hastata.

*Carex rariflora. *Lonicera coerulea. S. triandra.

Cystopferls montana. *Mgosotis silvatica, Silene tatarica.

Echinospermum defle- M. sparsiflora. *Saassur€a alpina^

xum. Phegopteris Rober- Triticum violaceum.

Naidenkin lukua voitaisiin lisata viela muutamilla.

16. Paitsi naita on viela suuri joukko sellaisia lajeja,

jotka ovat yhteisia KPocWq ja S^.Ile seka edelliselle ja

0/n:lle tai kaikille kolmelle, mutta jotka puuttuvat Oftista,

lukuunottamatta ehdottomia merenrantalajeja. Koska niista

kuitenkin suurin osa on samoja, jotka jo ovat luetellut

edella (esim. 13:nnessa kohdassa), niin mainitsen niista

tassa ainoastaan seuraavat, jotka voisivat loytya viela

O&rstakin:

Centaurea phrygia. Elymas arenarius. Saxifraga nivalis.

C. scabiosa. Glgceria fluitans. Thymus serpyllum.

Naista loysin C. scabiosa'n Latvajarvelta tuskin penin-

kulman paasta Suomussalmelta itaan ja useimmat muutkin

ovat loydetyt aivan alueen rajoilta. Elymus arenariusliin,
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niin merenrantalaji kuin onkin, on loydetty Kemijarven ran-

nalta (LkemJ ja muualtakin sisamaasta, joten sen loytyminen

Ofeistakin ei liene vallan mahdoton, varsinkin kun siella on

tavattu muitakin merilajeja.

17. Kuten edella mainitsin, ovat lahimmat seudut

Suomussalmen lansipuolella kasvistoltaan minulle aivan

tuntemattomat ja itapuolisiakin tunnen melkeinpa yksin-

omaan vain Wainion luetteloista. Naissa on siv. 97—99

ja 132—136 „Kuittijarvien kunnasta" lueteltu seuraavat lajit,

joita ei ole viela tavattu Suomussalmella:
r

Carex laevirostris. Lamium parpareum. Polyg. amphib, v. ter-

Ervam hirsatum. Lycopodiam alpinam. restris,

Gnaphalium uligino- Pimpinella saxi- Sonchus arvensis.

sum. fraga,

Toiset taas, kuten Lychnis rubra ja Festuca elatior ovat

S:salmella tavatut kumpikin ainoastaan yhdessa paikassa ja

niissakin vain ruderaatteina, jotavastoin ne Vienan puolella

nayttavat olevan jokseenkin tavallisia pientarilla. Samoin

nayttavat Geranium pratense ja Chaerophyllum Prescottii

kuuluvan sen puolen muotokasveihin (siv. 136—138 ja 148),

'sen sijaan kun niitakin S:salmelta on loydetty ainoastaan

parista kolmesta paikasta, jalkimaista kuitenkin kohtalaisen

runsaasti-

18. Lopuksi luettelen viela Suomussalmella tavatut

huomattavammat lehtokasvit.

Actaea spicata. Cypripedilum calceo- Onoclea struthiopteris.

A. erythrocarpa. las. Oxalis acetosella.

Agrostis clavata. Daphne mezereum. Pieris aquilina.
^^^ r

Athyriam crenatum. Eqaisetum scirpoides. Ribes gtabellarn.

Carex alpina. Fragaria vesca. R. rabram.
J

C, digitata. Galium trifiorum. Triticum caninum.

Circaea alpina. Milium effusum. Viola ambrosa.
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4

III. Suomussalmen putkilokasvit, niiden yieisyyssuhteet ja

kasvupaikat.

Tulen lopultakin kirjoitukseni paaosaan: esitykseen

seudulta tahan asti tunnettujen putkilokasvilajien levenemis-

suhteista ja kasvupaikoista.

Ennen naiden asiain kasittelya lienee paikallaan esittaa

numerotietoja seudun kasvilajeista, samoinkuin selittaa kir-

joituksessani kaytetyt lyhennykset.

Suomussalmella tahan asti tavattujen putkilokasvilajien

y. m. tarkeampien muotojen lukumaara on seuraava:

A. Alkuperaisia lajeja ja vakiintuneita tulokkaita:

a) Paalajeja: 364.

b) Alalajeja ja itsenaisempia variatioita ^): 24.

c) Epavarmoja: 4.

d) Sekamuotoja: 17.

e) Muita huomattavampia muotoja^: - . n. 20.

f) 7araxflca/n-lajeja: , , 10.

g) Maarattyja /f/^rac/um-lajeja: .... n. 35—40.

B. Nuorempia tulokkaita (paalajeja):

a) Pitemman aikaa sailyneita: .... 25.

b) Nakojaan melkein tai aivan satunnaisia: 19.

4

4

Pelloissa kasvatettavia viljelyskasveja: . . 9

Keittiokasveja: . • 4

Istutettuja puita ja pensaita: 4

Monivuotisia, osiksi metsittyneita koriste-

kasveja: 11

in Woodsia ^hyperborea, Carex juncella y. m. s.

ryhma: Eqaisetum limosum, Picea obovata, Potamo-

Wolfgangii" y. m.



28 O. K^yhkynen, Suomussalmen kasvisto.

Suomussalmen kylain nimet ja edella mainitut kirjal-

liset lahteet y. m. merkitsen seuraavassa lyhennettyina
• *

nam:

Alaj.

Alanlj.

Alavk.

Br,

Alajarvenkyla.

Alanaljangankyla.

Alavuokinkyla,

Brenner (Observatio-

Lackstrom.

Lpkkoja = loytopaikkoja.

Lackstr.

Mgr.

M.

Malmgren,

Mustonen: Tietoja Kaj.

ner ja Nya bidrag). kihlak.

Consp. = Hjelt: Conspectus Pesionk. Pesionkyla.

florae fennicae.

Hj. Hjelt

Piisp.

Ruht.

Piispajarvenkyla.

Ruhtinaansalmen-

Keralank. Keralankyla. kyla.

Kiann. = Kiannankyla.

Kirkonk. = Kirkonkyla *).

Lpt.

1.

loytopaikat.

luona, varr.

W.
Ylinlj.

Ylivk.

Wainio: Kasviston suht.

varrella, kali.

Ylinaljangankyla.

Ylivuokinkyla.

kalliolla, pohj.

pohjoinen, niuk. = niukasti, runs. = runsaasti j. n. e.

Kasvien latinankieliset yleisyysmaaritykset ovat tavan-

mukaiset: fqq., fq., st. fq., p., st. r., r., rr.; cp. = copiose,

pc. parce.

Ainoastaan viljeltyina kasvavat lajit +
merkilla.

Savolla tarkoitan seuraavassa kuten edellisessakin yleensa

Kallaveden pohjois- ja koillispuolella olevia tienoita.

Kasvien nimityksiin ja jarjestelmaan nahden noudatan

Mela-Cajanderin „Suomen Kasviota".

Polypodium vulgare L. st. r.—

p

W.). Levinnyt

'). Kasvaa kallioiden raoissa ja pengermilla, louhi-

') Suomussalmen .Kirkonkyla" tarkoittaa tassa luettelossa laajaa

kunnallista piiria, eika pienta kirkonkylaa. Jalkimaisen merkitsen aina

pienella k:lla ja asetan usein adessiiviin.

*) Merkinta „yli pitajan" tarkoittaa seuraavassa usein vain sita,

etta kasvia on tavattu seka pohj. etta etelapitajalla.
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koissa ja joskus isoilla kivillakin. Enimmiten niukasti tai

niukanpuoleisesti. Lpt (18): Kirkonk. Vuoriniemella; Amman-
ruukilla; Salmelan 1. ja Vuokinkosken varr. Alaj. Pienen

Kiannan L Keraldnk.: Vuokinvaaralla ja Nayhan kali. —
Pesionk. Varisjoen konkaalla. Ylinlj. Sauna-aron 1. Kiann.

Vaaran noron 1. ja eraalla yksin. kivella Kiannanniemella;

Katiskalammin kalL; Kallioisen 1. ja Tuomiaron 1. Ruht.

Rytyksen L, Kurikkavaaralla ja eraalla kail. Saarijarven L

seka Hossan L

Phegopteris polypodioides Fee. fq.—st, fq. (sam. W.)

yli pitajan ja us. runs. Muodosti eraan puron kivikolla pohj.

pit eritt. tuuhean ja kauniin kasvuston verr, laajalla alalia.

Viihtyy paraiten hiukan kosteilla paikoilla, teiden vars., ojissa

ja louhukoilla.

Phegopteris dryopferis (L.) Fee. fq. (sam. W.) yli pitajan

ja kohtal. runs. On ehken yleisempi ja useammin tavattava

kuin edellinen. Kasvaa erilaisilla metsaisilla paikoilla,

missa vain on hiukankaan parempaa multaa, runsaimmin

lehdontapaisilla mailla.

" Ptefis aquilina L. r. (W. ei main, S:salmelta). — Tavattu

yli pitajan, mutta ei missaan kovin runs. Kasvaa Srsalmella

yksinomaan lehdoissa tavallisesti jonkin vesipaikan: kosken,

virran, jarven tai aron laheisyydessa. Ainoastaan kolmessa

paikassa sarkan juurella, mutta silloinkin lehdossa ja aivan

lahella vetta; (ei kertaakaan kuivalla sarkalla niinkuin

tavallisimmin Savossa). Kasvupaikat ovat tavallisesti vaha-

alaisia. Hedelmoimista ei tullut tarkatuksi. Lpt. (8): Kirkonk.

Korkealaisen sarkan juurella Syvajarven puolella; Kyna-

kosken varr. oik. rann.; ja Haapanivan varr. Keraldnk,

Poriskan aron 1. vesijattomaklla (aika laaja kasvusto).

Alavk. Runtin sarkan juurella (Jumaliskylalla). Pesionk.

Varisjoen varr. Kiann. Pahanlammin puron varr. (Kiannan-

niemen 1.). Ruht Huosiusvirran varr. (Hossan 1,).

Polystichum thelypteris (L.) Roth. rr. (Vert. W. s. 137

ja Hj- Consp. Pars. I siv. 47 muist.)- — Loydetty ainoastaan

yhdesta paikasta Kirkonk. Syvaan jarveen laskevasta purosta

Korkealaisen sarkan juurelta. Puron alapaassa kasvaa sita
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(vedessa) erittain tuuheana ja taajaria kasvustona, mutta

ylempana saman puron varr. hyvin harvakseen ja niukasti,

Hedelmoimista ei tullut tarkatuksi.
r

P. filix mas (L.) Roth. rr. (W. : 0). — Loydetty ainoas-

taan yhdesta paikasta kallion raosta Kirkonk. Ammakosken
yarr. Kesalla 1909 loysin sita sielta yhden ainoan pienen

kpl. Kun rupesin kasvia ottamaan, irtaantui koko juuri.

Asetin sen kylla paikoilleen, mutta kun 2 vuotta myo-

hemmin kavin paikalla, ei koko kasvista nakynyt enaa jal-

keakaan.

P. cristatum (L.) Roth. rr. — Tamakin tavattu ainoastaan

yhdesta paikasta Kirkonk. Ison Riihelan 1. Siella kasvoi sita

yksi vahainen juuri hyvin kostealla pensaikkoniitylla Koti-

puron varr.

P. spinulosum (Miill.) DC. Leveneminen vaillinaisesti

tarkattu. (W. jtav., s. 96:ktav.). — Tavattu kaikenlaisilla

kosteahkoilla ja varjoisilla kasvupaikoilla yli pitajan; harvoin

kuitenkin huomattavan runs. — Lehtilavan leveys ja pituus-

suhteet vaihtelevat melkoisesti.

P. dilatatum (Hoffm.) (Koch.) (Sm.). — Janiskannon 1.

Kiann. Ja parissa paikassa Kerdlank. tapasin kallioiden juu-

rilla korkeakasvuisia muotoja, joiden lehtilavat olivat paljon

leveampia ja laajempia kuin tavallisesti ja sen lisaksi

monin kerroin Huskottuja. Ne lienevat kuuluneet tahan

ryhmaan. Kirkonk., Ison Riihelan luota on maarattyja

naytteita.

Cysfopteris fragilis (L.) Bernh. r. (W. ei main. S:salmelta).

— Tavattu useimmiten vain niukasti kallioiden raoissa.

Muutamassa paikassa kasvoi sita kuitenkin erittain runsaasti

soramaalla eraan jarvenrantakallion juurella, jossa se molera-

pien Phegopteris-lai'ien y. m. kanssa muodostaa erittain sievan

ja siellapain harvinaisen kasvuston. Lpt. (7): Kirkonk.

Amman ruukilla. Pesionk. Varisjoen varr. ja Laajan ranta-

kalliolla. Kiann. Tuomiaronl.; Kallioisen paassa ja Katiska-

lammin kail. Ruht. Portin 1. ja Rytyksen kail. (mol. p:t-

Saarij. 1.).
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Woodsia ilvensis (L.) RBr. st. r. (W. ei main. S:salmelta).

Kasvaa kallioiden raoissa ja paallystoilla, joskus penger-

milla. Kohtal. runs. Lpt. (n. 12): Kirkonk. Ruottuspuron
varr. ja Jalokosken kail. Alaj. Pienen Kiann. kail. Pesionk.

Varisjoen konkaalla ja Laajan kail. Ylinlj. Sauna-aron 1.

Kiann. Kallioisen 1. ja Katiskalammin kail. Ruht. Kurikka-

vaaralla ja Rytyksen kail. (mol. Saarij. 1.) seka muutamilla

kail. Hossan 1.

W. *hyperborea (Liljebl.) rr. — Loydetty hiukan kail,

raoista ainoastaan 4 paik.: Kiann. Hoikanlammin 1. ja Katiska-

lammin kail. (Salov. myllyn 1.). Raht. Rytyksen 1. ja Koti-

lahden kail. Saarijarvelta.

Athyrium filix femina (L.) Bernh. st. fq.; pohjoispitajalla

harvinaisempi. (W.: ktav). Esiintyy arolehdoissa ja muutamien
purojen varsilla erittain rehevana ja komeana. Lehdetkin

silloin useamra. kerr. liuskottuja.

Ath. crenatum (Sommerf.) Rupr. rr. (W.: „harv. vaan
+

runsaasti" siv. 97). ~ Esiintyy eritt. taajoina kasvustoina

mattailla ja muilla kuivemm. paik. soistuvassa lehdossa ja

eraan lehtoisen rinnepuron varr. Ei kasva joka kesa lahes-

kaan yhta runsaana. Lpt. (3) : Kiann. Vasonniemella 2 paik.

Lautalahden korvella seka Vaaran norolla ja Pahanlammin
puron varr. (Kiannanniemen 1.). Molemm. paik. on sen enneni-

min loytanyt jo Wainio (s. LVII).

Asplenium viride (Huds.) Krok. rr. (W. eimain. S:salmelta).

Loydetty hiukan eraalla oudonnakoisella kail. Rytyksen 1.

Ruht. (Saarijarvella).

Onoclea strathiopteris (L.) Hoffm. r. (W.: „harv." s. 95;

seka: „harv. ja runs." s. 135). — Esiintyy kohtaloisen run-

saana, joskaan ei laheskaan siina maarin kuin Savossa ja

Sotkamossa. Kasvupaikat ovat lehdoissa arojen, virtojen ja

koskien y. m. vesien laheisyydessa. Pesakkeellisia lehtia en

muista nahneeni. Lpt. 02): Kirkonk. Haapanivan alapaassa

ja Patokosken rann. Pesionk. Varisjoen varr. Alanlj. Hattu-

puron varr. ja Kokkojoen niskalla. Ylinlj. Sauna-aron 1. ja

Kolkonjoen varr. Kiann. Tuomiaron 1. ja Kiannanniemella

(W.). Ruht. Murtopuron varr.; Koivikkoahon aron 1. (Saa-
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rij.) ja Jysman aron 1. (Hossan 1.). „Sanotaan myos kas-

vavan Mustanjoen luona seka lahella Maanselkaa lehdoissa*

(W. s. LVII).

Botrychium ternatum (Thunb.) Sw. r. (W. ei main. S:salmel-

ta). Havaittu kevaisin etelapitajalla kuivilla pientarilla, paikoin

runsaastikin, ja pohjoispit. laskurannoilla (aina niuk.). Lpt.

10): Kirkonk. Pappilan pient.; Amman ruukilla; Manni-

lan 1. (muutamana kev. cpp.) ja Alanteella. Alaj. Kylan-

maella. Alavk. Malahvian pient. Kiann. Kuurtosen rann.

Ruth. Laukkujarven rann. y. m. Somerin vesiston varsilta.

Siella oli sen tavannut jo ennemmin W. Brenner {Medd. 37,

siv. 108). On luultavasti yleisempi, vaikka kesalla helposti

sivuutettu.

B. lanceolatum (Gmel.) Angstr. r. (W. ei main. Srsalmelta).

— Levinnyt luultavasti samoin kuin edellinenkin yli pitajan,

vaikka jaanyt monin paik. huomaamafta. Tavattu ainoastaan

kuivilla pientarilla. Kasvaa joskus uskomattoman korkeaksi

(10—15 cm.). Lpt. (11): Kirkonk. Pappilan 1.; Suomulan 1.;

Hulkonniemen autiossa; Rantalan aut.; Haukilan I. ja Mehto-

lan aut, Alaj. Maattasen aut. ja Kylanmaella (cp.). Keraldnk.

Suovaaran 1. Pesionk. Lahnasen 1. Piisp. Runtin 1.

B. lunaria (L.) Sw. fq.—st. fq. (W.: jharv. — paik.).

Samallaisilla paik. kuin edellisetkin yli pitajan; us. runs.

Vaihtelee aikalailla seka kokonsa etta lehdykkain etaisyyden

ja muun muodon puolesta; nama usein milloin mitenkin

liuskottuja varsinkin isomm. kphlla. Joskus olen tavannut

myos omituisia epamuodostumia, m. m. sellaisia, joissa

alimmat lehdykat olivat muodostuneet itiopesakenuppu-

loiksi.

B. boreale (Milde) Krok. rr. (W. ei main. S:salmelta).

Tavattu ainoastaan yksin kplein samall. paik. k. edell.-kin.

Lpt. (2): Kirkonk. Hulkonniemen aut. Kiann. er. autiotilan

pient. Kiannanniemen I.

Eqidsetum arvense L. fq.—st. fq. [W.: Yleensa tav.;

Pohj. Kiann. ktav. (s. LV); tav. — ktav. (s. 96)]. — Tavattu

yli pitajan, paik. runsaastikin. Kasvaa usein kosteillakin

kasvupaikoilla: marilla rinneniityilla ja laskurannoilla y. m-
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nKosteissa ja varjoisissa

(Savossa useimmiten vain kuivilla hietikoilla). Eri muotoja

en tullut tarkanneeksi; f. alpestris'en muistelen kuitenkin

nalineeni.

van {t f.) nemorosum Ah Br.: „pohjoisimmilla seuduilla

paik., vaan etelammassa yleensa jtav, — ktav.". Sisalmi

kuulunee edelliseen alueesen. „Se kasvaa etenkin korvissa,

— vaan tavataan myos lehdoissa seka joskus lehdi-

Icoissakin. On sangen konstantti toisinto". Tavattu hedelma-

Yarsilla m. m. „KiannaIla" Lehtovaaran luona (Ruht?)

viidassa (W.: siv. LV). Br. sanoo, etta naytekappaleet

tasta H. M. F:ssa ovat tavall. fert H. arvense'a. (Obs.

s. 139).

E. silvaticum L. fq. (W.: yl.— tav.). — Yli pitajan eri-

laisilla kasvupaikoilla us. runs.

var. (t f.) capillaris (Hoffm.):

metsissa" (W.: LV). Itse muistelen myos nahneeni sita

samall. paikoilla.

E. pratense Ehrh. [„Pohjoisemmilla seuduilla tav.—ktav.,

Taan etelammissa paik." (W.: LV), (ktav. siv. 94 ja 97)].
—

Omasta puolestani en uskalla sen levenemista maaritella.

Savossa olen tavannut sita melkein yksinomaan vain hyvin

"kuivilla hietikkopientarilla. Mutta Sisalraella ainoast. yhdessa

paikassa niin; muulloin lehtomaisilla korvilla, jokivarsilla ja

niityilla y. m. kosteaperaisilla paikoilla. Olen merkinnyt sen

ainoastaan seuraavista 4:sta paikasta, mutta kasvi on arva-

lenkin yieisempi: Pesionk. Kivijoen varr. ja Laajan niitylla.

Ylinlj. Nivavaaralla (cpp.) ja Kurkivaaran liepeilla.

E. palustre L. fq. (W.: tav., varsinkin pohj. tien.).

Esiintyy kaikellaisilla kosteaperaisilla paikoilla, marilla kuo-
r

hukoilla joskus eritt. runsaanakin, ollen niilla silloin ilmeinen

valtakasvi.

E. fluviatile L. ja f. limosa (L.) fq. (W.: molemm. tav.).

Luulisin, etta paamuoto on tavallisempi vedessa ja f.

Umosa maalla, varsinkin soilla ja rameilla. Niiden keskinaisia

yleisyyssuhteita en kuitenkaan merkintain puutteessa uskalla

maaritella. Siksi yhdistin ne. — Kasvustot ovat seka ve-

3
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dessa etta maalla yleensa harvoja; harvoin mm taajoja kuiw
+

Savossa. .

'

E. hiemale L. st. r.—r. (samoin W.). — Nahty kangas-

mailla monin paik., useimmiten niukasti. Salovaaran myllyn L

Kiannank. kasvoi sita hyvin jyrkalla sarkan rinteella joen

ayraalla v. 1909 oikein runs., mutta 2 v. myohemmin en sita

siina havainnut. Nayttaa siis silta kuin ei sekaan esiintyisi

joka vuosi yhta runsaana. Mainittu seutu on muutoin kalkki-

peraista. Sellaisella pohjalla kasvaa sita joskus kosteallakin'

maalla, isoilla mattailla lettojen laitamilla, Niin esim. Ulku-

puron varr. Kiann., Kurkivaaran liepeill.a Ylinlj. ja muualla-

kin. — W. mainitsee sen Hossan 1. (siv. LVI).

f, polystachya Milde. Aittokosken rantatormalta Kirkonk.

loysin muutamia 2-tahkaisiakin kpleita paamuodon seasta.

Syrjahaaran tahka oli pienempL

E. tenellam (Liljebl.) Krok. r. (W. ei main. Srsalmelta).

Tavattu aina kosteaperaisella maalla lettojen laitamilla

kalkkiseuduilla. Muutamin paik. verratt. runsaasti. Ainoast.

pohj. pit. Lpt. (6): Ylinlj. Ahvenkivilammin lait. („Kurki-

kylalla"). Kiann. Hoikanlammin paassa ja KaivosuoUa (st

cp. laajalla alalia) (Salov. L). Piisp. Palokorven ram. (Tim-

pin ].); Rytilammin 1. Ja Hoikkalan L Ruht Portin h ja

Rytyksen 1. (Saarij. k.). Mahdoll. muuallakin. Kasvaa us.

sekaisin suokortteen kanssa, jonka vuoksi sita on verratt.

vaikea huomata.

E. scirpoidp.s (Michx.) Krok. rr. (W. ei main. S:salmelta)»

Tavattu ainoastaan pohj. pit. kalkkiseuduilla kallioiden

raoissa ja mattailla soistuv. lehdoissa, parissa paikassa ver-

ratt. runsaastikin. Lpt. (4): Ylinlj. Kurkivaaralla. Kiann^

Vasonniemella ja eraalla kail. Hoikanlammin 1. seka Ruht

eraalla Saarijarven kalliolla.

Lycopodium selago L. st. fq.—p. (W.: joks. harv.

paik.; myos. siv.- 97). — Soilla ja soiden laitamilla, jokien ja

purojen varsilla, rannoilla y. m. joskus runsaastikin. Yli

pitajan. Merkitty ainoastaan seuraav. paikoista: Kirkonk^

Merilaissuolla, josta sen ensin on loytanyt M. Pesionk^

Varisjoen varr. Kiann. Kapsun puron varr. ja Kuurto-
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sen laskurann. (cp.). Ruht. Neulapuron varr. — Nahty

m. m. p.

I. annotinum L. fq. (W.: ktav.). — Kuusivoittoisissa

sekametsissa, kangas- ja korpipurojen varsilla us, tulvan

ylettyvilla monin paik. runs.

L. inundatum L, r. (W. ei main. Srsalmelta). — Paitsi

letolla olen sita tavannut myos kahdessa paikassa aivan

kovalla hietikkopohjalla, laskettujen jarvien rannoilla vielapa

runsaasti, samoin vesijattosuolla niinikaan lasketun lammin

rannalla, mutta niukemmin. Lpt. (4): Kirkonk. Kaivos-

lammin 'rann. ja Lauttalammin rann. (Parsamon torpan 1.).

Kiann. Yla-Kuurtosen rann. ja Raatteisen aukealta (Kapy-

lan l),

L. clavatum L. st. fq.—p. *(W.: Yleensa jtav. seuduttain

myos ktav.). — Nahty monin paik. kuivilla polkujen laajen-

nuskohdilla ja pientarllla valista runsaastikin. Lpt. (merki-

tyt): Kirkonk. Luttulan 1.; Mannilan 1. ja Haapalan 1. Kiann.

Kiannanniemella. Ruht. Juntusrannalla ja Saarijarvella; y. m.

m, p. yli pitajan.

„ad f. lagopus"^ (Laest.). Yksitahkainen muoto; tahka-

varsia tiheassa. — Pesionk. maant. varr. lah. pit. rajaa.

Ruhf. Murtovaaralla; Saarijarvella ja jossain muuallakin.

L complanatum L. fq.— st. fq. (Samoin W.). — Kankailla,

kuusikoissa y. m. yli pitajan.

/". polystachya Lindb. fil. Paikoin olen tavannut omituista,

yksitahkaista muotoa, jossa melkein jokaisen lehvahaarukan

nenassa on pieni lyhytvartinen tahka. Naita on niin ollen

hyvin tiheassa, Koko kasvi on muutoin paljon vaaleampi

kuin paamuoto.

Selaginella selaginoides (L.) Link. st. fq, (W.: ktav.)-

(Lackstr. main, sen myos S:salmelta).— Kasvaa kosteahkoilla

paikoilla, niityiila, raivioilla, pientarilla, letoilla ja niiden

laiteilla, rannoilla y, m. yli pitajan.

Isoetes lacustre (L.). Leveneminen epavarma; luultavasti

yli pitajan, (W. ei main. S:salmelta). Maarattyja naytteita

seuraavista paikoista: AVsp. Alavalkeisessa (Timpin I.). Ruht.

Kiviniemen 1. ja Juntusrannalla.
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/. echinosporam Dur. lev. sam. kuin ed. (W. ei main.

Srsalmelta). — Maar. naytt seuraav. paik.r Kirkonk. joessa

Vuokinkosken ylap. (isoja kpL). Kiann. Kuurtosessa. Piisp.

Runtinjarvessa.

Sitapaitsi olen merkinnyt Isoetes sp, viela seuraavista

paikoista: Kellojarvessa, Saarijarvessa ja KiannonjarvessL

Kumpaako lajia ne ovat, sita en voi sanoa. — Lahnaruohot

ovat S:salmella paljon vahavaltaisempia kuin Savossa.

Picea excelsa Link, fqq, (W.: tav.). — Muodostaa omia,

joks. puhtaita, us. komeita kasvustoja vaarojen alemmilla

rinteilla ja purovarsilla. Sitapaitsi sekapuuna melkein kai-

kissa metsikoissa. Kiistelee sekametsissa valta-asemasta

hieskoivun y. m. lehtipuiden kanssa ja onkin useimmiten

voitolla. Esiintyy korpimailla ja soiden laitamilla usein

sangen kapeana ja korkeana. Rameilla on puiden alaosa

usein hyvin risuinen ja latvapuoli aivan yhtena naavakuon-

talona. Muutamin paikoin ovat kuusikot kovillakin mailla

sakeita, mutta matalia syysta, etta puut ovat kitukasvuisia.

Sellaisia sakealatvaisia, keskenkasvuisia kuusikoita, jollaisia

Savossa on moninpaikoin saviperaisilla ja kasketuilla

mailla, en muista S:salmella juuri tavanneeni. Savon sirot

ja vihannat ahokuusetkin ovat S:salmella verrattain harvi-

naisia.

Kapysuomujen muoto vaihtelee aikalailla. Aarimmaisyys-

muotoja ovat toiselta puolen pitkakyntiset ja toiselta pyorea-

paiset. Edellisilla on kapysuomujen karki ikaankuin venytetty

ja sitten katkennut kuin jokin sitkea aine. Ne muodot eivat

ole, mikali olen tarkannut, kovinkaan tavallisia. — Jalkimai-

nen ryhma, var. ohovata, r

sempi. (W.: jharv.? ja vahavalt, siv. 134). Niissakin ovat

suomut leveampi- ja kapeampipaisia ja toisten ylareuna

kaarevampi ja sileampi kuin toisten. Kuparinpunerva vari

I

i

I
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on niiden kavyille myos sangen ominainen. — Vdlimuotojd

lienee runsaimmin; niiden joukossa on eras pykalapainen

suomumuoto sangen tavallinen.

I. viminalis (Alstr.) Casp. Aivan puhdasta muotoa ei ole

tavattu; mutta kuuset, joiden keski- ja alaoksien haarat ovat

milloin mitenkin siimamaisia ja riippuvia (/I semiviminalis)

eivat liene kovinkaan harvinaisia. Puhtaimman sellaisen nain

Alavk. Materon ja Makelan valilla.

[1. virgata (Jacq.) Casp. Suomulan ja Nayhan valilla

(Kirk.) sanotaan kasvaneen omituisen kuusen, joka kuvauk-

sista paattaen lienee ollut tama muoto. Puu oli jo havitetty

ennen kuin siita kuulin].

Muitakin vahempiarvoisia muotoja voi tavata* Niinpa

naytetaan Laajan I Pesionk. kuusta, joka on vain n. 3—5 m.

korkea, mutta hyvin sakea ja tyvelta korkeuttaan leveampi.

Venevalkamiin on usein jatetty iso kuusi merkiksi, mille

kohdalle on laskettava.

Pinas silvestris L. fqq. (W.: yl.)* — Sarkilla ja kankailla

seka rameilla yli pitajan. Sekametsissa se useimmiten on

vahemmistossa. Puumuodot kankailla ja soilla tavallisia.

Keltaneulaisia muotoja en tasta enemman kuin edellisesta-

kaan ole havainnut — Hovilan ja Kuurtolan valisen talvi-

tien varrella on korkea, suoravartinen honka, jonka runko

on tyvipuolelta taynna nyrkinkokoisia pahkuroita. Lienee f.

gibberosa Kihlm. Silla on oma nimensakin: „Kekkosmanty".

Nimen jalkipuoli on puun yleisena nimena S:salmella, vaikka

kylla „petajakin" tunnetaan.

+ [Larix sibirica Ledeb. Ainoastaan istutettuna Amman-
ruukilla Kirkonk., josta sen taimia kevaalla 1908 siirrettiin

myos „Karhulan" pappilan pihatien varrelle. Ainakin edelli-

sessa paikassa nayttaa se menestyvan hyvin, ja siella onkin

jo useampia kohtalaisen korkeita puita].

Junipems communis L. fqq. (W.: tav.). — Kasvaa kai-

kellaisilla kovan maan kasvupaikoilla seka rameilla ja letto-

soillakin. Omituisen nakoisia ovat nama letot, samoin kuin

kovemmallakin maalla ne „ahot", joilla se on taajana alus-
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kasvustona keskikasvuisessa koivikossa. — Muotoja ei tuUut

tarkatuksi.

Sparganium ^) simplex Huds. r. (?). [W. : jtav. (—paik.)].

— Tavattu yli pitajan, pohjoisimpana Hossan 1. (Ruht.) (W.:

siv. XLIV), mutta nayttaa pohjoispitajalla olevan harvinai-

sempi kuin etelapitajalla. — Esiintyy useinkin vain yksitellen

tai harvoina, vahalukuisina kasvustoina jarvien rantalieju-

koilla ja koskienkin rannoilla. Nailla olen sita valista nahnyt

[n. V4— V2 ^ korkuisina, mahdollisimman „yksinkertaisina",

solakoina, aivan pystyina varsina (kukinto pitka, aivan suora)]

mukulakivikolla, jokseenkin hedelmattoman nakoisella poh-

jalla. — Ovatko kuitenkaan kaikki nakemani „Sp. simplex"-

muodot olleet juuri tat a lajia tai jotain muuta t. seka-

muotoa, sita en uskalla naytteiden puutteessa taata. Varmaa

on vain, etta olen nahnyt siella muotoja, joita en juuri osaisi

epailla miksikaan muuksi. Vert, rayos sekamuotoja jalempana!

Maarattyja naytteita on ainoastaan Kirkonk. Alanteen virran

rann.

f. longissima Fr. „useissa paikoin yli koko alueen"

(W. XLIV). Omasta puolestani en uskalla sanoa kerrassaan

mitaan. Viittaan vain Toht. Hjelt'in huomautukseen Consp.

Taman suvun eri lajien levenemisen kasittely jaa tassa mones-

takin syysta aivan vaillinaiseksi. Paasyy on tietysti naytteiden puute.

Niita ei naet ole ollut aina vallan helppo saada varsinkin siita syysta,

etta kaikki lajit eivat kuki joka kesa. Nakee vain kelluvia lehtiryhmia

milloin vedenpinnalla milloin pinnan alia ja niista on usein aivan mah-

doton sanoa, mille lajille ne mikin kuuluvat. Toisin paikoin kasvaa

niita kukkivina kyllakin, mutta niin ventorantaisissa tai veneettomissa

vesissa, etta niita ei saa kasiinsa. Toisina vuosina akilliset syystulva|

hukuttavat ne juuri silloin, kun ne olisivat kerattavat: hedelmalla

oUessa. Viime kesinani en juuri ollut tilaisuudessa niita kaikkia enaa

siihen aikaan keraamaankaan. Ja, mika ikavinta— en arvannut kerata^^

vaikka olisin ollut tilaisuudessakin. Monet naytteeni olivat sita paitsi

vallan kehnoja ja kelvottomia. Kaikki sekamuodot ja osan paalajejakm

on Toht. Lindberg maarannyt tai maaraykseni vahvistanut
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Pars II, s. 174— 175, jossa han asettaa epailyksen alaisiksi

iiedot taman muodon levenemisesta varsinkin niin kaukana
pohjoisessa kuin Kuusamossa — ja miks'ei silloin S:salmel-

Jakin? Kts. myos huomautusta Herb- Mus. Fenn. 2 pain-

1

s. 125, Sp. affine'n kohdalla.

Sp. glomeratum Laest r. (W. ei main. S:salmelta).

Kasvaa S:salmella aina, mikali tunnetaan, virtojen pouka-
missa tai vahavetisten, mataloiden „kosken"-tapaisten ranta-

Jcivikoilla (ei ojissa eika vanh. suohaudoissa niink. Savossa,

tai pienissa rinnepuroissa niink. Sotkamossa). — Kasvustot

harvoja ja kasvit vahalukuisia. Lpt. (4): Kirkonk. Haapa-
nivan varr. 2:ssa paik. Pesionk, Varisjoen ja Pesionjoen

varn (Viimemainitusta paik. otettuja kpleita nain opett.

M. Seppasen herbariossa)- Kiann. Pahanlammin puron varr.

Kiannanniemen takalistolla.

Sp. natans (L.) Fr. Wainio sanoo siita: „Sen levene-

misen maarasta alueella en ole varma, silla tyypillisia
kukkivia eksemplareja*) en siella tavannut, vaan

loydetyista lehdista paattaen kasvanee se paik. (— jtav.)

yli koko alueen". (Kasv. suht. siv. XLIV). Omasta puoles-

tani en voi tahankaan sanoa juuri muuta kuin sen, etta

ainakin nuo „tyypilliset eksemplarit", sikali kuin luulen

tuntevani niita Savostaj haaraisine, laajoine kukinnoineen,

lienevat Srsalmella hy vih harvinaisia. Siella esiintyy

kylla joks. tavallisena yksi hyvin kapealehtinen Sp.-muoto,

joka kukkii — sikali kuin olen sita tarkannut — joks. niu-

kasti ja myohaan, ja jonka kukinto on verratt. pieni ja

yksinkertainen (alimm. haarassa tav. vain 1, hyvin harvoin

2 verratt. pienta emitahkaa ja hedetahkia (siina!) tuskin

koskaan). Sita olin ilman muuta, ennenkuin opin lajin

„tuntemaan** Savossa, pitanyt Sp. natans'insi — kun en

osannut sita minaan muunakaan pitaa ^). Nain ollen — kun

^) Harvennus minun.

*) Lienee oUut jokin Sp. affinen-mnoto. Se lajihan vaihtelee pal-

joh ja — Toht. L:n maarayksista paattaen — nayttaa olevan tavatta-

vissa monin paik. Srsalmen vesissa.
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naytteitakaan ei ole tullut otetuksi — jaa koko laji v all an

epavarmaksi S:salmelta.

Sp, affine Schnitzl. (W. ei main. S:salmelta). — Leve-

nemismaaran ilmoittaminen talle lajille olisi kai melkein yhta

uskallettua kuin parin edellisenkin lajin suhteen. Sangen

luultavaa kuitenkin on, etta juuri tama laji, tai sen seka-

muodot, esiintyvat tavallisimpina Srsalmen lammikoissa ja

jarvissa. (Vert, muist. edell. lajin alia ja Hjeltin huom. Consp.II

s. 180. Sp. affinen alia). Toht. L:n maaraamia naytteita on seur.

paik.: Kirkonk. Alanteenjarvi; Ruokolaisen lampi ja Mehto-

jarvi. Alavk, lammikossa Lehtovaaran 1. ja samoin Runtin

sarkan alia. (Molemmat paikat Jumalisk:lla). Piisp. Runtin

jarvessa. Pesionk. Lahnasen jarvesta otettu nayte on saanut

merkinnan: „Sp. affine eller affine X simplex".

Sp. submuticum Hn. r.— st. r. (W. ei main. S:salmelta).

Kasvaa niittypuroissa ja pienissa lammakoissa 1. „aroissa",

kangasmailla, luultavasti yli pitajan. Maarattyja naytteita

on seur. paik.: Kirkonk. Pappilan 1. Piisp. Pystynpurossa

(Timpin 1.). Raht. eraassa „arossa" Tormuan ja Lavalan

valilla; samoin Ollerin lammin lah. Hossan 1.; seka sangen

todennakoisesti myos Siikapurossa ja Pahalammin purossa

Kiannank.

Sp. minimum L. luultavasti st. fq. — p. yli pitajan.

(W.: paik.). — Kasvaa kaikenlaisissa matalammissa vesissa,

lammikoissa, rapakoissa, jokien rantamilla ja suopuroissa.

Liejukkorannoilla joskus maallakin. Talle lajille kuuluvia

lienevat ne hyvin vaaleat, verrattain leveat lehdet, joita

sakeina kasvustoina hoilyaa muutamien vilkasvetisten puro-

jen ja mataloiden jokien pohjalla. — Vaihtelee kooltaan

kasvupaikkain mukaan. Maarattyja kpleita Ruht. Takkus-

lammista ja Latvakoskelta.

. Sp. affine X hyperboreum: Kirkonk. Isolahti.

Sp. affine X simplex: Kirkonk. Alanteen virran rann.

ja Porvajarvesta. Kerdldnk. Aittokosken alapuolelta; seka

mahdollisesti myos (maarayksessa: ? nimen perassa!)

Ruht. Kiviniemen 1. Vert, myos maaraysta Sp. affin'en

kohdalla!
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„Sp. Friesii (natans) X simplex T : Ruht. Alangon tor-

pan I.

Potamogeton natans L. st. fq. (—p). (W.: „etelammassa

seuduttain ktav.; Kuusamossa nayttaa se olevan jharv."

siv. 97: Kiann.?). — Tavattu siella taalla syvemmilla vesilla

ja lammeissakin, mutta useimmiten niukasti ja harvoina

kasvustoina. Ainoastaan yhdessa paikassa Takkuslammissa

Kiannank. erinomaisen runsaasti. Muita Ipkkoja: Kirkonk.

esim. Kuomajarvessa ja Alanteenjrssa. Piisp. Runtinjarvessa.

Kiann, Pahassalammissa ja Aittojarven vesist. Ruht. Juntus-

rannan vesissa; y. m. m. p. yli pitajan.

P. alpinus Balb. st. fq. (W.: paik.). — Tavattu suo-

halidoissa ja -lammeissa, puroissa, jokien suistoissa ja syrja-

pohjukoissa, suvantopaikoilla valista runsaastikin, seka hedel-

moivana etta muuten. Lpkkoja: Kirkonk. Korkealaisen jar-

vessa ja Isossa lahdessa (cp.). Keralank. Kangasjokeen las-

kevassa purossa. Ylivk. Isossa joessa. Alanlj. Tervajoessa.

Kiann. Pahanlammin purossa (Kiahnanniemen 1.) ja Takkus-

lammissa. Pnsp. Haapolammissa. /?u/z^MurtopurossajaKokko-

koskella; y. m. m. p. yli pitajan.

P. praelongas Wulf. r. (samoin W.). — Tavattu ainoas-

taan kalkkiseuduilla ja niillakin niukanpuoleisesti. Vaihtelee

jonkinverran. Lpt. (4): Alavk. Ruokojarvessa (Jumaliskylalla.

Varsi melk. haaraton, harvalehtinen, tahkaperat hyvin pitkia).

Piisp. Perangon jarvessa (A. J. Malmgren. W.: s. XLIIIy. m.).

Kiann. Kallioisessa (Salovaaran 1.) ja Ruht. Saarijarvessa

(runsaasti ja komeina kasvustoina!).

P. perfoliatus L. fq. (W.: tav.). — Yleisin vita. Kasvaa

enimmakseen syvemmilla vesilla; harvoin puroissa ja suo-

lammeissa. Lyhyt- ja pyorealehtisiakin muotoja nahty.

Ei esiinny niin runsaana kuin Savossa.

P. gramineus L. Leviaminen epatietoinen. (W.: „jtav.

Myoskin toisinto heterophyllus Schreb. niukasti tavattu

Kuusamoon saakka", s. XLIII). Hjelt huomauttaa Consp,

III, s. 533, etta Wainion yleisyysaste ainakin osaksi tarkoit-

taa varmasti *P. Wolfgangii'ta. Omasta puolestani sanoisin,

etta „paamuoto" on harvinainen (r.), mutta muut
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„P. Wolfgangii'' eli miksi niita nimitettaneekin — joks. tav.

— paik. (st. fq.—p.)* „Paamuodolla" taas ymmarran sita

verrattain pienta, haaraista muotoa, joka Savon liejukoilla

on tavallisin (vaikka ei suinkaan varsin yleinen siellakaan!)

Suomussalmella nayttaa taman lajin muoto riippuvan

paljon siita, millaisella paikalla se kasvaa. Mataloilla hietik-

korannoilla tai hyvin hiljaa virtaavassa vedessa olen sita

tavannut enimman „savo]aisen" muodon kalttaisena. Mutta

virtaisilla paikoilla, puroissa ja jo'issa, varsinkin koskien

alustoilla, se on venynyt ja sujunut milloin minkin nakoi-

seksi, niin etta S:salmella tuskin on monta muuta lajia, joka

vaihtelee niin paljon kuin tama. — Maaratessaan lahettamiani

naytteita ei Toht. L. ole liittanyt niihin minkaanlaisia lisa-

nimityksia eika -huomautuksia, ' Niiden loytopaikat (siis

Toht. L:n maaraamat) merkitsen huutomerki!la(!). Rehtori

Brenner sen sijaan on antanut useiramille ennen v. 1911

lahettamilleni muodoille nimia. (Nya Bidn, siv. 10—11).

Ne mainitsen loytopaikkojen jalkeen. Isompia, tavallisempia

muotoja olen lahettanyt naytteeksi hyvin vahan. Lpt:

Kirkonk. Isolahti!; Hiisijoki ja Kuivassalmi, seka Alanteen

jokivarrella. Keraldnk. Aittokosken alapuolelta, Alavk.

Ahvenpurossa! (Jumaliskylalla) ja Parvajarvessa („aution"

rann.). Ylivk. Isossa joessa, Pesionk. Lahnajoessa! Piisp^

Joukuanjarvessa Timpin rann. Kiann. Kallioisessa; Syrja-
F

joessa; Katiskalammissa ja Kiannanniemen rann. Ruht.

Saarijarvessa!; Latvajoessa!; Kokkokoskella; Luomajoessa

(Saarijm 1.) ja Alangon torpan 1. Seka viela Nahkakoskella!

(kyla?). — Sitapaitsi (isompi muoto) viela monin muin pai-

koin jo'issa, varsinkin koskien alusvirroissa y. m.
L

r

Naista ovat Brenner'in mukaan:

P. gramineusisi: muodot Kokkokoskelta ja Hiisi-

joelta.

var. heterophyllus'ia. (Schrad.): muodot Alangon 1-.

Luomajoesta ja Kuivassalmesta.

graminifolius'ia. Fr.: Aittokosken alapuolelta.

var. siibnatans (Whlnb.): Kuivassalmesta.
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Omasta mielestani esiintyi laji tyypillisimpana Isossa-

lahdessa, Parvajarvessa, Saarijarvessa (Tervosen rann.) ja

Joukuanjarvessa, vaikka ei niissakaan (muistaakseni) taysin

samallaisena kuin Savossa. Tata muotoa oli Srsalmella aina

niukasti ja kasvoi se saannollisesti jarvien mataloilla hietikko-

rannoilla.

P. lucens L. rr. (W. ei main. S:salmelta). — Kasvaa
syvassa, jonkinverran virtaavassa vedessa aina niukasti ja

luultavasti hedelmatonna. Lpi (2) : Kirkonk. Alanteenjar-

vessa vaylan kohdalla (eritt. kaunis, isolehtinen, haaraton

muoto). Alanlj. Jokijarvessa Polvelan 1. (haaraisempi ja

pienempilehtinen),

P. obtasifolius Mert. & Koch. rr. (W. ei main. S:sal-

melta). — Tavattu hyv^n niukasti pienessa, mutapohjaisessa

lammissa kalkkiseudulla. Ottamani kpleet olivat kesken-

kasvuisia, vaikka heinakuu oli jo loppupuolella. Lp» (1):

Kiann. Takkuslammissa (Salovaaran 1.) yhdessa Chara aspera'n

y. m. kanssa.

P. pusillus L. luultavasti p.—st. r. (W.: „Kasvaa luul-

tav. al

nut sita missaan siella loytaa")- — Tavattu mutapohjaisissa

jarvissa ja lammeissa seka matalissa jo'issa useimmiten hy-

vin niuk., ainoasi parissa paik. hiukan runsaammin. Lpt:

Kirkonk, Alanteenjarvessa ja Kukkuniajarvessa. Kerdldnk.

Kangasjoessa. Alvk. eraassa Naamajokeen laskev. purossa.

Ylivk. Isossa joessa ja Ruht. Kokkokoskella. Nahty varmasti

muuallakin, vaikka ei ole tullut merkityksi.

P. marinus L. rr. (W. ei main. Srsalmelta). — Kasvoi

kohtal. runs, ja kukkivana matalalla mutapohjalla kalkki-

pitoisella rannalla. Kiann. Kallioisen jarv. (Salovaaran 1.) ja

kukattomana Katiskalammissa samoilla tienoilla.

Scheuchzeria palustris L. fq.— st. fq. (W.: ktav.—paik.).

Vetisilla rahkanevoilla ja rameilla yli pitajan; paikoin

runsaastikin.

Alisma plantago L. r., etelapit. st. r. [W.: „tavattu viela

Pohjois-Kiannalla muut. paik.'*, siv. 135: Kiann. paik. (vaha-

valt.)]. — Kasvaa hietikkopohjaisten jarvien mataloilla ran-
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noilla (niilla aina hyvin harvakseen) ja vuolasvirtaisten jokien

liejukkopoukamissa seka joskus keskella jokeakin jollakin

matalikolla. Naissa ninsaammin, jopa joskus sikal. oloihin

nahden hyvinkin runsaasti. Nayttaa puuttuvan keskipitajalta.

Lpt. (7): Kirkonk. Alanteenjarven rann. Kerdldnk. Aitto-

kosken alapuolella ja Sakaranjarvessa varsinkin. Autiolah-

dessa. Ylivk. Isossa joessa (Malahvian 1.). Ruht. Alajoen

varsilla; Hossan 1. (W.: siv. XLII) ja Karttimon joessa (cpp).

Viimemainitussa paikassa kasvoi myos runsaasti erastajoki-

muotoa, jolla oli hyvin pitkat ja kapeat kelluvat lehtilavat.

Arvelin, etta se olisi f. fluiians Mela, mutta Toht. L. on nayt-

teessani pannut sen nimen sulkumerkkien sisaan. Brenner
mainitsee sen kuitenkin silla nimella uutuutena Ofe'Ile. (Nga

Bidr. s. 10). Ell'en vaarin muista, liittyi se lukuisain vali-

muotojen kautta ilman selvaa rajaa ,paamuotoon. Se oli

varsin helppo havaita, kun kumpaakin oli runsaasti: paa-

muotoa (tai enemman sita lahentelevia) rannempana ja suikea-

kelluvalehtista keskempana jokea.

Sagittaria sagittifolia L. r. (W.: „luultavaa on, etta se

kasvaa myos Kiannalla" (siv. XLII), vaikk'ei han sano sita
r

sielta enaa loytaneensa). — Tavattu liejukkorannoilla seka

etela- etta pohj. pitajalla, useimmiten niukasti. Lpt. (4):

Kirkonk. Pesionlahdessa. Kiann. Mustanjoen suulla. Piisp-

Haapolammin rannalla ja Runtinjarvessa. Viimem. paikassa

eritt. kauniita kpleita (vaikka ei kovin runs.) hyvin hieno-

hietaisella pohjalla.

S. natans Pallas, r. [W. arvelee, etta hanen alueeltaan

loytamansa (ja otaksumansa, kts. edell.) S.-muodot enim-

makseen') kuuluisivat tahan lajiin {— Wainion muk. var.

heterophylla (Schreb.)Koch.), — joka muutoin lieneekin aivan

oikea otaksuma. (Vrt. myos edell. lajin kohd.)]- — Tavattu

hyvin niukasti hienohietaisella, tiiviilla ja kovalla pohjalla

ainoastaan pohjoispitajalla. Lpt. (2): Ruht, Juntusrannalla

ja Alangon torpan 1. Sangen todennakoisesti myos PUsp-

') Harvennus minun.
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Runtinjarvessa ja luultavasti muuallakin, ehkenpa runsaam-
rainkin.

Hierochloe odorata (L.) Whlnb. p.—st. r. (W.: paik.).

Tavattu jokien (vars. koskien ja virtojen) varsilla, purojen

ayrailla ja kannokkoniityilla enimmakseen kovapohjaisilla

paikoilla, jonkin kerran suoniityllakin. Yli pitajan, mutta

aina niukasti. Lpt. (10): Kirkonk. Niippaan rann.; kann.

niitylla Alanteenjoen varr. ja Vuokinkosken nisk. Pesionk.

Varisjoen varr. Ylindlf. Peuronpuron varr. ja virran rann.

Nivavaaran alia. Kiann. Salovaaran myllyn .1. Piisp. Hyvan-
puron suolla (Runtin 1.); Alassalmen rann. ja Kaivoskoskella.

Muistaakseni nain sita siella muuallakin, vaikka ei tullut aina

merkityksi-

Anthoxanthum odoratum L. fq. (W.: yleensa tav.).

Kuivilla kentilla ja pientarilla y. m. yli pitajan, joskus eritt.

runsaastikin, kuten esim. Kirkonk. Mannilan 1. ja Ylinlj.

Leppalan I. — Tavattu kaksi muotoa, joista toisella on kel-

taiset toisella sinipunaiset ponnet.

Baldingera arundinacea (L.) Dum. st. fq.—p. [W.: „seu-

duttain jtav., ja viela Pohjois-Kiannalla tavattu

useissa paikoin" (siv. 93 ja 96: paik.)].— Matalissa kivikko-

pohjaisissa virroissa seka puro varsilla ja tyyneemmissa

poukamissa koskienkin varsilla. Usein runsaasti. — Kansa
nimittaa sita paikoin „ohraheinaksi". Nayttaa toisin

seuduin olevan tuntemattomampi, koska sita muutaman
mokin pihalla naytettiin vallan outona merkillisyytena.

Phleum pratense (L.) r. (?). — (W. ei mainitse varsin.

luettelossaan sen levenemisesta Srsalmella mitaan, ja s. 96,

jossa sen sanotaan kasvavan S:salmen peltojen pientareilla

isommalla levenemisella kuin Kuusamossa, on yieisyysmaa-

rityksen kohdalla kysymysmerkki ? ja siv. 134 lisaksi:

vahavalt.). — OUen itse ennen — omituista kylla — sita

mielta, etta sita kasvaa ainoastaan kylvettyna pelloissa, en

osannut kiinnittaa siihen S:salmella juuri mitaan huomiota.

Omituisuutena tein vain Kiannanniemella sen havainnon,
*

etta sita kasvoi siella puoliruderaattina vielapa runsaasti

aitovarsilla ja pientarilla pihan laheisyydessa. Niinikaan
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merkitsin sen Salovaaran pientarilta samasta (Kiann.) ky-

lasta. Muualta ei kasvia tullut lainkaan tarkatuksi, joten

sen leveneminen S:salmella jaa yha epavarmaksi. — Lajia

viljeltanee nykyisin enemman kuin ennen.

f. nodosa (L.): Kirkonk. Amman ruukin ent, heina-

pellossa paamuodon seassa, joka taallakin kasvaa jo omin

varoinsa.

Phi alpinam L. fq. (Lackstn). (W.: tav, — M.: yl.).

Kasvaa kaikellaisilla, varsinkin kosteahkoilla paikoilla koh-

talaisen runs, yli pitajan, Nahty joskus maanteiden ojissa

ja kosteilla (korpi)-poluilla vaaleanvihreana ja tavallista

piterapitahkaisena, jolloin se muistuttaa suuresti edellista

lajia.

Alopecurus fulvus Sm. p. (Wainio: „etelamm. tav.

ktav,; pohjoisimmassa pitajassa nayttaa se sitavast. kasva-

van ainoast paik. Sen leveneminen pohjoisemmilla seud.

Suomen puol. on minulle tuntematon", s, LII). — Kasvaa

kohtalaisen runsas^sti rannoilla yli pitajan. Ainoast. yhden

kerran tavattu tiella. Lpt. (n. 15): Kirkonk. Alanteen 1. ja

Sopalan L Kerdldnk. nahty joks, varmasti parissa paikassaJ

«*

vaikk'ei ole tullut lahemmin merkityksi missa. (Merkinto:

„Keralank:ssakin"). Alavk. Virran torpan 1. ja Ruokojarven

rann. Ylivk. Hyryn 1. Kiann. Kiannanniemella, tiella. Piisp.

Runtin 1., Alassalmen 1. ja Kaivoskoskella. Ruht. Akon-

perassa; Peltolan sillan 1.; 4—5 paik. Juntusrannalla seka

Tormuan 1.

A. pratensis L. r. (Wainio ei main, koko lajia). — On

epailematta viljelyksen tuoma (vert. Br. Obs. siv. 166),

mutta sellaisenakin nahtavasti jo vakiintunut monin paikoin

ainakin etelapitajalla, jossa se kaikesta paattaen on jo sai-

lynyt vuosikymmenien ajan. Lpt. (5—6): Kirkonk. Ilmolan

pell, ja pient.; Amman ruukilla, runsaasti yli alueen. Alaj.

Kylanmaella vanhassa heinapell. runs. Alanlj. Kiviniemen

autiossa? Ylinlj. Nivavaaralla. Ruht. Tervosen 1.

A. arundinaceus Poir. st. fq.—p. (W. ei main. S:sal-

melta). — Kasvaa runsaasti pihoilla yli pitajan; ei kuiten-

kaan lahesk. joka kartanolla. Tavattu 1 paik. myos joen
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rannalla. Lpt.: Kirkonk. Pappilan I. ja Amman ruukilla

rannallakin!). Alavk. ainakin Makelan 1. (luultavasti

muuallakin) ja muistaakseni myos jossakin Ylivuokissakin,

Pesibnk. Lahnasen ja Vasikan pihalla. Alanlj. Kiviniemen

^utiossa (!). Ylinlj. Nivavaaran talojen pihoilla. Kiann.

Simolan 1. (Kiannanniemella). Ruht. Tormuan ja Pinhosen L;

Kyron, Peltolan ja Jokelan 1. seka melkein joka talon pihalla

Juntusrannalla.

Nardas stricta L. fq.—st. fq. [W.: pohjoisemmissa
(pitaj.) paik. (—jtav.); („Kiannalla") ktav. — jtav. (si v. 96)].

Kasvaa monenlaisilla paikoilla, ei kuit. lahesk. niin runs,

kuin Savossa.

Milium efjusum L, st. r.— r. (W. ei main. Srsalmelta.

M.: „Kiannallakin"). — Tavattu enimmakseen lehdoissa

„arojen" ymparilla; joskus norolla ja kerran korvesta rai-

vatuilla mokin pientarilla; us. runs. Lpt. (8— 11): Kirkonk.

Kukkumaan 1. Alavk. Kirnukosken 1. Kiann. Kiannanniemen
1. ja Tuomiaron 1. (Janiskannon tak.). Piisp. Nurmelan 1.

(Timpin kyl), Ruht. Koivulehdossa ja Portin kail. (Saarij;ri

1.) ja Jysmanaron lehdossa (Hossan 1.). [Luultavasti myos
(vesoista paattaen) Kufkelan 1. ja Sauna-aron lehdossa. Ylinlj.

seka Kivijoen varr. Pesionk.].

Apera spica venti (L.) Beauv. Leviaminen epatietoinen;

luultavasti yli pitajan. [Wainio ei mainitse sita vars. luet-

telossaan S:salmelta, vaan siv. 96 on merkinta: (Kiannalla)

,tav. ?!" ja siv. Ill: „tav."]. — Olen merkinnyt sita seka

etela- etta pohj.-pitajalta runs, kummastakin, vaan valilla

olevilla aloilla ei ole tullut tarkatuksi. Mahdollista kuitenkin

on, etta sita kasvaa niillakin. Lpt.: Kirkonk. Alanteen ja

Isonvaaran pell. Ruht. Juntusrannan ruispelloissa.

Agrostis stolonifera L. — Leveneminen epatietoinen,

(W.: „nayttaa olevan ktav.— jtav."). — Hjelt huomauttaa

iConsp. Ill s. 360), etta laji tuskin on sisamaassa niin yieinen

kuin useat tutkijat ovat ilmoittaneet. Leveneminen on muutoin-

kin sisamaassa epatasaista, niin etta se valista saattaa olla

harvinainenkin (siv. 359, yleismaaritelma), Tama pitanee

paikkansa ainakin niilla seuduin, missa mina olen tullut
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liikkuneeksi. — Suomussalmelta on maarattyja naytteita

ainoastaan seuraavista paikoista. (Eras kasvupaikka oli

pienen kangaslammin rann. pohj. pitajalla, toinen hetepuron

kosteikolla etelapitajalla, kolmas kannokkoraiviolla (kuivalla)

ja muut hietikkorannoilla). Lpt. (6): Kirkonk. Pappilan rann.!

ja Hautausmaasaarella! Ylivk. Kiukoisen koskella! Kerdldnk.

Polholan 1.! Ruht. Kettulammin rann.! (Hossan 1.) ja Harko-

vaaralla. — Luultavasti useissa paikoin.

A. vulgaris With. fqq.—fq. (W.: tav. — yL)- — Yleisin

heina S:salmella. Kasvaa kaikellaisilla paikoilla milloin mi-

tenkin runsaasti.

A. canina L. fq. (W.: „Nayttaa Kuusamossa kasvavan

sangen vahan, vaan muutoin lienee se alueella tav.", s. LIl

Sivulla 97 on merkinta: (Kiann.) „tav."]. — Kortetta

ja saraa kasvavilla nevoilla, letoilla, niityilla ja rannoilla

y. m. kosteahkoilla paikoilla; tuskin koskaan huomattavam-

man runsaasti,

A. borealis Hn. p. (Wainio ei mainitse koko lajia)-

Tuskin harvinainen S:salmella. Tavattu yli pitajan yleensa

samall. paikoilla kuin edellinenkin; mutta paikoin kuivem-

millakin, joskus hyvinkin kuivilla: hietikkokentalla. Koska

taman suvun lajit ovat jossain maarin kriitillisia, niin panen

taas huutomerkin (!) sellaisten loytopaikkojen (nimen) pe-

raan, joista on olemassa maarattyja (Toht. Lbg.) naytteita.

Lpt. (11): Kirkonk. Alanteen nNiemipellolIa" runsaasti!;

Myllypuron 1.1 (eraan suon laidalla); seka luultavasti myos

Merilaissuolla. Alaf. Kortejoen varr.l AlanlJ. Junnujarven

paassa! Kiann. Yla-Kuurtosen rann.; eraalla jjkonnaalla"

Kapylan 1. seka Laseikon korvella! ja Raatteisen aukealla!

(Kapylan takal.). Ruht. Rytyksen luona! (Saarijarven kyl.) j^

Somerojoen varr. lah. Ksin rajaa (W. Brenner.—Br.: Nya

Bidr. s. 8).

A. clavata Trin. rr. (W. ei main.). — Loydetty ainoas-

taan kahdesta paikasta, toinen niista reheva lehto. Lajin

on maarannyt Toht. Lbg. Lpt. (2): Luultavasti Kirkonk.,

vaan en muista mista.1 Kiann. Pahanlammin puron varr.

rehevasta lehdosta! (Kiannanniemen 1.). Edellista en tunte-
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nut ottaessani, jonka vuoksi loytopaikka jai tarkemmin mer-
Icitsematta; Srsalmella se vain on.

'

Calamagrostis epigea (L.) Roth. p. (W.: „tav.** s. 96).

— Kasvaa kuivilla paikoilla yli pitajan. Tavattu kerran

puronkin varr. Kasvustot harvoja ja vahaalaisia. Kukkivia

varsia hyvin niukasti; lukuisimmin muurahaispesien ympa-
Tilla. Tuskin „tahkiikaan" joka kesa. Muutoinkin paljon

vahempivaltainen kuin esim. Pohj.-Savossa, Lpt.: Kirkonk.

Korkealaisen sarkalla !; Vuokinkosken tormilla; Kirkko-

saarella; Niipaskosken tormalla; Onnelan 1. ja luultavasti

myos Haapanivan ayraalla virran alapaassa. Keraldnk. Po-

riskan aron L ja Kontiojoen varr. Ylivk. Kivijarven rann.

Pesibnk. Varisjoen konkaalla, Joenniemen 1. ja Ukkolan
vaaran rint. Kiann. Katiskapuron sarkalla ja samannimisen

lammin kail. (Salov. myllyn 1.). Piisp. Nurmelan 1. Raht
likosken torm. ja Kettulammin kank. (molemm. Hossan \)\

Kauniinjoen kankaalla, seka „Viinikanmeren", Tervosen ja

Rytyksen 1. (Saarij,). — Siis aniharvoin ihmisasumusten la-

Jiettyvilla!

C. arundinacea (L.) Roth. r. [W. ei main. vars. luette-

lossa (s. LIII), vaan siv. 95 on merkitty: (Kiann.) „paik.";

samoin siv. lllj. — Tavattu kuivilla rantatormilla ja met-

sittyneilla ahoilla, taysin varmana ainoastaan etelapitajalla.

Kasvustot hyvin harvoja, joskin lajia loytyi sikal. oloihin

nahden verratt. runs. Ei esiinny taraakaan laheskaan niin

liuomattavana kuin Savossa ja osiksi Sotkamossakin. Lpt.:

Kirkonk. Aittokosken! molemmilla tormilla, vars. kosken

•alapaassa. Keraldnk. „Eevan aholla" ja parilla muullakin

aholla", joiden nimia en tiennyt; , seka Emajoen ranta-

tormilla Niskalan 1. harvin. runs. — Luultavasti myos
vesoista ja kasvupaikoista paattaen — Piisp. Mustan-

rinnan torpan 1. ja Kiann. Tuomiaron 1. (Janiskannon

tak.).

C. stricta (Timm.) Nutt. st. fq.—p. [W.: „Pohjoisem-

milla seud. tav., etelammassa ktav. (—jtav.)]. — Tavattu

rannoilla, luhdilla, noroniityilla seka joskus rameillakin

(varsinkin kalkkiseuduilla); kohtaloisen runs, yli pitajan.

4



50 0. Kyyhkynen, Suomussalmen kasvisto.

Lpkkoja: Kirkonk, Tormalan rann. ja Amman ruukilla;

Alavk. vesien * rantamilla. Piisp. Alassalmen rann. Ruht.

Kokkoniemella; Juntusrannalla; Tormuan 1.; Hossan 1.;.

Portin rameilla y. m. Saarijarven tien. ja mon. m. paik. yli

pitajan.

f. pallida. (W.: „tavattu useissa paikoin"), kenties siis

S:salmellakin. Itse en ole kiinnittanyt siihen eroisempaa

huomiota. — Muutoin vaihtelee laji aika paljon seka kokonsa

etta royhynsa pituuden ja varin puolesta.

(Whlnb p. (W
mainitse S:salmelta) ^). — Kasvaa kaikellaisilla kovan maan

kasvupaikoilla seka kuivilla etta hiukan kosteilla, mieluum-

min edellisilla. (Savossa painvastoin!) — Tavattu kohtaL

runs, yli pitajan. (Ei koskaan — omituista kylla — niin

runs, kuin paikoin Savossa. Savol. muoto on iriielestani

muutoinkin hiukan erinakoinen). Lpt.: Kirkonk. Janismaella

(Pappilan 1.!); Ounasniemella; Kanervavaaralla; Suomulan 1.;

Roinilan 1.; Sopalan L; Niippaan varr.; Amman ruukilla!;

Naatalan 1.
!
; Riihelan I. ja Kukkumalammin alapaassa.

Alavk. Virran torpan 1. (Nayttaa Vuokin puolessa olevan^

harvinaisempi). Kerdldnk, Kolmenjoen niitylla! Pesionk.

Kulman 1. ja Lahnajoen varr. Alanlf. Suolilahden (palan.)

kankailla, vars. Porttiloman .reunamilla; luultavasti myos^

Koistilan 1.; Kiann. Pupon 1. runs., Kiannanniemella ja

Linnan 1. Ruht. Hossan 1.? (Poikkeuslammin tak.); Nuu-

salan! ja Tervosen! 1. (Saarij.) seka Ruottusenahossa ja

Kokkoniemessa! ja epailematta monessa muussakin paik. yli

pitajan.

C. purpurea Trin. luultavasti fq. (W. : „tav. isoimmalla

osalla aluetta"). — Kenties yleisin S:salmen kastikoista-

Kasvaa oja-, puro- ja jokivarsilla, rannoilla, korvilla, raivio-

niityilla ja kaikellaisissa murrokoissa ylipaansa kosteanp>

paikoilla. Vaihtelee jonkinverran. Maarattyja naytteita

seuraavista paikoista: Kirkonk. Suopellolta Pappilan li

*) Siv. 105 on kuitenkin huomautus: „Kasvaa luultav. myoskiff

Kiannalla vahalla levenemisella".

\
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Kiann. Tuomiaron L! Ruht Ruottusenahosta! ja Kokko-
niemesta!

C. lanceolata Roth, leveneminen epavarma; luultavasti

ainakin p- [W.: ktav., vaan pohjoisemm. seuduilla

vahemm. levenemisella (s. LIII) — ktav. (Kiann.) siv. 96)].

Epavarmuus johtuu siita, ett'en ole osannut erottaa sita

edellisesta. Mutta jos pitaa paikkansa se Toht. L i n d-

berg'in esittama tuntomerkki, etta taman lajin lehdet ovat

aina paalta enemman tai yahemman pehmeakarvaisia, niin

ei sen pitaisi olla Sisalmella kovinkaan harvinainen; silla

monin paikoin olen sellaista havainnut, vaikka en ole

uskaltanut pelkastaan sen nojalla varmoja maarayksia tehda^

kun muodot ovat muutoin olleet hyvin C. phragmitoides'en

nakoisia. ~ Tavattu muutoin samall. paik. kuin edellinenkin.
F

Varmasti maarattyja naytteita ainoastaan seuraav. paikoista:-

Alav. Kirnukoskelta! Kiann. Hoikanlammin 1.! ja Takkus-

lammin suolta!

C, „gracilescens'' Roth. r. (Wainio ei main, koko lajia).

Tavattu niukasti hietikko- ja kivikkorannoilla etelapita-

jalla. Toht. L:n maaraamia naytteita on seur. paikoista

(4): Kirkonk. Pappilan rann.!; Kirkko- eli Hautausmaa-

saarelta!! Ounasniemelta: „C. negleda X lane? (C. graci-

lescens!") ja Amman ruukilta kahdesta kohdasta: „C. neg-

leda X lane? (C. gradlescens !) ja gradlescens
!''

-F [Avena saliva L. -^ Viljeltyna ja rehun seassa. Ei

ehdi kaikin paikoin eika kaikkina kesina kypsya, jonka vuoksi

sita viljellaankin aivan vahan tai ainoastaan rehuksi. Muodot

ovat minulle aivan tuntemattomat].

Aera flexuosa L. — fq.—fqq. (W.: tav.). — Kuivilla pai-

koilla kaikkialla; kohtal. runs, yli pitajan.

Ae. caespitosa L. fq. (W.: yl.). — Kosteammilla pai-

koilla kuin edellinen. Ei muodosta missaan niin laajoja

ja puhtaita niittykasvustoja kuin Savossa, vaikka

onkin tavattavissa vahemmissa maarin kaikkialla yli pi-
m

n.

/. pallida Koch. Nahty paikoin. (W.: useissa paikoin

tavattu).
,

' .;
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Phragmites communis Trin. st. fq.—p. (W.: ktav.).

Vahemmissa maarin siella taalla yli pitajan. Kasvustot aina

verratt. vahaalaisia ja harvakortisia. Kasvaa muutamissa

matalissa hienohietapohjaisissa jarvissa melkein yli jarven,

mutta aina vain harvakseen. Tavattu monin paikoin soillakin.

Kansa tuntee sen nimella „ryti", jonka vuoksi sen kasvu-

paikkoja usein nimitetaan „rytisoiksi" ja „rytilanimeiksi".

On erittain hyva lettosoiden tuntomerkki.

Bromus secalinus L. r. (W. ei mainitse S:salmelta).

Merkitty ja otettu ruispellosta ainoast. etelapitajalta (1 paik.):

Ylivk. Hyryn 1., mutta sanotaan kasvavan muuallakin Vuokin-

puolessa ja Kirkonkylassakin. Ainakin nimi: „r u k i i n k a u r a"

tuntuu olevan tunnettu laajemmalti.

Poa annua L. fq. (?). (W.: tav.). — Luultavasti yli

pitajan, ainakin vanhempien talojen pihoilla. Merkintain

puutteeesa en uskalla kuitenkaan vallan varmaksi vaittaa,

onko sita kaikkialla. Ainakin nain sita useimmiten siella,
r

missa muistin sita tarkata.

P. irivialis L. — Leveneminen vaillinaisesti tarkattu.

[W.: ktav. (—tav.)]. Nahty kartanoilla, kesantopelloilla ja

joen rannalla. (Samoin Savossakin!) Merkitty ja osiksi

maarattykin ainoast. seuraav. paik.: Kirkonk. Pappilan 1.;

Alaj. Kortejoella! Kiann. Kiannanniemella. Ruht. Kokko-

niemella! — Siis melk. yli pitajan. Nain ollen on luultavaa,

etta Wainion maaritelma pitaa paikkansa.

P, pratensis L. fqq.—fq. (W.: yl.). — Kaikkein tavalli-

simpia takalais. heinista ja tavattavissa hyvin monenlaisilla

kasvupaikoilla. Pihojen lahistoilla on usein pikkusarkoja

joilla se on milt'ei yksinvaltias. Muutoinkin hyvin tavall.

rikkaruohona ja sekaheinana niityilla. Vaihtelee paljon seka

kasvupaikkojen mukaan etta muutoinkin.

P. serotina Ehrh. st. r—r. (W. : „jtav. yli koko alueen")-

Tavattu jarvien ja koskien kivikkorannoilla seka kuivilla

kallioilla. Lpt. (7): Kirkonk. Alanteen niemipellolla ja Ounas-

niemen rann. Alavk. Jumalisen 1. Ylivk. eraan kosken rann.

Salmijarven alap. Kiann. Kallioisen kail. (Salov. 1.). i?«^'-

Pirhosen I. fa Tervosen 1.

)
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P. nemoralis L. — Leveneminen aivan vaillinaisesti

tarkattu. (W.: „nayttaa kasvavan ainoastaan paik. yli koko
alueen")- — Tavattu ainakin Aittokosken varr. (Kirkonk.),

ja jokseenkin varmasti nahty muuallakin, vaikka ei ole tullut

erikoisesti merkityksi. Maarattyja naytteita on Kirkonk. Jalon

kail. runs, ja Kiann. Kiannanniemelta.

P. caesia Sm. (W Loydetty

Kirkonk. Jalon kail. runs, ja Ruht. kahdelta Saarij. rantakall.

myos runs.

[Dactylis glomerata L. r, (W. ei main. Srsalmelta).

Kasvoi aika runs. v. 1911 vanhassa heinapell. Alaj. Kylan-

maella. Pelto sanottiin kylvetyn n. v. 1904 t. 1905, joten se

siis oil sailynyt siella jo 6—7 vuotta].

Molinia coerulea (L.) Moench. fq. (W.: tav.).— Kivikko-

rannoilla, jokien ja koskien varsilla seka soillakin varsinkin

letoilla us. runs., yli pitajan. Kansa nimittaa sita paik. jjkivi-

heinaksi".

(Festuca elatior L. m — Wainio sanoo siita (iiimella:

F. pratensis Huds,): „Etela-osassa aluetta tav. ja viela Yla-

Kuittijarven tienoolla (Jyvalahden luona) — (siis Srsalmen

tasalla) — isolla leveneraisella, vaan sita pohjoisemmassa ei

tavattu". Ja siv. 95 luetellaan se niiden S:salmen kasvien

joukossa, joita ei ole tavattu Kuusamossa. Samalla on

merkitty sulkujen sisaan, etta se olisi Srsalmella „tav.?".

Kuinka lienee? Omasta puolestani olen sita tavannut

ainoastaan hiukan ruderaattina Karhukankaan torpan 1. Yli-

vuokissaj.

F. rubra L. fq. (W.: tav.—yl.). — Tavattu melk. kaikell.

kovan maan kasvupaikoilla ja soillakin, varsinkin „k6nnailla"

ja raivioniityilla. (Raht.)

hyvin vaalea, kellertava, verr. kalju muoto ja Pappilan heina-

pell. (Kirkonk.) taas hyvin harmaavillainen, tiheatahkylainen

muoto, — jos se ollenkaan olikaan tata lajia. — Paamuotoa

kasvaa "muutoin aina vain harvakseen.

E ovina L. luultavasti fq. (W.: yl.). — Taman lajin

levenemisesta en ole lainkaan varma, vaikka muistelenkio
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nahneeni sita monessa paikassa sille sopivilla paik. (enim-

maks. kuivilla).

Melica nutans L. st fq. (W.: Jtav. pohjoisemmissa

pitaj. (seuduttain ktav,); siv. 96: (Kiann.) tav.j. -^ Kasvaa

melkeinpa kaikelh kuivahk. ja hikevilla paik. varsinkin lehti-

puusekaisilla ja lehtomailla.

[Briza media L. rr. Kasvoi ruderaattina pappilan kasvi-

tarhassa v. 1905 edellisen kesan jalelta. En tuUut paiineeksi

mieleeni tarkemmin, oliko se tarkoituksellisesti kylvetty, vai

muiden siementen mukana tullut].

+ [Secale cereale L, — Yleisesti viljelty. Kasvaa verratt.

pitkan korren ainakin paremmilla paikoilla. Tuleentuu muu-

tamin paikoin jarvien rantamilla ja erinaisilla vaaroillakin

aikaisemmin kuin muualla. V. 1911 oltiin pitajassa verratt.

laajalti sita mielta, etta sen viljelys ei oikein kannata, ja

toiset olivat jo jattaneetkin peltonsa heinankasvuun.

Kuinka asia sitten on kehittynyt, siita ei ole minulla tietoa.

Varmaa vain on, etta huonompina kesina sen sato on

varsin epavakainen. Suotta ei pitaja kanna nalkaseudun

nimea].

Triticum repens L. luultavasti fq. (?). — W.: „Tav. yli

koko alueen. Pohjoisemm. seuduilla kumminkin tavallisesti

vahemm. runsaasti"). — En uskalla taata lajin yleisyytta,

kun ei ole varmoja merkintoja. Mutta ainakin Pappilan I.

(Kirkonk,) oli sita ihan kiusaksi asti, ja Kiannanniemella

(Kiann.) kasvoi sita myos eritt. runs. Siella olivat sen kas-

vustot seinavierilla tavattoman korkeita ja komeita sinivihrein

varivivahduksin.

[W melta varsin.

luettelossa, vaan siv. Ill on merkinta: „(Kiannan kunn.)

jharv. ?"). Mustosen kirjassa on myos s. 45 merkinta:

„Kiannalla", ilman lahempaa loytopaikkaa]. — Kasvaa tavall-

kaikkein rehevimmissa lehdoissa; ainoastaan kerran tavattu

kuivuneen joen uoman kivikolla, harvakseen niinkuin muual-

lakin. Lpt. (10): Kirkonk. Ruottuspuron rotkossa (Amman
ruukin I.) ja Aittokosken varr. Alavk. Myllykoskella (Juma-

lisen 1.). Pesionk. Korpijoen varr. Kiann. Tuomiaron U
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Pahanlammin puron varr. ja Takkuspuron varr. Piisp. Nur-

jnelan I. Ruht. Laukkujarven rann. (aivan lah. pit. pohj. rajaa)

ja Akonperassa (Alangon 1.). Siis yli pitajan.

ILoliam Hinicolum (A. Br.) rr. — Kasvoi useampina kesina

rikkaruohona pellavan kanssa postikonttorin puutarhassa

(Kirkonk.)j.

i- [Hordeum vulgare L. — Yleisesti viljelty. Muotoja

ei tarkattu. Tuleentumisesta sama huomautus kuin rukiil-

Jakin],

Erioph st. fq, (W.: tav.).

Kasvaa latakoissa soilla, varsinkin niiden reunamilla, seka

ojissa ja allikoissa, rannoilla ja luhdilla, missa mitenkin runs,

yli pitajan.

f. elatior (M. 8c K.), Kirkotik. suossa Viitalan ja Kortteen

valisen tien varrella. .
-

/". triquetra (Fr.)- Kirkonk. Hamppulammin suolla (Pap-

pilan) ja paik. muuallakin. — Pieni muoto; ylemmat lehdet

"kuin E. gracile'Wd^.

f. minor (Koch.). (W.: „Muutamilla paikoin"). — Nahty

joskus S:salmellakin.

E. latifolium Hoppe. p. (W. ei mainitse sita S:salmelta.

Ja nimenomaan luetellaan se siv. 110 niiden kasvien jou-

kossa, joilla on keske'ytynyt leveneminen ja jotka puuttuvat

^Kiannan kunnasta"). — Kasvaa viettavilla noroniityilla ja

letoilla seka „konnailla" ja kuohukoilla missa mitenkin runs.

<Ei kuitenkaan koskaan niin tavattomin maarin kuin Sotka-

mossa). Lpt. (20—30): Kirkonk. Salmipuron niityn ylap.;

Mustanlammin 1.; Vuokinvaaran alustalla Ja Myllypuron varr.

(cp.). Kerdldnk. Sepan 1.; Alavk. Ruokojarven „raivak61Ia"

ja parissa muussa paik. Jumaliskylalla. Pesionk. Kivijarven 1.

Ylinlj. Kurkivaaran liepeilla ja lahisoilia monin paik.; seka

Mustalla suolla (Nivavaaran 1.). Kiann. paik. Kiannanniemen

lahistolla; Kaivosuolla y. m. Salovaaran tien.; Kivijarven

rann.; Raatteisen aukealla ja Laseikon korvella (Kapylan

takal.). Ruht. Palokorvella y. m. Timpin tien. seka Valkeisen

aron 1. -- Juntusrannan puolessa ei tavattu; (ellei mahdoll.

Fankkasuolla).
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t
'

E. gracile Koch. st. fq.—p. [W.: Paik. (jtav. seuduitt,

etenk. /Cs.-ssa)]. — Kasvaa soilla ja soiden laitamilla, rameilla

ja luhdilla y. m. paik. harvin. runs, ja laajalla alalia, mutta

ylipaansa kuitenkin vain harvakseen. Ltpkkoja: Kirkonk.

Myllypuron varr.; Hamppulammin suolla; Jouteniemen ty-

vella (cpp.) ja muuallakin soilla Pappilan ja Kanervavaaran

valilla; Pietarin L! (Wainio). Keraldnk. useissa paik. Alav.

Isolla luhdalla ja Jumalisk. y. m. Piisp. Rytilammin suolla.

Kiannank. Nuolinorolla (Kiannanniemen 1.) ja Janiskannon 1.;

Laseikon korv. ja Kivipuron varr. Ruht. Juntusrannan 1.;

Pankkasuolla; Puukkopuron suolla ja Portin rameikolla (Saa-

rij:n 1.) y. m. m. p. yli pitajan.

E. vaginatam L. fqq.—fq. (W.: tav.). — Kaikellaisilla

suoperaisilla kasvupaikoilla yli pitajan, usein huomatta-

vana muotokasvina laajoilla aloilla. Nahty paikoin hyvin

pienipaisena. Yleinen nimi talla — samoin kuin rauilla-

kin niittyvilloilla — on „mustapaa" — siis kevatmuodon
mukaan. .

E (W. ei mainitse Srsalnielta).

Yksi loytopaikka on soistuvassa lehdossa, toinen puro-

norolla; molemmat kalkkiseudulla ja kummassakin niukasti.

Lpt.: Ylinj. Kurkivaaran liepeella ja Kiann. Lautalahden lehto-

korvella (Vasonniemella).

E. Scheuchzeri Hoppe. p. (Lacks tr. ja Must.; vert,

myos W.). — Tavattu seka maanteiden etta muidenkin

leveampien teiden varsilla, rannoilla, varsinkin kovapohjai-

silla lietteikoilla, korvilla talojen lahella ja joskus suossa

(lah. maant.) seka eraalia virtaveden kostuttamalla raivio-

niitylla. Suosii kaannettyja' maita teiden varsilla tai oikeam-

min teilla, silla se ei kasva tienvarsiojien takana, vaan tien

puolella jalkapolun viereisella nurmikolla. Kasvaa valista

eritt. ninsaasti. Lpt.: Kirkonk. Alanteen 1. ja Kilpelan I.;

Janismaen alia suon nurkassa seka maanteiden varsilla esim.

Mannilan ja Suomulan valilla (Must.); Varjan ja Amman ruu-

kin valilla; Mattilan ja Haukilan valilla y. m.; Amman ruu-

killa jarven rann. ja Kokkojarven rann. seka muistaakseni

myos Kotvalan 1. Tasta kylasta iienee sen loytanyt Lack-
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strom'kin, vaikka loytopaikkaa ei ole mainittu. Alavk.

Raatteen I. Alaj. Myllypuron raiviolla. Keraldnk. Kestin I.,

Pyykkolan 1. ja Korpijarven rann. Kiannank. Kuurtosen

rann. ja Siikapuron varrella y. m. Huutoniemen k Piisp.

Hoikkalan 1. ja Paukuttajan 1. Ruht. Juntusrannalla (cp.)

samoin Haapavaaran 1. seka Saarijarvella. Nahty muuallakin.

Levinnyt siis melkein yli pitajan. Vuokissa ja Naljangan

Pesionpuolessa en sita tavannut.

E. alpinum L. st. fq. (W.: ktav.). — Soilla, varsin-

kin letonluontoisilla yli pitajan. Esiintyy usein runsaa-

nakin, mutta verrattain harvoin muotokasvina laajemmilla

aloilla.

Scirpus lacustris L. st. fq.—p. {W.: ktav.; (ainakin

etelapit.)]. — Muodostaa enimmakseen hyvin vahaalaisia ja

harvoja kasvustoja. Parhaiten nayttaa se viihtyvan muuta-

ekamien koskien alusvirroissa i

mikon tapaisissa laajennuksissa. Parissa pienenpuolisessa

jarvessakin olen sita tavannut aika runsaasti niinkuin esim,

Piisp. Runtinjarvessa y. m.

Sc. silvaticus L. r. (W. ei mainitse Sisalmelta, vaan

luettelee sen nimenomaan niiden kasvien joukossa, joilla

on keskeytynyt leveneminen ja jotka puuttuvat S:salmelta,

s. 110). — Tavattu harvoina kasvustoina jokien varsilla seka

vedessa etta muutamassa paikassa laheiselle raivioniitylle

levinneena. Lpt. (3): Kirkonk. Kuomajoen varr. Haukilan

myllyn 1. (pc), Pesionk. Lahnajoen varr. (cp-ius) ja Alanf^

Junnujoen varr.

Sc. caespitosus L. fq. (W.: tav.). — Kasvaa kaikellaisilla

avoimilla suoperaisilla kasvupaikoilla seka joskus rannoilla-

kin yli pitajan. On monella suolla ehdoton valtalaji, joskaan

ei niin huomattava kuin sellaisilla, joilla se saa muodostaa

puhtaita kasvustoja. Nama ovat joskus isomattaisia ja kauas

nakyvia.

Sc. acicularis L. r. (W. ei mainitse sita nimenomaan

S:salmelta). -^ Tavattu enimmakseen vain niukasti lai-

hoilla liejukoilla yli pitajan. Lpt. (5): Kirkonk. Alanteen 1.

ja Aittokosken alapuolella (t'JuJia runsaammin!). Kiann.
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Vasonperan rann,; Mustanjoen suulla ja Kuurtosen ylapaassa.

Ruht. Saarijarven rann. Mahdollisesti myos Piisp. Runtinjar-

ven rann.

Sc. eapaluster Lindb. fil. p.—si r. [W. ei mainitse sita

varsinais, luettelossa Srsalmelta, vaan siv. 96 on merkinta:

(Kiann.) „tav."]. — Kasvaa tavallisesti joks. kovapohjaisilla

hyvin hieno- ja tiivishietaisilla rannoilla ja liejukoilla* Joskus

ventopohjaisessa jarvessakin, jolloin se on sangen korkea-

ja suorakasvuista, . muodostaen tasaisia sarekkeentapaisia

kasvustoja, kuten esim. ensinmainitussa loytopaikassa. Ta-

vattu yli pitajan. Lpt.: Kerdlank, Korpijarvessa ja rann. (cp.).
* -

Alavk. siella taalla vesien varsilla. Ylivk, Porraslammin rann.

(Hyryn L). Kiann. Kuurtosen rann. Piisp. Runtinsalmen ja

Haapolammin rann. Ruht. Juntusrannalla (st. cp.) ja Hossan-
* «•

jarven rann.

Rhynchospora alba L. rr.? (W. ei mainitse). — Tavattu

ainoastaan parilla vennohkolla suolla etelapitaj. ja niillakin

niuk., mutta kasvaa arvatenkin muuallakin, vaikka sita on

vaikeanlainen huomata muulloin kuin kukkimisaikana. Lpt.

(2): Kirkonk. Merilaissuolla (pappilan 1.) jaLiejusuon nurkassa

Alanteen takalistolla.

Carex vesicaria L. st. fq. [W.: tav. (—ktav.), siv. 96:

tav.—ktav.]. — Esiintyy useimmiten aivan vahalukuisina

korsina ja pienina kasvustoina jokien ja virtojen varsilla

seka luhdilla, mutta tavattu paikoin runsaamminkin; kerran

eraassa umpinaisessa arossakin sarkan 1. erittain taajana.

Lpkkoja: Alanlj. Naamankajarven tienoilla, varsinkin Kokko-

joen varsilla ja muuallakin tav. ja runs. Kiann. Kiannan-

niemen 1. parissa paikassa kohtal. runsaasti ja Salovaaran

myllyn 1. Kirkonk. Kirkkoniemella kasvoi sita myos tavall.

runsaammin. Seuduttain se on niin harv., etta saa kulkea

pitemmaltikin nakematta sita laisinkaan.

C. rostrata With, fqq.—fq. [W.: tav. (— ktav.)].

Kasvaa sangen moninaisilla kasvupaikoilla: rannoilla, jar-

vissa, lammakoissa, ojissa ja pihamaillakin! seka varsinkin

luhtaniityilla ja kaikenlaisilla suoperaisilla kasvupaikoilla,

ollen niilla usein muotoa raaaraavana valtakasvina laajoilla
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aloilla. Vaihtelee aikalailla kokonsa, lehtiensa leveyden ja

tahkiensa puolesta. Tavattu paikoin kokonaan vedenalaise-

nakin, jolloin sen lehdet ovat hyvin pitkia ja velttoja kuin

palpakoiden lehdet.

C. filiformis L, fq. ainakin tahkattomana. [W.: tav.

(—ktav.)]. — Esiintyy runsaimpana luhdilla ja lampien ran-

noilla, ei kuitenkaan missaan — minun muistaakseni — niin

runsaana, etta se laajemmilla aloilla olisi ollut valtakasvina.

Valitettavasti en arvannut tehda siita tarkempia kirjalli-

sia muistiinpanoja. Vahittain ja yksin — usein tahkattomln

korsin ja vesoin nakee sita melkeinpa missa vain sopivaa

kasvupaikkaa on.

C. pallescens L. st. r.—r. ainakin toisina kesina. [W.:

harv. (siv. 95)]. — Kasvaa lehtoniityilla seka nurmikoilla

koskien ja virtojen varsilla. Lpt.: Kirkonk. Amman ruukilla

y. m. Emajoen koskien varsilla. (Samoja paikkoja tarkoitta-

nee Mustosenkin kirjassa siv. 46 merkinta: Kianto-

joella.) Kiann. Kiannanniemella: W a i n i o siv. LI,

V. 1908 nain sita minakin siella sangen runsaasti, mutta

seuraavana kesana oli sita nakyvissa paljoa vahemman.

Janiskannon luona kasvoi sita myos hiukan. Alkukesi-

nani muistelen sita nahneeni etelapitajalla useammissakin

paikoissa, mutta kun en arvannut kiinnittaa siihen silloin

erikoisempaa huomiota, jaivat ne merkitsematta.

C. irrigua (Whinb.) Sm. fq. (W.: tav.). — Kasvaa hete-

purojen ja soiden lietteikoilla varsinkin soiden laitamilla.

Nayttaa silta kuin viihtyisi paraiten sellaisilla paikoilla, joissa

on jonkinverran ihmisten tai elainten liiketta. Esiintyy useim-

miten yksitellen tai pienempina kasvustoina, harvemmin run-

saampana ja tuskin koskaan omia puhtaita kasvustoita muo-

dostavana ainakaan laajemmilla aloilla.

C. limosa L. fqq.~fq. (W.: tav.). — Kasvaa etupaassa

samallaisilla paikoilla kuin edellinenkin, mutta paljon ylei-

sempana ja runsaampana seka puhtaammin luonnonlajina.

Muodostaa sangen usein aivan t. joks. puhtaita omia laikku-

kasvustojaan kaikell. soilla, varsinkin maremmilla, olkootpa

sitten lettoja tai nevoja. Esiintyy valista myos huomattavina
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kehakasvustoina pienempien lampien ymparilla. Vaihtelee

ulkonaoltaan aika lailla.

C. laxa Whlnb. r. (W. ei mainitse koko kasvia).

Tavattu hiukan siella taalla yli pitajan. Kasvaa lettojen

janteilla ja paremmilla sara- (C. rostr.) nevoillakin. Aina

niukasti. Lpt. (6): Kirkonk. Tapion suolla (Alanteen 1.).

Keraldnk. Nayhan suolla. Kiann. Raatteisen aukealla (Ka-

pylan takal.) ja Hoikanlammin alapuolella (Salov. 1.). PUsp.

Salmijoen varr. (ent. Sattuman torpan 1.). Raht. Pystyn suolla

(Timpin 1.).

C. capillaris L. st. r. [W.: harv. (siv. 97 y. m.)]. — Kasvaa

nurmikoilla varsinkin jokien, purojen ja jarvienkin rannoilla

seka noroilla ja kosteahkoilla niityilla; valista vallan kui-

villakin. Tavattu myos kivikkorannoilla ja lettojen laitamilla.

Useimmiten st. cp.—cp. Tahan saakka ainoastaan pitajan

pohjoispuoliskolla. Lpt. (n. 25): Ylinlj. Ahvenkivilammin 1.;

Kivilehdossa y. m. Kurkivaaran liepeilla. Kiann. Kapsun

puron varr. (Kiannanniemen 1.); Katiskajoen varr. (Salo-

vaaran myllyn 1.); Ulkupuron tien.; Kallioisen rannalla ja

Kallioisen perkkiossa seka Salovaaralla ja Kaivosuolla cpp.

Piisp. Palokorvella (Timpin 1.) ja Rytilammin suolla (Hoikka-

lan 1.). Ruht. Saarijarven luona: Wainio (s. LI). Sielta blen

sita loytanyt minakin: Tervosen 1. 3:sta paik.; Rytyksen 1.;

Sadinpuron suulta; Alatalon 1. 2 paik. eraalta rantakalliolta

ja Kakiniemen norolta seka Portin rameikolta ja Viinikka-

lammin rann. hiukan loitompaa.

C. flava L. p. (W.: jtav.—paik.). — Kasvaa tavallisim-

min letoilla ja muilla kalkkiperaisilla paikoilla usein runs.;

vahemmissa maarin tavattu muuallakin, rannoilla y. m-

Muodostaa ensinmainituilla paikoilla pienempia tai isompia

helakan vihreita laikkuja. Hedelman aikana nayttavat kas-

vustot laidalta katsoen yhtenaiseramilta. Tavattu yli pitajan.

Lpt.: Kirkonk. ainakin Ounasniemen 1.; Kirkkoniemella ja

Lauttajarven 1. Kerdlank. Korpijarven rann. Alavk. Ruoko-

jarven raivakolla ja 3:ssa muussa paikassa Jumaliskylalla.

Ylinlj. HetesuoUa; Matarasuolla ja Kivilamminsuolla, kaikilla

runs.; muistaakseni myos Kurkivaaralla. Kiann. Kiannan-
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niemella ja Raatteisen aukealla (Kapylan tak.), moleramissa

cp., niukemmin Ahvenlahden peralla; Laseikon korvella ja

Kuurtosen rann.; Kaivossuolla (Salov. 1.). Piisp. Runtin 1.

2:ssa eri paik. ja Alassalmen I; Palokorvella (Timpin L) ja

eraalla isolla suolla Nurmelan 1. cpp. Ruht Juntusrannalla

(pc.) samoin Kokkokoskella ja likosken rann, y* m. Someron
vesist. varr. seka Pystynpuron varr. Nahty muuallakin, vaikka

ei ole tullut merkityksi.

C Oederi Ehrh. st. fq.—p. (W.: paik.; ei mainita S:sal-

melta). — Tavattu enimmakseen rannoilla yli pitajan; har-

voin soilla niink. Sotkamossa. Useimmiten niukanpuolisesti.

Lpkkoja: Kirkonk. Alanteenjarven rann.; Pihlajalammin rann.;

Lauttalammin rann. (Parsamon 1.) cp,; Kirkkoniemella y. m.

rannoilla. Alavk. Isolla luhdalla; Kinnulan rannalla y. m.

Ylinlj. Kantolan aron rann. Alanlj. Saynajan rann.? Kiann.

Kuurtosen rann., Katiskalammin soilla ja selkavesien rann.

Ruht. Juntusrannalla, Kyron 1., Saarijarvella y. m. Piisp.

Runtinjarven rann. Nahty muuallakin.

C flava X Oederi: Kirkonk, Kirkkoniemella!

C. sparsiflora (Whlnb.) Steud. fq. [W.: tav. (— jtav.),

siv. 94: tav.]. — Kasvaa runsaimpana kosteilla pientarilla,

rinneniityilla, jokivarsinurmikoilla, noroilla ja hetteikoilla,

seka lettojen laitamilla, joissa sita usein tapaa verrattain

laajoina ja taajoina yhtenaisina kasvustoina. Yksitellen ja

harvakseen kasvavana se on myos sangen tavallinen

mattaisilla kannokkoraivioilla jokivarsilla, rannoilla y. m.

seka joskus kuivillakin pientarilla. — Wainion mukaan
kasvaa' toisinto borealis'to. Fr. runsaasti „Kiannallakin" var-

sinkin nurmilla.

C. panicea L. p.—st. r. (W,: etelampana paik.; „muu-

alla" — johon kai kuulunee S:salmikin — „tavattu vahem-

min"). — Kasvaa, enimmiten harvakseen, monin paikoin

selkavesien rannoilla yli pitajan. Runsaimmin kuitenkin

muutamilla kalkkiperaisilla letoilla, joiden kasvillisuudessa

silla on varsin huomattava sija. (Samoin Sotkamossakin!).

Lpt. (18): Kirkonk. Siikalahden rann. ja Sopalan L YUnlj.

Matarasuolla (Kurkivrn I.) cp. Piisp. eraalla isolla suolla
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Nurmelan 1. cpp. seka Rytilammin sualla (Hoikkalan 1.).

Kiann. Kiannanniemella ja Huutoniemella seka Katiskalam-

min soilla ja Kaivosuolla (Salov. 1.). Ruht. Kaanninnie-

niella; Juntusrannalla 2:ssa paik.; Kyron 1.; Peltolammin

rann.; Kokkokoskella; Pirhosen 1.; Pystyn suolla (Timpinl.)

cp. ja Saarijarvella.

C. livida (Whlnb.) Willd. r. . (W. ei mainitse S:salmelta).

Kasvaa letoilla, varsinkin sellaisilla, jotka ovat lampien

rannoilla, ja luhdilla aina laikuittain ; ei kuitenkaan laajem-

milla aloilla. On varinsa vuoksi sangen helppo huomata.

Lpt. (10): Alavk. Isolla luhdalla (Materon 1.) cp. Ylinlj.

Hetesuolla ja Kivilammin suolla (Kurkikylalla). Kiann. Ulku-

puron soilla, Kaivosuolla ja Kallioisen jarven paassa (Salo-

vaaran 1.) seka Raatteisen aukealla (Kapylan I.). Pii^p.

Paiselammin suolla (Timpin 1.). Ruht. Lehtosenlammin suolla

ja Hoikanlammin—„Viinikanmeren" valisella salolla (Saarij:n

takalistolla).

C. globularis L. fq. (W.: tav.). — Kasvaa monenlaisilla

paikoilla, mieluimmin kuitenkin rameilla ja soiden laitamilla,

joilla se usein muodostaa laajoja, kauas vihertavia verhoja

kelbpuiden juurille ja mattaille. Esiintyy joskus nakojaan

kiiivillakin kasvupaikoilla niinkuin lehtorinteilla, mattailla

mannikoissa, muurahaispesien reunoilla y. m.

C. ericetorum Poll. r. (W. ei mainitse S:salmelta).

Kasvaa tavallisimmin „sarkkain" rinteilla ja tasaisemmillakin

kangasmailla, mutta tavattu myos kuivilla koskenrantator^

milla; esiintyy usein aivan lahella polkuja, „nurmikoilIa"

naiden syrjalaajennuksilla. Lpt. (6): Kirkonk. Korkealaisen

ja Kaivoslammin sarkilla seka Aittokosken alapaassa molem-

milla rantatormilla cpp.; Prepar. O. Sorsakoski sanoi

tavanneensa sita myos Ammanruukin kankailla. Alavk.

Runtin sarkalla (Jumalisk.) seka Ruht. Hossan 1. kankailla

monin paik.

C. digitata L. r. (W.: harv.). — Lehdoissa ja purovarsilla*

joskus kuusikossa; melkein aina niukasti. Tahan saakka

ainoastaan pohj.-pitajan kalkkiseuduilla. Lpt. (7): Ylinli.

Nivavaaran" rinteilla ja Kurkivaaralla. Kiann. Salovaaralla
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(Kaivosuon puol.); Vasonniemella: Wainio; itsekin nain sita

siella useampina kesina. Pahanlamminpuron varr. (Kiannan--

niemen takal.) cp. Ruht. Rytyksen 1. runsaammin seka Viini-

kan ja Portin 1. samoin cp. (molemmat paikat Saarij:n L).

Wainio on jattanyt Museolle naytt. myos Kiannanniemelta;

(vrt» Hj., Consp. Ill, s. 314).

C. Suxbaumii Whlnb. p. [W, ei main, varsin. luette-

lossa, vaan siv. 97 on merk.: (Kiann.) „harv.". Mustosen
kirjassa on myos s. 46 alh. huomautus: „Kiannalla" (Wainio)].

Kasvaa runsaimmin suoperaisilla kasvupaikoilla, varsinkin

letoilla ja niiden lahistolla, suolampien rann. y.m. Mutta

tavattu myos selkavesien kivikkorann.jakoskien varsilla,joskus

kuivuneessa „arossakin", joka siis kevaisin on veden alia,

samoin kuin useat muutkin sen kasvupaikat. Lpt- (20—30):

Kirkonk. Kirkkoniemella; Siikalahden rann. ja Haarakoskeri

varr. Alaj. Kortejoen koskella (Pirttilan L). Ylinlj. Kivilam^

pien soiden reunoilla (Kurkik.). Kiann. Pahanlammin rann.

y.m. Kiannanniemella; Vasonniemella; Rontylanl.; Kuurto-

sen rann.; Raatteisen aukealla; Laseikon L; Janiskannon 1.

ep,; Katiskalammin soilla; Kallioisen rytisuolla ja suolla

Kallioisen perkkion 1. seka Hoikanlammin puron varrella-

Piisp. Villijarven joen varrella: Malmgren; Kaivoskoskella

(Alassalmen 1.) ja Laitilan torpan 1, /?^/z^•Savilahden ranni

(Juntusr.); likosken rann. y. m. Somerin joen varsilla us.

paik. cp.; Pystynpurolla (Timpin 1.) seka Viinikkalammin ja

Portin 1. (Saarijm tak.). — Eraassa arossa Valkeisen jarvien

takana kasvoi f. heterostachys Hn.

C. alpina Sw. rr. (W. ei mainitse S:salmelta). — Kasvaa

norolehdoissa purojen varsilla ja mattaikkoniityllakin. Tahan

saakka tavattu ainoast. pohj.-pit. kalkkiseuduilla ja niillakin

niukanpuoleisesti. Lpt. (n. 6): Ylinlj. eraalla norolla Kurki-

vaaralla ja Leppipuron varr. (Riikolan 1.). Kiann. Vaaran-

norolla ja Kapsunpuron varr. seka parissa muussa paikassa

Kiannanniemella. -

C. aquatilis Whlnb. luultavasti st. fq.—p.; leveneminen

vaillinaisesti tarkattu. [W.: „Pohjois-KiannaIla tav. — ktav.

ja etelaa kohden ainakin Kiannanniemelle saakka jtav. Siv.
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97 on merkinta: (Kiann.) ^tav.^'tav.", siv. Ill: „tav." ja

s. 135: „Kiann. tav.—^jtav. ja joks. runs."]. — Tavattu ojissa

ja vesipatamissa niityilla, lahteiden lahist. ja purovarsilla,

rannoilla, luhdilla y. m. luultavasti yli pitajan, vaikka ei ole

tuUut merkityksi kuin muutam. paik. Lpt: Kirkonk. Amman
ruukilla ja Alanteella. Alavk. Kyllolan L Piisp. Alassalmen 1.

Kiann. Tanssilan—Paloniemen ja Simolan 1. (Kiannann<) seka

Kapylan I. RuhU Juntusrannalla cp- ja Saarijarvella.

C acuta L. si fq. [W,: Kuusamosta etelaan tav.; siv.

96: (Kiann.) tav.]* — Kasvaa vahin erin enimmakseen ran-

noilla varsinkin virtaisten jokien ja salmien varsilla. Tavattu

myos erinaisissa allikoissa ja jarvienkin hietikkorannoilla

seka joskus pajukon reunalla suoniitylla. Vaihtelee paljon

kooltaan ja muultakin muodoltaan. Valista ovat esim. tahkat

hyvin pitkia ja kapeita seka harsuja ja nuokkuvia. Tama

lienee f. personata, jota Wainiokin sanoo tavanneensa muu-

tamin paikoin mahdoll. S:salmellakin. Itse loysin sita Ruht.

Peltolan karjasillan luota. Hietikkorannoilla taas olen tavan-

nut erasta matalaa, jaykkaa muotoa, jonka tahkat ovat ver-

ratt. lyhyet ja kapeat seka nokimustat. Muutamien liejukko-

rantamuotojen tahkat taas ovat hyvin lyhyita (n. 1 cm.)

ja melkein palleroisia. Lpkkoja: Kirkonk. Kirkkoniemella;
*

Lauttajoen varr.; Haapalan 1.; Aittokosken varr. y. m.

koskilla; Hullunpuron varrella cp.; Parvajarven niitylla;

Purolan 1. y. m. Alavk. Kyllolan I. y. m. sikal. vesien var-

silla. Ylinlj. Keihaspuron varr. cpp. Km/in. Kiannanniemella

y. m. m. p.

C. caespiiosa L. fq. (W.: ktav.). — Kasvaa monin pai-

koin sangen tavallisena noroilla, kannokkoraivioilla seka

puro- ja jokivarsiniityilla, ollen niilla usein ehdoton

valtakasvi ja varsinkin kevatkesalla sangen huomattava.

<0n jo Sotkamossa paljon harvinaisempi ja vahavaltaisempi

puhumattakaan Savosta, jossa se kuuluu suorastaan harvi-

naisuuksiin).

C. Goodenoughii Gay. fq, (W.: yl.; samoin siv. 97).

On SrsalmeJIakin todellinen „3okapaikan sara", kasvaen seka

kuivilla etta marilla kasvupaikoilla, seka ihmisten liikepai-
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Icoilla etta syrjemmassakin. Nayttaa silta kuin se ei olisi

Jaheskaan kaikilla kasvupaikoillaan alkuperainen, vaan kul-

Iceutunut niille muualta. Tavallisin se on pientarilla ja kos-

teahkoilla nurmikoilla, pihapolkujen Ja muidenkin polkujen

ja teiden varsilla seka venerannoissa y. m. Letoilla ja

luhdilla tapaa sita myos valista, vielapa jokseenkin run-

.saanakin. Vaihtelee aika lailla kasvupaikkojensa mukaan,
lahennellen milloin mitakin sukulaissaroistaan.

C. Gooden. var. jancella Fr. fq. (W.: „Pohjois-Kiannalla

jtav.", etelampana paik.; siv. 94 ja 135: Kiann. jtav.). —
JCasvaa kuten edellinenkin monenlaisilla paikoilla, useimmi-

ten kuitenkin enemman tai vahemman suoperaisilla ja kos-

teilla, joilla sen mahtavat mattaat ovat sangen silmiinpista-

Tia. Esiintyy harvoin muotokasvina laajemmilla aloilla,

niin tavallisia kuin sen mattaat muutoin ovatkin puro- ja

jokivarsilla seka korpien reunamilla januoremmillakannokko-

niityilla.

C echinata Murr. Luulisin sita loytyvan ainakin st.

fq.—p. (W.: — Luettelosta ei kay lainkaan selville sen

yieisyys S:salmella ja siv. 97, jossa se luetellaan niiden

kasvien joukossa, jotka kasvavat Sisalmella isommalla

Jevenemisella kuin Kuusamossa, on sen kohdalla kysymys-

inerkki(?). Ks:ssa sanotaan sen muutoin olevan „harv." ja

mainitaan ainoastaan 2:sta paikasta). — Tavattu rameilla,

lettomaisilla niityilla, laskurannoilla, luhdilla ja noroilla

varsinkin kalkkiseuduilla. (Savossa se on myos ilmeinen

Ikalkinsuosija). Merkittyja Itpaikkoja: Kirkonk. Hamppulam-

min suolla (Pappilan 1.); Kotvalan L; Parsamon 1. y. m.

Alavk. Isolla luhdalla. Kiann. Kaliioisen perkkiossa (cp.) ja

Piisp. Pystynpuron varr. (Timpin 1.). Nahty varmasti monin

paikoin muuallakin, vaikka sita varsinkin kevatkesalla on

vaikea huomata, se kun kehittyy verrattain myohaan, Siita

syysta ja osiksi muunkin tarkkaamisen puutteessa jai sen

leveneminen S:salmella jossain maarin epavarmaksi.

C. Persoonii Lang ainakin p. (W. ei main, Srsalmelta).

Nahty kuivilla paikoilla: hietikkopelloilla ja puolivilleilla

pientarilla, sarkilla, kankailla seka teiden ja polkujen var-

5
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silla; joskus kohteahkoillakin kasvupaikoilla; yli pitajan,
F

mutta useinimiten niukasti. Nayttaa suosivan ihmisten liike-

paikkoja. Tahkylat usein kerrottuja. — Alanteen niemipellolla

(Kirkonk.) kasvoi sita eritt runsaasti,

C. canescens L. fqq.—fq. (W.: yl.). — Kasvaa melkeinpa

kaikkialla, missa vain on hiukankaan kosteampaa pohjaa;

runsaimmin korpinoroilla, erinaisilla raivioniityilla varsinkin

maremmilla, rinteillakin ja talviteilla. On muutamilla soilla-

kin varsin huomattava muotokasvi. — Muutamasta paikasta

(Kaivoslammin rannalla Kirkonk.) loysin muotoa, jolla oli

veltohko, taipunut tahkalapakko ja tahkylat tavallista kauem-

pana toisistaan.

C. tenuiflora Whlnb. st. r.—r. (W. ei main, koko kas-

via). — Tavattu noroniityilla ja purovarsilla y. m. kosteilla

kasvupaikoilla yli pitajan usein runsaastikin. Ei nayta olevan

erikoisemmin sidottu kalkkiin niinkuin useimmiten Savossa.

Lpt. (n. 8): Kirkonk. Amman ruukilla; Aittokoskella ja

Myllypuron 1. Keraldnk. Kontiojoen varr. Alanlj. Suoli-

lahden peralla. Kiann. Vannin L; Nuolinoron alap. (Kian-

nann. L); Syrjajoen varr.; Siikapuron varr. (Huutoniemen 1.);

Laseikon 1. ja Pohjakoskella (Kapylan takal.)- Piisp. Palo-

korvella (Timpin 1.) ja Isonsuonpuron varr. (Hoikkalan 1.)-

Ruht Neulapuron varr.; Kokkokoskella; Itapuron varr. ja

Taivalkosken alapuolella.

C. loliacea L. st. fq.—p. (W.: paik.). — Nahty monin

paikoin noroilla, korvilla, purovarsilla, viidoissa, arojen

rantamilla ja kosteahkoissa lehdoissakin valista runsaastikin.

Lpkkoja: Kirkonk. Ounasniemen 1.; Taipaleella (Alanteen 1.);

Aittokoskella y. m. Alavk. Myllykosken varr. (Jumalisen 1.) ja-

Viitavaaran 1. Piisp. Palokorvella (Timpin 1.)- Kiann. eraalla

Takkussarkan „arolla" (cpp.); Tuomiaron 1.; Kiannanniemella

raonin paik. y. m. Rulit. Pajuvaaran 1.; Kakiniemen 1.; Juntus-

rannalla useamm. paik. y. m.

C. tenella Schkuhr. st. r. (W. ei main, S:salmelta).

Kasvaa samallaisilla paikoilla kuin edellinenkin (usein kos-

kienkin varsilla), mutta paljoa harvinaisempana ja useimmi-

ten niukasti). Lpt. (7): Kirkonk. luultavasti Vuokin kosken
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niskalla lehdossa. Kerdldnk. Kontiojoen varr. Ylivk, kosken

varr. Karhukankaan 1. Ylinlj. Kurkivaaralla, Kiann. arossa

Takkussarkan juurella ja Takkuspuron varr. Raht. Akonperan
korvella.

C, heleonastes Ehrh. p.—st. r. (W. ei main. Srsalmelta).

— Soilla, varsinkin letonluontoisilla; joskus muotokasvina

joks, laajalla alalia. Tavattu seka etela- etta pohjoispitajalla.

Lpt. (17): Kirkonk. Kotvalan L; Myllypuron L (cp.) ja Naata-

lan 1. Alavk, Ruokojarven paassa (Jumalisk.) ja Niittysuolla

(Parvelan L). Ylinlj. HetesuoIIa ja Matarasuolla (Kurkik.);

Mustalla suolla (Nivav. L) ja Ruostesalmen suolla (Pikku-

lan L). Piisp. Rytilammin suolla (Alassalmen l). Kiann.

Nuolinorolla (Kiannann.) cpp.; Kallioisen paassa ja Takkus-

lammin 1. (Salov, 1.) seka Raatteisen aukealla (Kapylan L).

Ruht. Latvalammin 1, (HossanL); Lehtopuron varr. (Lehtov. I)

ja Lietesuolla.

C. leporina L. etelap. p. (W. ei mainitse S:salmelta).

Kasvaa S;salmella melkein yksinomaan polkujen varsilla,
r

usein varsin kaukana taloista. Ainoastaan pari kertaa ta-

vattu pientarilla (niink. Savossa). Lpt. (15): Kirkonk. Alan-

teen 1. ja Oilolan ja Kurimon val. Kerdldnk. Suovaaran ja

Sakaran val. seka Halla-aholla (poluh var.). Alavk. Tiikka-

jan 1.; Raatteen L; Parvalan autiossa; Hameenniemen 1. ja

Mieronahon—^Vasonvaaran tien varr, Ylivk. teilla Pussilan

ja Marjovaaran seka Salmijarven ja Pussilan val.; Hyryn 1.

ja Malahvian pientarilla. Pesionk. Kulman 1. ja Lahnasen

pient. ; Mantyvaaran 1. ja Kumpulan^—Laajan valisen tien

varrella.

C. chordorrhiza Ehrh. fq. (W,: tav.—ktav.). Luhdillaja

soilla varsinkin maremmilla kohdilla, joissa vesi on jonkun

verran liikkeella. Tuskin koskaan muotokasvina laajemmilla

aloilla muutoin kuin yhdessa C. rostratan ja C. limosa'n y.m.

kanssa, joiden seassa sita on valista runsaastikin varsinkin

luhdilla.

C. teretiiiscula Good, p.—st. r. (W. luettelee sens. Ill

nimenomaan niiden kasvien joukossa, jotka puuttuvat S:sal-

melta). — Kasvaa tavallisimmin kuohukkoniityilla („k6n-
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nailla") ja vaivaiskoivu-rameilla varsinkin kalkkiseuduilla;

harvemmin lampien rann. niinkuin Sotkamossa ja Savossa,

eika niillakaan koskaan niin runs, kuin paik. viimem. alueella-

Lpt. (19): Kirkonk. Kaivoslammin rann.; Sahinpuron varr.;

suolla Vuokinkosken niskalla; Kurimonl. seka Myllypuronl

cp- Ylinli. Mustalla suolla (Nivav. 1.) ja Ruostesalmen suolla

(Pikkulan 1.). Kiann. Konnaalla Kapylan I.; Pahanlammin

rann. ja niitylla siita lahtevan puron varr. (Kiannann. 1.);

Kaivosuolla ; Kallioisen rann. ; Kallioisen perkkiossa ja

Takkuslammin 1. (Salov. 1.) seka Kivijarven 1. ja Ahven-

lahden peralla. Piisp. Rytilammin suolla (Alassalmen 1.);

Latvalammin suolla (Hossanl.); Lehtovaaran 1. ja Portin suolla

(Saarijrn h).

C. paradoxa Willd. rr. (W. ei mainitse S:salmelta).

Marilla mattailla soiden laitamilla, ainoastaan pohj. pitajalla

kalkkiseuduilla. Lpt. (3): Kiann. Ulkupuron soilla 2:ssa paik.

ja Kallioisen paassa (Salov. 1.) seka Viinikkalammin rann,

(Saarij. 1.).

C. pauciflora Lgthf. fq. (W.: ktav.—tav.). Rahkasoilla

ja rameilla us. runs, laajoilla aloilla,

C. capitata L. rr. (W. ei main. S:salmelta). — Tavattu

rameilla ainoastaan pohj.-pit. kalkkiseuduilla ja niillakin niu-

kanpuoleisesti. Lpt. (3): Ylmlj. Mustalla suolla (Nivav. I.).

Ruht Portin rameilla ja Saaskelaisen suolla (mol. Saarij.

tien.).

C. dioeca L. fq.—st. fq. [W.: ktav.—tav. (—jtav.)].

Nayttaa kasvavan mieluimmin rameilla, mutta tavattu monilla

muillakin suoperaisilla kasvupaikoilla, raivioniityilla, rannoilla

y. m. yli pitajan; f. isogyna: Kiann. Katiskalammin rann.

(Salov. myllyn 1.).

C (C. microstachya Ehrh.). (W
main, koko kasvia). — Tavattu rameilla ja suoniityilla yli

pitajan, useimmiten niukanpuoleisesti. Lpt. (8): Kirkonk.

Hamppulammin rameilla (Pappilan 1.). Alavk. Ruokojarven

raivakolla (Jumalisk.). Kiannank. Pahanlamminpuron niitylla;

Nuolinorolla ja 2:ssa paikassa Junnulan 1., toisessa harv.



46. N:o 1. 69

runs, (kaikki Kiannan 1.); Salovaaran myllyn 1. ja Takkus-

puron niitylla.

Calla palustris L. si r. (W. ei main, varsin. luettelossa

sita nimenomaan Srsalmelta, vaan siv. 96 on merk.: paik.).

Kasvaa S:salmella niinkuin muuallakin puroissa, lammi-

koissa ja virtojen varsilla. Lpt.: Kirkonk. Tuliniemen ja

Palovaaran val.; Vuokinkosken ylap. ja Haapanivan varr.

Alaj. Kortejoen koskella. Alavk. Runtin sarkan alia (Juma-

lisen L); Lehtovaaralla ja Alanteenpuron niskalla (Mate-

ron l). Ylivk, Kivijarven koskella (Karhukankaan L) ja

Siikanivan varr. (Hyryn L). Kiann* Pahanlamminpuron varr.

(Kiannann.). — Luultavasti yleisempi, vaikka ei ole tullut

merkityksi.

Juncus filiformis L. fqq.— fq. (W.: tav. — yl.).

Kasvaa kosteilla paikoilla melkeinpa kaikkialla, etupaassa
*

kuitenkin luhdilla ja kosteilla niityilla joki- ja purovar-

silla, usein runsaasti, yli pitajan. — Ylinljrlla kuulin

nimen „saltinki" (= Triglochin-su\un ruotsalainen nimi,

Neum. Fl.).

J. alpinus Vill. luultavasti ainakin st. fq. yli pitajan.

(W. : ktav.). — Kasvaa rannoilla varsinkin liejuisemmilla

kohdilla, harvemmin muualla: ojissa, teilla y. m. Useimmi-

ten pienikasvuisena ja niukasti. Muutam. merkitt. paikkoja:

Kirkonk. Kirkkoniemella ja Lauttalammin rann. (Porsamon 1.)

y. m. Alaj. Myllyjoen varr. Kiann. Kuurtosen rann. (cp.).

Ruht. Hossan jarven rann. y. m.

J. supinus Moench. rr. (W. ei mainitse S:salmelta).

Liejukkorannoilla etelapitajalla, aina niukasti. Lpt. (2):

Kirkonk. virran rann. Alanteen 1. ja eraassa Parvajarven

perukassa.

J. hufonius L. fq. yli pitajan. (W.: luettelossa: „tav.

siv. 96: (Kiann.) „tav,?!"). — Nahty varmasti monin paik.

(jopa valista runsaastikin, mutta melk. aina pienikasvuisena)

liejukkorannoilla (laihemmillakin) ja muillakin rann., varsin-

kin ihmisten liikkumakohdilla (venerannoissa j. ss.), tahi

myos teilla, varsinkin vastakaannetyilla y. m. Leveneminen

hiukan vaillinaisesti tarkattu ja merkitty. Voipi joillakin
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seuduilla puuttuakin, kun pitajalla on niin kovin vahan savi-

luontoisia maita.

J. stygius L. p. (W.: pohjoisemm. pitajissa paik., ete-

laisemm. jharv.). — Tavattu rannoilla, luhdilla ja letoilla

valista erinomaisen runsaasti. Kasvaa aina paljasliejuisilla,

sammalettomilla kohdilla. Lpt. (n. 20): Kirkonk. Tapion

suolla; Lauttalammin rann. ja eraan puron suulla Alanteen

jarven rann. cpp. Kerdldnk. Sepan 1. ja Nayhan suolla.

Alavk. Niittysuolla Parvalan 1.; IsoUa luhdalla y. m. Ylivk.

Marjovaaran 1. Kiann. Raatteisen aukealla (Kapylan 1.) cp.;

Kuurtosen rann. ja Kaivosuolla y. m. Salovaaran 1. Piisp.

Joukuan jarven rann., suolla Ruutin 1.; Ruutinsalmen rann.

cp. ja Rytilammin suolla (Alassalmen 1.). Ruht. Pankka-

suolla; Peltolanimin rann.; Itapuron niitylla ja Yliruht:-

salmella monin paikoin esim. Pystynpuron varr. seka Ylinlj.

Kivilammin suolla (Kurkik.). On varmasti yleisempi, vaikka

ei ole tullut merk. m. m. siita syysta, etta sita kevatkesasta

on vaikea huomata.

Luzula pilosa L. fq. (W.: tav.). — Kaikenlaisissa met-

sissa, pientarilla, raivioniityilla, lettorameilla y. m. yli pitajan.

Kasvaa aina yksitellen niink. muuallakin.

I. multiflora Ehrh. fq. (W.: yl.). — Kasvaa sangen

tavallisena marilla ja kuivillakin suoniityilla, kannokkorai-

vioilla, rameilla, konnailla ja kuohuksilla, mutta usein myos

eraanlaisilla kesantopelloilla, autiotiloilla ja uusilla maan-

teilla y. m. y. m. yli pitajan. Kuivilla paikoilla pensasta-

vampana kuin kosteilla. Vaihtelee muutoinkin aika lailla

ulkoasultaan.

L sudetica (Willd.) Mey. leveneminen tuntematon, mutta

laji tuskin on harvinainen, vaikka se vaillinaisen tarkkaami-

sen vuoksi on varmasti jaanyt monin paikoin huomaamatta.

(Wainio ei mainitse sita laisinkaan). — Kasvaa samallaisilla

paikoilla kuin edellinenkin, mutta arvatenkin niukempana

ja harvinaisempana. Toht. L i n d b e r g'in maaraamia naytt.

on ainoast. seur. paik.: Kirkonk. Kaivoslammin rann. ja Mylly-

puron varr. Kiann. Kapylan 1. Siis seka etela- etta pohj.-
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L pallescens Whlnb. luultavasti p. (W.: jtav.).— Kasvaa
l^uivilla kentilla ja kesantopelloilla, pientarilla ja ojavarsilla.

^erkitty ainoast. seur. paik.: Kirkonk. Alanteen niemipellon

hietikolla; Pappilan suopelL ojan varr.; Suomulanl.; Pienen-

Taaran 1. ja Amman ruukilla cp. Alanlj. Polvelan 1. Ylinll

Kayran 1. Kiann. Kiannanniemella ja Kuurtosen rann. Nahty
muuallakin.

Tofjeldia borealis Whlnb. p. [Pappilan 1. ja nimenomaan
Merilaissuolta ovat sen loytaneet jo Malmgren, Lack-
:str6m ja Mustonen (== A. Lonnboh m). W a i n i o n

mukaan se on Srsalmella: paik, — jharv. (siv. 97 ja 136).

Luettelossa sanoo ban siita: „Kiannalla tavattu muutamilla

paikoin aina Merilaissuohon (A. Lonnboh m ja Pappilan

pihan tienoolle (A. J. Malmgren) saakka"]. — Kasvaa

rannoilla ja erinaisilla rantaluhdilla seka mattaisilla soilla

ja purovarsilla; tuskin koskaan syvemmassa sammalikossa,

-Kasvupaikat ovat suureksi osaksi tulvaveden ulottuvilla tai

muuten lietteisia. Tavattu kohtal. runs, pitajan etelarajoilta

pohjoisimpaan kolkkaan asti, Ltpkkoja; Kirkonk. Merilais-

:suolla („locus classicus", vrt. edella); Tapion suolla (Alan-

teen L); Vuokinvaaran alustalla; Mustanlammin suolla ja

jnonin paikoin rannoilla, Kerdldnk. Nayhan suolla ja Polho-

1, Alavk. Niittysuolla Parvalan I ja Ruokojarven raiva-

IcoUa (Jumalisk.). Pesionk. Korpijarven paassa. Alanli^ Sayna-

jan rann. Ylinlj. Hetesuolla y. m. Kurkivaaran liepeilla.

Kiann. lammin rann. Riihivaaran ja Kuurtolan valilla;

Kapylan 1. seka monin paik. Kiannanniemen tienoillaja siita

Saarijarvelle pain m. m. Kaivosuolla Salovaaran 1. sangen

runsaasti. Piisp. Rytilammin suolla (Alassalmen 1.). Ruht.

Hossan 1. (Wainio: Hj. Consp. II, siv. 123); likos-

Tcen rann. (Hossan L); Pystynpurolla; Valkeisen aron 1. ja

Pankkosuolla.

+
inie

-j-iLilium bulbiferum L. Viljelty koristekasvina pappilan

puutarhassa].
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+ [L martagon L. Viljelty koristekasvina pappilan puu-

tarhassa].

Convallaria maialis L. p, (W. ei main. lajia S:salmelta.

Mustosen mukaan se on „Kian. tav,"). — Kasvaa

pientarilla, lehdoissa koskien varsilla, jarvien rantakivikoilla,

hietaisilla jokipengermilla Ja hiekkasarkilla, joiden rinteita

se kiipeilee. Esiintyy paikoin aika runsaana, mutta kukki-

nee niukanpuoleisesti. Lpt. (n. 11): Kirkonk. Niettussaarea

rantakiv. (runs.); Hietajarven sarkilla; Vuokinkosken nis-

kalla ja Emajoen rantatormilla Aitosta alaspain monin paik.

runsaasti. Alavk, Viitavaaralla. Pesionk. Varisjoen varr.

Alanlj. Kokkojoen varr. (cp.). Ylinlj. Kurkivaaran liepeillaja

Hukkajoen varr. Kiann. Janiskannon 1.; Saariperan rann.;

Katiskapuron sarkalla ja nViinikanmeren" 1.

Maianthemam bifolium L. fqq.—fq. (W.: yl.).— Kasvaa

kaikell. kovan maan kasvupaik., missa on vain hiukankaan

multakerrosta: metsissa, pientarilla, lehdoissa, jokivarsiniityilla

ja varsinkin -tormilla, joskus kovapohjaisilla luhdillakin (siis

kevaisin veden alia).

Paris quadrifolius L. luultavasti ainakin p. [W.: paik.

(— jtav.) ja tavattu varsinkin Kiannanniemen luona seka.

Ylajoen varsilla]. — Leveneminen vaillinaisesti merkitty.

Nahty varmasti monin paikoin. Kasvaa lehdoissa, rehevilla

paikoilla metsissa, joki- ja purovarsilla, arojen ymparilla,

noroilla y. m. Useimmiten niukasti ja vahan huomattavana;

runsaimmin kalkkiseuduilla. Lpkkoja: Kirkonk. Vuokinkosken

niskalla y. m. Kiann. Kiannanniemella (vert. W. ed.) ja 2:ssa

paikassa Kallioisen ja Saarijarven valilla. Ylinlj. Kurkivaaralla

y. m. Raht. Ylajoen varsilla (W.) ja Valkeisen aron ympa-

rilla (cp).

Orchis maculatus L. fq.— st. fq. (W.: „pohjoisemmissa:

pitajissa ktav."; siv. 96: „tav.**). — Kasvaa sangen monen-

laisilla kasvupaikoilla: pientarilla, kuivissa metsissa, rannoilla

ja soillakin. Esiintyy muutamina vuosina runsaampana kuin

toisina. V. 1905 oli sita paljon, vielapa sellaisillakin paikoilla*

joilla sita tavallisesti ei nae, niinkuin esim. karuilla kaner-

vikkokankailla. — Tahkan pituus ja tiheys seka kukkain
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runsaus ja vari samoin kuin muukin asu vaihtelee paljon.

Minun „savolaisesta" silmastani nayttivat jonkun verran

oudoilta sellaiset verrattain hennot muodot, joiden lehdet

olivat pitkia, rennohkoja ja kapeita, valista kayristyneita,

tahkat lyhyeita, harsu- ja harvakukkaisia (muutamassakin

hennossa varressa oli 1 ainoa kukka) ja kukat tavallista

tummempia, punaisempia ja helakampia. Tama kai lienee

f. stenophylla SaeL, jonka Brenner mainitsee S:salnielta

vihkosessaan Nya Bidr. etc, s. 10. — Soilla pappilan lahis-

tolla ja siita Palovaaraan pain taas kasvoi aivan toisen-

nakoista muotoa. Se oli hj^'vin vankka- ja korkeavartinen.

Lehdet olivat kouruisia, melkein tasapaksuja, alaspain kaar-

tuneita, hyvin tiheapilkkuisia ja monelle suunnalle kaperty-

neita. Tahka sangen paksu ja tihea. Kukat hyvin levea-

huulisia ja vaalakoita. Brenner on edellam. teoksessaan

kuvannut sen nimella f. recarvifolia ja mainitsee sen myos
Ruhtinaansalmelta.

f. concolor Lge. Tavattu muutamia kertoja, esim. pap-

pilan pientarella Kirkonk. ja muuallakin. — Ruht Pirttivaa-

ralla taas tapasin kesalla 1906 kaksi aivan valkeakukkaista
^

kappaletta. Lehdet olivat puhtaan vihreat, pilkuttomat ja

suojuslehdetkin vaaleanvihreat ilman vivahdustakaan sini-

punervaan. Mukulat olivat lyhyita ja leveita, monilius-

kaisia. Naytti silta kuin ne olisivat olleet kerrottuja (kak-

sinkertaisia).

„0. incarnatus L." (coll.) p. (W. ei mainitse ainoatakaan

tahan kuuluvaa lajia t. muotoa Srsalmelta). — Kasvaa veti-

silla soilla, usein verratt heinaisilla ja pensaisilla paikoilla

varsinkin purokohdilla ja lietteikoilla pikkumattailla, joista

se nousee joks, helposti juurineen, kun varresta nostaa.

Esiintyy milloin mitenkin ninsaana; harvoin laajemmilla

aloilla; enimman kalkkiseuduilla. — Koska en ole osannut

erottaa paikan paalla, mika laji tai muoto kulloinkin on

ollut edessani, niin luettelen tassa ensin kaikki ne loyto-

paikat, joilla fata kollektiivilajia olen tavannut ja sitten mai-

nitsen, mita muotoja siita on maaratty. Se vaihtelee nimit-

tain S:salmellakin sangen paljon seka kokonsa etta kukkiensa
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ja lehtiensa varin, muodon ja asennon puolesta. Ja kun

niiden tutkijat meidan maassamme niinkuin muuallakin ovat

aika lailla eri mielta niiden nimityksista, niin luettelen lo-

puksi mita muotoja S.salmelta keratyista on mikin loytanyi

Ei niita paljon olekkaan, kun en arvannut ottaa niita enem-

malti naytteeksi. Lpt: Kirkonk. Salmipuron niitylla; Tapion

suolla (Alanteen 1.) seka Joutepuron ja Myllypuron varr. (cp.).

Alavk. Ruokojarven paassa (Jumalisk,) ja Niittysuolla Par-

valan 1. Pesionk. Korpelan 1- ja Kivijarven paassa. Ylinlj.

Ruostesalmen suolla (Pikkulan 1,) ja sangen luultavasti myos

Kurkikylan soilla. Kiann. Janiskannon 1.; Kaivosuolla ja

Kallioisen suolla (Salov. L); Kallioisen perkkiossa; Raattei-

sen aukealla (Kapylan 1.) ja suolla Kuurtosen rann. Piisp.

Palokorven suolla (Timpin 1.) seka soilla siita Nurmelaan ja

Hoikkalaan pain. i?zi/z/. Pankkosuolla (Juntusr- h); Paju-

vaaran ja Niskalan valisilla soilla runs.; soilla Hossan 1.

seka Portin ja Lehtosenpuron lahisoilla (Saarijarven I)

— ja varmasti monin paikoin muuallakin pitajan eri

osissa.

Lahettamissani naytteissa on Toht. L i n d b e r g'in maa-

rayksen mukaan seuraavia muotoja:

0. angustifolins Rchb. Kirkonk. Salmipuronniitylta ja

Tapion suolta seka Ruht. Pankkosuolta; ja

0, incarnatas L. (?)- Kiann. Raatteisen aukealta ja P/wp.

Paiselammin suolta (Timpin L).
w

Rehtori Brenner taas on nimitellyt naytteitani

nam:

angastif. *Russowii Klinge f. brevispicata Klinge:

Salmipuronniitylta.

var. patens Klinge: Tapionsuolta.

var. arcuata KWnge: Tapionsuolta.

var. curvata KWnge f. laxa: Pankkosuolta
w

Sitapaitsi mainitsee Br. viela 0. cruenta'n Mull. S:sal-

melta, mutta siita hanella tuskin on oUut naytteita, vaan
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perustunee tieto eraaseen v. 1908 laatimaani luetteloon, jossa

mainitut muodot eivat ole asiantuntijain maaraamia.

Gymnadenia conopea (L.) RBr. rr. (W. ei mainitse

S:salmelta). — Kasvaa harvakseen lettosoilla ja -rameilla.

Tavattu ainoastaan pohj. pitaj. kalkkiseuduilla, mutta siella

verrattain runs, ja laajalla alalia- Lpt,: Piisp. Palokorven

rameella (Timpin 1.) ja soilla siita Nurmelaan ja Hoikkalaan

pain; seka Kiann. Kaivosuon laidalla (Salov. h).

Platanthera bifolia (L.) Rich/ st. r. (W. ei mainitse

Srsalmelta). — Kasvaa enimmakseen yksitellen, mutta valista

aika runsaslukuisina seurueina varjoisilla vaarojen rinteilla,

varsinkin lehdonluontoisemmilla paikoilla sekametsissa ja

kuusikoissa; valista kangasmaillakin. Tavattu myos paikoin,

jopa huomattavan runsaanakin, verratt. nuorten uutistorppain

puolivilleilla ^pientarilla", joilla se alkuperaisen kasvupaik-

kansa raivauksen jalkeen nayttaa viihtyvan erinomaisesti,

ehkenpa paremminkin kuin ennen. Lpkkoja: Kirkonk. Am-
man ruukin ja „Varjan** valilla lahella maantieta ja Kauron

torpan pientarilla (cp.). Keraldnk. Hangasvaaralla ja Kurkelon

vaaran rint. Alavk. Hameenniemen torpan 1. ja siita Aho-

niemeen ja Lehtovaaraan pain polkujen varsillaja pientarilla.

Pesionk. Pesion myllyn 1. raivatulla jokitormalla runsaasti.

Alanlj. Muutaman torpan pientarilla Koistilan 1. runsaasti.

Ylinlj. Mustanrinnan torpan 1. Raht. Nuottivaaralla ja Harko-

vaaran pientarilla. Nahty muuallakin, vaikka ei ole tullut

merkityksi.

Coeloglossum viride L. rr. (W. ei main. Srsalmelta).

Tavattu ainoastaan muutamia kpleita mattailla eraassa sois-

tuneessa lehdossa kalkkiseudulla pohj. pit Lp.: AY^p. Palo-

korven rameikolla Timpin 1.

Listera ovata (L.) RBr. r. (W. ei main. S:salmelta).— Tama
saraoin kuin Gymnadenia ja Coeloglossum kasvaa Srsalmella

aivan toisellaisilla kasvupaikoilla kuin Savossa, nimittain

eraanlaisilla kalkkipohjaisilla rameilla, jotka sangen luulta-

vasti ovat alkuaan olleet enemman tai vahemman lehdon-

luontoisia, mutta sitten soistuneet Savossa olen naita lajeja

tavannut lehtoisilla metsaniityilla ja pientarilla melkein yksin-
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omaan kovalla ja verratt. kuivalla maalla, enka juuri koskaan

marilla Ja soisilla, paitsi Rautavaaralla, joka jo monessa

muussakin suhteessa muistuttaa Pohj\-Suomea. Siella, samoin

kuin Sotkamossakin, kasvoi naita lajeja jo soistuneillakin

paikoilla, ei kuitenkaan niin puhtaasti soisilla kuin S:salmella.

Kasvutapakin oil muutamalla rameella aivan toisellainen kuin

Savossa, vaikka luultavasti silti luonteenomaisempi kuin

faalla. Siella kasvoi nimittain useampia varsia samasta

juurakosta aivan kuin kimpussa; varret olivat tietysti sil-

loin jonkun verran kaarevia niinkuin joillakin Epipactis-

lajeillakin samallaisissa tapauksissa. Muutavat olivat sita

paitsi tavattoman rehevakasvuisia: isolehtisia seka paksu-

ja korkeavartisia. Muilla kasvupaikoillaan esiintyi laji yksi-

tellen kasvavana. Lpt. (9): Kirkonk. Myllypuron konnaanl.

(cpp.). Alavk. Ruokojarven raivakolla. Pesionk. suoniitylla

Kivijarven rann. Kiann. Ulkupuron soilla ja Kallioisen ranta-

suolla (Salov. 1.) ; eraan joen konnaalla Kapylan L ja turseikko-

niitylla Kivijarven rann, Piisp. Palokorven rameella (Timpinl.)

ja Ruht. Portin rameella (Saarij. L).

Listera cordata (L.) RBr. si fq.—p. [Lackstrom;
W.: „Pohjoisemmissa pitajissa jtav. — ktav., etel. paik. ;

siv. 97 on merkinta: (Kiann.) „paik."]. — Kasvaa varjoisissa

sekametsissa, varsinkin kosteaperaisissa kuusikoissa, joskus

korvillakin. Esiintyy useimmiten yksitellen, mutta joskus

saattaa sita tavata kymmenittain melko pienilla aloilla. Loyto-

paikkoja ei ole tullut merkityksi kai suureksi osaksi siita

syysta, etta laji ei ole Sisalmella lainkaan harvinainen, jos-

kaan ei aivan yieinenkaan.

Goodyera repens (L.) RBr. r. (W. ei main. S:salmelta).

Tavattu synkissa kuusikoissa ja muissakin varjoisissa

havumetsissa vaarojen ja harjujen rinteilla. Ei esiinny mis-

saan erikoisemman runsaana, niinkuin muutam. vuosina ja

rauutamin paikoin Savossa. Lpt. (5): Kirkonk. Pappilan j-

(Haukiperan puolella) ja Korkealaisen sarkan rinteella.

Kerdlank. Hangasvaaralla (useamp. kymm. kpleita) ja Nayhan

suon vaaralla. Insin. E. Sandstrom on sen tavannut myos

Ruht. Hossan I. — Arvattavasti yieisempi.
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Coralliorrhiza innata RBr, st fq.—p. (W.: jtav.—paik.).

Kasvaa monenlaisilla paikoilla, useimmin kuitenkin kos-

teahkoissa lehtometsissa, noroniityilla ja viidakoissa varsin-

kin rantojen lahella, Esiintyy useimmiten yksitellen tai

pienempina seurueina (1—10 kpl.), mutta tavattu joskus

uskomattoman runsaanakin. Niinpa laskin sita kerran

Taipaleen lehtoniitylla Alanteen 1. Kirkonk. — n. 90 kpl.

muutaman m^:n alalia. Parissa muussakin paik. olen nahnyt

sita tavallista runsaammin.

Malaxis paludosa (L.) Sw, r. (W. ei main, koko kasvia).

Tavattu ainoastaan letoilla ja rantaluhdilla, useimmiten

niukasti. Lpt. (3): Alavk. Isolla luhdalla (Materon vastap.)

cp. Kiann. Raatteisen aukealla (Kapylan I.) ja AVsp, Joukuan

jarven rann. — Arvatenkin muuallakin, vaikka se on voinut

jossakin jaada huomaamatta pienuutensa ja verr, myohaisen

ja epatasaisen esiintymisensa vuoksi.

Cypripedilum calceolas L. rr. [W.: harv. (siv. 97); harv.

ja vahavalt. (siv. 135)]. — Kasvaa eraassa korpimaisessa,

soistuneessa lehdossa; kukallisia varsia olen tavannut kui-

vemmilla mattailla ja kukattomia aivan vesimaralla liettei-

kolla. Niina neljana kesana, joina olen paikalla kaynyt, se

on aina esiintynyt uudella paikalla ja ollut nakymattomissa

entisilla, seikka, joka selvasti osoittaa, ett*ei se kuki jiDka

vuosi samasta juurakosta. Samoin on monen muunkin lajin

laita S:salmella. Lp.: Kiann. Vasonniemella (Wainio).

Paikkaa, josta itse olen sita loytanyt, sanotaan Lautalahden

korveksi. Se on mainitun niemen itarannalla. W a i n i o n

loytopaikka on arvatenkin sama; mutta omituista on mi-

nusta, ett'ei han mainitse mitaan muutafnista muista harv.

lajeista (Erioph. callitrix, Eqais. scirpoides. Taraxacum cro-

codes), joita kasvaa samalla alueella. Taman johdosta olen

tullut ajatelleeksi, etta W:n loytopaikka voisi olla toisessa-

kin kohdassa samalla niemella.
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Populus tremala L. fq.— st. fq. (W.: tav., samoin s. 96).

Kasvaa Srsalmella samoin kuin muuallakin sangen vaih-

televilla paikoilla, ei kuitenkaan koskaan soisilla ja vetisilla.

On jokseenkin tavallinen sekapuuna lehtomailla ja rantamilla,

mutta en muista nahneeni missaan sen muodostamia puhtaita

metsikoita. Palaneilla kankailla ja muunkinlaisilla kasvupai-

koilla jaapi tama puu ainoastaan n, 1 metrin korkuiseksij

hyvin tiheaoksaiseksi ja risuiseksi karrykaksi. Kun niita on

useinkin enemman t vahemman runsaasti likitysten, vetavat
F

ne helposti huomion puoleensa. — Talojen lahistoilla nakee

taas paikoin erittain komeakasvuisia ja kauniita puita, joita

valista on toistakymmentakin samassa ryhmassa (kuten esim.

Pesionk. Teerelan 1.). Ovatko ne merkkipuita, joista talon

vaara (tai ranta) erotettaisiin jo kauemmas muusta ympa-

ristosta, tai ainoastaan koristeeksi jatettyja, vai suojellaanko

niita jossain muussa tarkoituksessa, sita en tieda, Juhlalli-

silta ne vain nayttavat.
r

f. sericea Koehne. Nahty monin paikoin kuivilla pienta-

rilla ja eraanlaisilla kangasmailla, ja vetaa helposti varsinkin

kevaisin huomion puoleensa. Pysyvatko puut sellaisina koko

kesan, sita en tullut tarkanneeksi. Puut olivat useimmiten

pienikasvuisia ja pensasmaisia. Lienevat samoin kuin edelia-

mainitut risumaiset muodot ainoastaan laihan tai muuten

sopimaftoman kasvupaikan aiheuttamia. Kulovalkean havit-

tamilta mailtahan, joilla niita usein nakee, tuli on polttanut

multakerroksen melkein olemattomiin. Tuhkan aikana ne

ovat kenties siihen kylvaytyneet ja aluksi menestyneet, mutta

Bitten ruvenneet kitumaan. Kuivuus, varjostuksen puute ja

tuuiille avoin asema voivat myos osaltaan vaikuttaa niiden

muodostumiseen.

f. villosa (Lang). Korkealaisen sarkan rinteella, Kir-

konk., tapasin ison haavan, jonka lehdet keskikesallakin

olivat harvavillaiset. Nahty pari kertaa muuallakin.
Salix pentandra L. p.—st. r. (W.: „pohjoisemmissa pi-

tajissa jharv."; samoin siv. 93). — Kasvaa kosteilla noro-

niityilla ja rannoilla, varsinkin purojen ja koskien varsilla.

Tavattu kerran vanhan tervahaudankin reunusvallilla. Nayt-
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taa herattaneen jonkunverran kansankin huomiota, koskapa
sita muutamin paikoin naytettiin minulle merkillisyytena.

Olipa se eraan talon pihalle siirretty koristekasviksikin la-

heiselta saarelta* Lpkkoja: Kirkonk. Janismaella ja Salmi-

puron varr. (Pappilan L); Suomulan niitylla (Kortteen L);

Myllypuron varr. ; Syvajarven rann. ; Haapanivan varr.

;

Aittokosken varr, ja luultav. muuallakin Emajoen koskilla.

Alavk. Ruokojarven rann, Alanlj. Kokkojoen varr. ja Say-

najan salmen rann, Ylinlj. Kurkivaaran liepeilla. Kiann.

Kuurtosen saarella; Kapsunpuron varr. ja Vasonlahden rann.

Raht, Itapuron niit; Peltosenlammin rann. ja tervahaudalla

Juntusr. ja Murtovrn valilla; likosken rann. (Hossan 1,);

Saarijarven rann.; Lehtosenlammin L ja Haaposenpuron varr.

(Saarij:n tien.), Kuulon muk. myos Kokkokoskellaja muual-

lakin Alajoen varsilla. Piisp, Pollan saarella Runtinjarvessa

ja Kurkikarilla Piispajarv., josta sita on siirretty Alassalmen

pihalle.

Salix lapponum L. fq. (W.: tav.). — Kasvaa rannoilla,

soilla ja purojen varsilla, joilla sita on monin paik. sangen

runsaasti. Lehtien muoto, vari ja villaisuus vaihtelevat

huomattavasti.

Salix myrsinites L. r. (W. ei mainitse lata lajia Ks:n

etelapuolelta). — Kasvaa letoilla ja lettorameilla marilla

paikoilla soiden laitamilla, muodostaen paikoin aika laajoja

ja matalia, tummanvihreita saarekkeita, joskus yhdessa vai-

vaiskoivun kanssa. Lehtimuoto vaihtelee jonkun verran.

Lpt.: Alavk. Ruokojarven raivakolla ja Viitavaaran liepeella

(Jumalisk.). Ylinlj. Kurkivaaran liepeilla; Kivilammin soilla

ja MatarasuoIIa cp. Kiann. Kallioisen suolla ja Ulkupuron

soilla cpp.; Hoikanlammin paassa ja Kaivosuolla (Salov:n

takal.). Piisp. Palokorven rameella ja soilla sielta likelle

Hoikkalaa cp. Ruht. Portin rameella ja sen likisoilla

seka Saaskelaisen suolla (Saarijarven 1.) Luultavasti muu-

allakin.

S. glauca L. rr. (W Kasvoi

eraassa kosteassa notkelmassa sekametsan keskella; . pari
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kolme isoa, korkeata pehkoa. Lpt: Kiann. Kapylan 1. n,

1 km. Vanniin pain.

S. nigricans Sm. p. (W.: ktav.— jtav. Pohjoisemmilla

seuduilla tavattu vahemmin). — Kasvaa milloin mitenkin

runsaina seurueina pientareilla, noroniityilla, rannoilla ja

rameilla varsinkin kalkkiseuduilla. Kooltaan ovat tapaamani

kpleet olleet puolipuita ja isoja pehkoja. Vaihtelee paljon.

Lpt.: Kirkonk. Pappilan pient; Janismaella; Tolpan L seka

Amman ruukilla. Alavk. Kylmanjarven rann. Pesionk. Kul-

man 1. Ylinlj\ Kurkivaaran liepeilla ja Paavaaran 1. Piisp.

Palokorvella (Timpin L). Kiann. Vasonniemella; Kallioisen 1.

ja Hoikanlammin paassa. Ruht. Peltosenlammin rann. (Mur-

tov:n 1.) seka Portin rameikolla ja 2:ssa muussa paik. Saarij.

tienoilla. — „Myoskin toisinnot borealis Fr. ja pranifolia

Hartm. kasvavat alueella" (Wa i n i o s. XXXIX); mahdollisesti

siis Srsalmellakin.

5. phylicifolia L. fqq.—fq. (W.: yl), — Yleisin ja

runsain S:salmen pajuista, Kasvaa kaikkialla ja hyvin

monenlaisilla kasvupaikoilla. Lehtien muoto on melkoisesti

vaihteleva.

S. aurita L. st. fq.—p. (W.: „paik. viela Kiannalla";

samoin siv. 93 ja 96). — Kasvaa korvissa, rameilla ja soiden

laitamilla missa mitenkin runs. Tavattu joskus kovemmalla-
kin maalla kuten esim. Kirkkoniemella. [,Ylajoen ja Hossan

seuduilla (lahella Kuusamon rajaa) kasvaa se useissa paik.

Wainio, s. XXXVIII].

S. cinerea L. ainakin p. ell'ei yleisempi. (W.: „Kiannalla

€i se ole tav., vaan tavattu viela pohjois-osassa pitajaa".

(Kiann.) „paik," s. 95 ja „Kiann. paik. ja vahavalt." s. 135].

„Harvenee Kiannalla". Must. s. 53. (Muualla Ok.ssa Mm
muk. yl.). — Kasvaa purojen varsilla ja rannoilla. Tavattu

yli pitajan. Lpkkoja: Kirkonk. Haukiperan rann.; Alanteen-

jarven rann. ja Alanteenjoen niskalla; Haaponivan varr.;

Kirkkoniemella ja Mustanlammin 1. Alavk. Myllykoskella

(Jumalisen 1.) ja Nivalammin rann. (Parvalan I.) cp. Ylivk.

monin paikoin. Pesionk. Varisjoen varr. Alanlj'. Kokkojoen
varr. ja Saynajan salmen rann. Kiann. Vasonlahden rann.
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ja Kaivosuolla Salov. 1. i?u/z/. Kaanninniemella; Akonperassa;

Neulapuron varr. ja Peltosenlammin rannalla. — Merkitty ja

otettu myos Niskasaarelta.

S. caprea L. fq. (W.: tav.—ktav.). — Kasvaa kaiken-

laisilla kasvupaikoilla, kankaillakin, jolloin se usein on pen-

sasmainen, ja soistuneilla kosteikoilla, mutta silloin ilmeisesti

kituvana. Aina yksitellen, ei metsikkoina.

S. depressa L. st. fq.—p. (W.: „Kiannalla jtav/*; samoin

siv. 96). — Kasvaa kuivilla pientarilla ja samanluontoisilla

kentilla ja niityilla seka kangasmailla. Vaihtelee paljon

kokonsa, karvaisuutensa ja lehtiensa niuodon puolesta.

Lpkkoja: Kirkonk. Mannilan L; Suomulan 1.; Polykankaalla;

Purolan L; Hullunpuron niitylla; Saynajoen varrella seka

kankailla Tololan majatalosta Kulmalle pain, Ylivk. Karhu-

kankaan 1. ja Malahvian 1. Pesionk. Kulman 1. Alanlj. Raat-

teen 1. cpp. Ylinlj. Leppalan 1. Ruht. Harkovaaran 1. Kiann.

Salovaaran autiossa; y. m. yli pitajan.
m

'
E

5. ^cinerascens Whinb. rr, (W. ei main. Srsalmelta).

Tavattu ainoast 1 paik. kallion kupeella, Lpt.: Ruht. Kurikka-

vaaralla (Saarijrn 1.) useampia kpleita.

S. repens L. rr. (W. ei main, koko lajia). — Tavattu

ainoast. 1 laajahko pehko pellon pientareella. Lp.: Kirkonk.

Karhulan pappilan L.

5. "^rosmarinifolia (L.) r.. (W. ei mainitse kokolajia).—

Tavattu puolivilleilla pientarilla, maantien varsilla ja joen

rantasoralla seka kovapohjaisella niitylla, „yli pitajan".

Monin paik. useampia pikkupehkoja. Lpt. (5): Kirkonk. ken-

talla Haarakosken alap. Alavk. Tiikkajan 1. Pesionk. Sirkka-

suon yli menevan maantien laidalla ja Ukkolan I. Ruht.

Somerin joen varr.

S. myrtilloides L. fq. (W.: jtav.—ktav.). — Sangen ta-

vallinen soiden laitamilla, soilla ja rameilla seka rannoilla

ja jokivarsilla; joskus kosteilla paik. sekametsissakin; usein

runsaasti. — Glen huomannut siita kaksi eri muotoa: toi-

nen: pieni- ja sinertavalehtinen pikku pensas; toinen: yli

metrin korkuinen isompi- ja vihreampilehtinen pehko. Toht.

Lindb. maarasi molemmat samaksi. Viimemainittua, jokseenkin

G
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oudonnakoista muotoa olen tavannut ainoastaan Kirkonk.

Kirkkoniemen tyvella (Suomulan puolella) ja viidakossa

Karrysahosta Mustallelammille menevan tien varr.
m

Sekamuodoista on maarattyja naytteita ainoast. seuraa-

vista paikoista:

5. aurita X myrtilloides. Kirkonk. Saunaniemella (Wai-

n i o). Han mainitsee tavanneensa sita viela Alavk. Hevos-

vaaran 1. ja Kirkonkyldn 1. (luultav. Srniemi) seka Ruht Yla-

joen ja Hossan 1.

S. caprea X lapponum. W a i n i o sanoo sen tavanneensa

m. m. „Kiannalla Juntusen luona" (Ruht.), mutta kun eraasta

toisesta paikasta lahetetyt naytteet ovat olleet puhdasta

S. lapponum'm, niin Hjelt arvelee {Consp, III, s. 155), etta

koko tiedonanto kaipaisi vahvistusta.

5. lapponum X myrtilloides. Alanlj. Kokkojoen varr.

ja Ylinlj\ Mustalla suolla. Molemmat Toht. Lindbrn maa-
•• « «

raamia.

Valitan, etta tulin kiinnittaneeksi liian vahan huomiota

S:salmen pajusekamuotoihin, ja siitakin vahasta, mita kera-

sin, on muutamia naytteita maaraamatta. Varmaa on, etta

sielta olisi loydettavissa niita useampiakin. Niinpa tulin

huomaamaan, etta ryhma S. caprea—cinerea—aurita—lappo-

num—depressa on varsin sekava. Monta kertaa tapasin

nimittain muotoja, joista en mitenkaan olisi voinut maarata,

mihinka naista paalajeista ne olisivat olleet luettavat; niin

monelle vivahtavia ne olivat. ifolia

163^ynee myos joks. varmasti S:salmella. Samoin sekam.

S. phylicifolia'n ja jonkin muun edellamainitun ryhman lajin

valilla. (Lehdet melkein kuin S. phylicifMa, mutta hiukan

paksummat ja karvaiset). Juntusrannalla kasvaa myos eras

kovin omituinen ja helposti silmiinpistava pajusekamuoto.
Sen lehdet ovat kapean suikeat, hiukan sahalaitaiset seka

.hyvin jaykat ja paksut, paalta tummanvihreat, selvasti

kiiltavat ja kurttuiset, alta jaaharmaat, melkein karvatto-

mat.

f
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Betula verrucosa Ehrh. luultavasti ainoastaan st. fq.—p.
[W.: „tavattu muutamilla paikoin viela Kiannan pohjoisT

osassa"; (Kiann.) „ktav.—paik." (s. 95) ja „jtav." (s. 110)].

Joka tapauksessa se on paljon harvinaisempi ja vahalukui-

sempi kuin hieskoivu. Kansa tuntee sen kylla yli pitajan,

mutta senkin tietaman mukaan on sita aina niukanpuoleisesti.

Itse olen sita nahnyt kova- ja kuivapohjaisilla mailla, varsin-

kin kallioisilla vaarojen rinteilla.

B. odorata Bechst. fqq. (W.: yl.). — Kasvaa kaiken-

laisilla paikoilla missa mitenkin runsaasti. Muodostaa ver-

rattain harvoin isompialaisia, puhtaita kasvustoja ainakaan

kovemmilla mailla ja isommista puista. Mutta pienikasvuisia,

hyvin tiheita metsikoita ja viidakoita nakee monin paikoin

kaikenlaisten vesien varsilla, seka arojen laheisyydessa ja

muutamin paikoin rameillakin. Harvempikasvuisia pikku-

koivumetsikoita nakee paikoin kovemmillakin mailla. Kos-

teikoilla kangasmaiden keskella on myos paikoin erittain

taajoja viidakoita. Taysikasvuisia puita nakee melkeinpa

yksinomaan vain kovemman maan sekametsissa ja rannoilla.

Suoperaisen maan ja kylmien hetteikkojen koivut ovat aina

pienikasvuisia ja usein pensasmaisissa ryhmissa, joiden yksi-

tyiset rungot ovat hyvin kieroja ja koukkuisia, tuskin kasi-

vartta paksumpia, ja oksat risuisia. Varsinaisia systemaatt.

muotoja en ole tarkannut laisinkaan. Mutta Wainio sanoo

tavanneensa alueellaan „useissa paikoin" muotoa var. parvi-

folia Regel, jotenka on mahdollista, etta se kasvaa Srsal-

mellakin. Toinenkin muoto, van pabescens Ehrh., Kegel on

W:n mukaan ktav.

B. nana L. fqq. (W.: yl.)- — Kasvaa ei ainoastaan

soilla (varsinkin soiden laitamilla ja rameiUa), vaan moniri

paikoin myos kovemmillakin mailla, jopa vaaroillakin. Viime-

mainituilla kasvupaikoilla esiintyy se kuitenkin vain yksitel-

len milloin mitenkin korkeina varsina, eika niilla tapaa juuri

koskaan tuuheampia pehkoja eika taajempia kasvustoja.

Nama muodot muodostavat kuitenkin niin sekavan asteikon

alempana mainittuihin sekalajeihin, etta useinkin luulisin

olevan vallan vaikeata maarata, mita muotoa ne raikin
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todellisuudessa ovat, Laji on muutoin, kuten tunnettua,

sangen huomattava muotokasvi monenmoisilla suoperaisilla

kasvupaikoilla.

Koivujen sekamuotoja, varsinkin sellaisia, joissa

B. nana on toisena tekijana, tapaa S:salmella tuon tuostakin.

Ne nayttavat viihtyvan parhaiten aukeanpuoleisilla, kuivilla

kasvupaikoilla, niinkuin harvametsaisilla harjasteilla ja kan-

kailla varsinkin metsapalon havittamilla mailla ja usein myos

harvennetuissa ja raivatuissa sekametsissa. Joskus tapaa

niita vesipaikoillakin ja rameilla. — Ne ovat kooltaan ja

ulkomuodoltaan sangen vaihtelevia, niin etta niista voisi

muodostaa joks. taydellisen asteikon toisesta paalajista toi-

seen. Pienimmat ja keskikokoiset ovat milloin mitenkin

paksurunkoisia, mutta aina lenkoja ja pensasmaisia, isoimmat

taas yksirunkoisia puolipuita, joiden varsi on saannollisesti

kaareva ja kallellaan, ei koskaan aivan pystyssa. Maarattyja

naytteita on ainoast. seuraav. paik.:

B. nana X verrucosa: Alavk. Lakson 1. !: Wainio.

(Veri Hjelt, Consp. II, siv. 25). Ruht. Kuusivaaralla!

Maar. Toht. Lbg.

B. nana X odorata: Alavk. Saarelan 1..! : Wainio. (Vert.

Hj.). Kirkonk. Oilolan I.! ja Pesibnk. Lehdon 1.! Maar.

H. Lbg. — Luultavasti ainakin p. yli pitajan. — (Naytteet

ensinmainitusta paikasta ovat muotoa: f. pernana. (Hj.

Consp). Kaksi jalkimaista taas lienevat muotoa: f. per-

odorata).

Wainio mainitsee luettelossaan naita sekamuotoja kah-

della eri nimella: B. hybrida Kegel ja B. alpestris Fr.

Edellista on W. tavannut „paik." yli koko alueen ja sanoo

sen „pohjaisemmilla seuduilla" olevan „joks. tavallisenkin".

Jalkimainen taas on W:n mukaan „jharv." ja sanoo han

tavanneensa sita m. m. „Kiannan pitajassa". Edellisen tie-

donannon tulkitsee Hjelt (Consp. Ill, s. 27) tarkoittavan

muotoa B. nana X odorata f. perodorata (= B. intermedia

Thorn.) ja jalkimaisen muotoa: B. nana X odor. f. pernana.

Samoin Brenner: Obs. (siv. 185), vaikka eri nimilla.
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Jalkimaista sanoo Br. Lackstr 6 m'inkin loytaneen Sisal-

melta. Mustonen taas huomauttaa (nimella B. interm):

„Tama loytyy Kiannolta Palt. saakka". — Kumpiko muoto
Sisalmella on todellakin harvinaisempi tai tavallisempi, sita

en voi sanoa, silla kumpaakin muistuttavia muotoja olen

nahnyt useammissa paikoissa. Lehdon ja Lahnasen valilla

(PesionkJ ja Rekelan 1. (AlanljJ oli puumaista inuotoa harvi-

naisen runsaasti. — Rauduskoivun ja hieskoivun valisia seka-

muotoja en ole tarkannut ollenkaan, eika Wainiokaan mai-

nitse niista mitaan,

Alnus glatinosa (L.) Gaertn* r.—rr. (W. ei mainitse

S:salmelta). — Tavattu useimmiten kangasmailla sijaitsevien

jarvien rannoilla, varsinkin sarkkien laheisyydessii. Puut

ovat useinkin pehkoniaisia, paksurunkoisia kyllakin, mutta

usein lenkuraisia ja vinoja seka enemman tai vahemman
kituvan nakoisia ja risuisiakin. Mutta on joukossa aivan

suorarunkoisiakin ja terveennakoisia kohtalaisen kookkaita

puita. Lajin toistaiseksi tunnettu pohjoisraja Ita-Suomessa

on Srsalmella- Lpt. (4): Kfrfeonft. Korkealaisen sarkan juurella

muutamia pehkomaisia puita. Alavk. Runtin sarkan juurella

Loukonjarv^en.ja Pienen Alanteenjarven rannalla (Jumalisk.)

monta kymmenta kpL puita ja pehkoja; Ison Alanteen rann.,

edelL paik. Materoon pain, ainakin 1 iso pehko; mahdolL

useampiakin. Pesionk. Honkajarven rann, (Kulman 1.) muu-

tamia (3—4) kitukasvuisia puita ja pehkoja. — Maaraykset

on vahvistanut Toht. Lbg, — Muutamien sarkkajarvien ran-

noilla (esim. Huosiusjarven rann.) Hossan 1. Ruht. kasvaa

myos leppia, jotka sangen suuresti lahentelevat tervaleppaa.

Toistaiseksi on kuitenkin epavarmaa, loytyyko sita puhtaana

enaa siella asti. (Paikka on noin 6—7 pnk. edell. pohjois.).

Muoto voisi olla esim. A. glut. X incana f. subgliitinosa Neum.

Mutta varmempi maarays puuttuu.

A. incana (L.) DC. (fqq.)—^Q- (W.: yl-)- — Kasvaa ran-

noilla, joki- ja purovarsilla, niityilla, pientarilla y. m. seka

rehevammilla paikoilla sekametsissakin, joissa se useinkin

on terveemman ja elinvoimaisemman nakoinen kuin muualla.

Soisilla tai muuten vetisilla kasvupaikoilla se on useimmiten
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vain pienikasvuinen, lenko, koukkuvartinen ja risuinen. Ei

muodosta missaan yhtenaisempia kasvustoja niiiikuin jo esim,

Paltamossa ja Sotkamossa. — Hossanjarven ja Huosiusjarven

rannoilla pohj. pitajalla kasvoi varsin somannakoista leppa-

muotoa. Sen lehdet olivat pienia ja suippokarkisia, eminor-

k'ot hyvin lukuisia ja pitkaperaisia. Aittokosken ylapuolella

(Kirkonk.) ja Kannaksen I. (Alaj.) taas nain leppia, joiden

lehdet olivat tavallista syvapykeisempia ja teravaliuskaisia.

tullut tarkanneeksi, mutta Wai-
ns Wg. hanen alueellaan— kaiketi

Muita

siis Srsalmellakin — ktav.

A. glatinosa X incana. (W. ei main, mitaan leppaseka-

muotoja). Kirkonk. Korkealaisen sarkan juurella! ja Vuori-

niemella! Pesionk. Pesionlahden rann. ! ja Ylivk. Holostin

jarven lah. ! Naytteet kahdesta ensinm. paikasta on maa-

rannyt H. Lbg. ja kahdesta viimeisesta Brenner. Br:n

mukaan on myos nayte Pappilan rannalta (Kirkonk.) tata

sekamuotoa, mutta Lbg. pitaa sen epavarmana. Br:n muk.
on nayte Holostinjarven luota muotoa f. media (vert.

Nya Bidr. siv. 13, jossa on siita latinank. selitys) ja muut
muotoa f. subincana Neum. (sama teos, s. 12). — Sita-

paitsi on viela naytteita sekamuotoisista lepista Pesionk.

Honkajarven ja Korpijarven (A. incana?) rannoilta, Alaj.

Myllyjoen varrelta seka Ruht. Huosiusjarven rann. (Hossan 1.),

mutta ne ovat viela toistaiseksi lahemmin maaraamatta.
Minun mielestani on kuitenkin ainakin viimemainittu tata

sekamuotoa, vielapa niin likella tervaleppaa, etta luulisin

sen olevan vahintainkin muotoa f. subglatinosa, — ellei aivan

suorastaan itse paalajia. (Vert. ed.). Samalla seudulla on
kylla muitakin enemman sekalajin nakoisia muotoja. Alavk.

Kylmajarven ja Alanlj. Polvijarven rann. nain myos oudon-
nakoisia leppia.

+ [Hamulus lupulus L. Viljeltyna paik. esim. Kirkonk.

Pappilan 1. Ylindlj. Leppalan I. Ruht. Juntusrannalla y. m.

Hedelmoimista ei tullut tarkatuksi].

+ [Cannabis saliva L. Viljeltyna monin paikoin
pitajanl.
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Uriica mens L. rr. (W. ei mainitse Srsalmelta).

Luultavasti hyvin harvinainen. Tavattu ainoast. yhden talon

ulkokartanolla. Lpt.: Kirkonk. Pappilan 1. Mahdollisesti jo

muuallakin.

U. dioeca L. p.—st r. (W. : „tav. arvattavasti

myos isoimmalla osalla Kiantaa". Siv. 96 on taas merkinta:

(Kiann.) „jtav.—paik." ; samoin siv. 1 34 lis. : „ vahavalt.*'

;

siv. 93; (Kiann.) „paik."]. — Jo W:n merklnnat osoittavat,

etta hanen havaintonsa ovat vaillinaiset. Samoin on ollut

omankin tarkkaamiseni laita. Vasta viime kesanani (1911)

pidin sita jonkunverran silmalla ja silloin havaitsin, etta se

ei ole suinkaan tav. Srsalmella. Se kasvaa siella kartanoilla

ja niiden lahiteiden vars. seka autiotilojen raunioilla. (Ei

lehdoissa, eika loitompien teiden varsilla niinkuin Savossa),

Lpt: Ala)\ Kannaksen 1. Pesionk. Kivelan L cp. Alanlj.

Tolosen autiossa ja Raht. Pajuvaaralla. Luulen, etta sita on

viela monessa muussakin paik. ainakin Kirkonk. ja muillakin

aikaisimmin viljellyilla seuduilla.

Ramex domesticus Hn. fq. (W. : tav.). — Kasvaa

pihoilla ja pihojen seutuvilla pelloilla ja nurmikoilla yli

pitajan. «
R. aquaticus L. r.—rr. (W-: jharv.). — Tavattu kos-

teilla paikoilla talojen lahettyvilla ja lehdossa. Lpt.: Kirkonk.

Alanteen I Alavk, Kyllosen I. (Wainio) ja Parvalan L seka

Ruht Rytyksen L (Lbg:n maaraama). Luultavasti myos —
aluslehdista paattaen — Kirkonk, Mannilan L, Roinilan 1. ja

Amman ruukilla seka Ruht. Kiviniemen 1.

R. acetosa L. p., pohjois- ja itaosassa harvinaisempi.

(W.: „KiannalIa jtav."). — Kasvaa heinittymaan jatetyilla

pelloilla kesantopaikoilla ja autiotiloilla, kuohkeilla pienta-

rilla ja nurmikoilla y. m. s. valista oik. runs., mutta nayt-

taa toisin paikoin puuttuvan kokonaan. Lpkkoja: Kirkonk.

Amman ruukilla (cp.) ja muullakin. Alaj\ Kylanmaella.

Pesionk. Kulman ja sen naapuritalojen I. Alanlj. Rekelan 1.

ja Niemelan pient. Ylinlj. Nivavaaralla ja LeppaJan 1. Piisp.

Junttilan 1. ja Ruht. Saukon rint. (cpp.).
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R. acetosella L. fq. (W.: tav.)- — Laihoilla hietikko-

pelloilla ja pientarilla, vanhoilla kesannoilla ja kuivemmilla

suopelloilla yli pitajan.

Polygonum convolvulus L. Leveneminen vaillinaisesti

tarkattu, Nahty kuilenkin monin paikoin, joten se luulta-

vasti on ainakin st. fq. ellei fq. (W.: „Kiannalla jtav.",

samoin siv. 93. Pohj. pitajalla vahemman runs.), — Kasvaa

pelloissa.

[P. fagopyrum L. Nahty jonkun kerran satunn. vihanta-

rehun seassa].

P. viviparum L. fq. (W.: tav.). — Kasvaa kosteilla

pientarilla ja nurmikoilla (sammalikossakin) seka raivio-

niityilla, suopelloilla ja kuohukoilla. Usein runsaasti, yli

pitajan.

P. amphibhim L. r.—rr. (W.: „Sen myohaisen kehitty-

misen tahden en voinut tarkastaa sen levenemista Kian-

nalla"), — Tavattu toistaiseksi ainoastaan pohjoispitajalla,

jossa sita kasvaa hiekkapohjaisissa jarvissa ja lammeissa

kangasmaiden lahetty villa. Vesoo omituisesti vanhoista yar-

sista. Lpi: Riiht, Tormiianjarvessa; Kettulammissa (Hos-

san 1.); Laukkujarvessa; Hossanjarvessa; Isossa Valkeai-
4

sessa ja muutamassa kangaslammissa viimemainitun jarven

lahella.

p. lapathifolium Ait. Leveneminen vaillinaisesti tar^

kattu ja merkitty, mutta sikali kuin sita on havaittu, nayt-

taa se olevan ennemmin harv. kuin tav. ainakin pohjois-

pitajalla. Wainiokaan ei mainitse siita mitaan Kiannalta.

Nahty pelloissa ja kerran joen rann. eriian myllyn 1., jonne
se luultavasti oli tullut viljan mukana. Lpt.: Kirkonk. Alan-

teen 1.; Kotvalan 1. ja Haukilan myllylla; arvattavasti muual-
lakin. Alavk. Makelan 1. (cp.) ja muistaakseni paik. Ylivk\ss2^iin.

Ruht. Juntusrannalla, ainakin 1 kpl.

[var. incanum Koch. („Arvattavasti Kiannallakin tavatta-

vana": Wainio].

P. aviculare L. fq. (W.: tav.). — Pihamailla ja niiden

lahipoluilla luultavasti yli pitajan.
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Clienopodium album L. fq. (W.: tav.). — Kasvaa koh-

talaisen runsaana pelloissa arvatenkin yli pitajan.

var. viride (L»): Kirkonk. Pappilan perunapelL; muuta-

mia eritt. komeita kpleita.

+ [Beta vulgaris L. Vilj. — Maanvilj.-seuran neuvojat-

tarct ovat koettaneet levittaa sen viljelya; mutta tietaak-

seni se on saatu vakiintumaan ainoastaan muutamiin paik-

koihin].

-f [Spinacia oleracea L. Saatylaispaikoissa vilj.].

+ [Celosia cristata L. Suosittu huonekasvi pirttien

ikkunoilla].

Montia fontana Z..* lamprosperma (Cham.) luultavasti

St. fq.— p. (W.: „pohjaisemmissa pitajissa paik."). — Nahty

monin paik. kylmavetisissa hetepuroissa ja muissa marissa

heinikoissa; valista erittain runsaasti. Leveneminen vaillin.

merkitty. .

-f [Dianthus barbatus L. Vilj. koristekasvina ja menes-

tyy hyvin],

D. superbus L. rr. (W. ei main. S:salmelta). — Tavattu

yksi laikku kuivalla pientareella Kirkonk. Kotvalan 1.

Silene inflata Sm. fq.— st. fq. luultavasti yli pitajan.

(W.: ktav.). — Esiintyy muutamina kesina eritt. runs, rikka-

ruohona joutilaissa pelloissa. Kansa nimittaa sita y^kukkaro-

heinaksi'\

(S, armerla L. Kasvoi eraana kesana satunnaisesti sie-

menten mukana kulkeutuneena rikkaruohona kansak. puu-

tarhassa].

IS V. 1909 tapasin tata lajia yhden

kpleen Keraldnk. Lehdon heinapellossa, joka oli kylvetty v.

1907. Samassa pellossa oli useita muitakin satunn. lajeja.

Pelto oli hietaperaista].

[Lychnis alba Mill. Tavattu satunn. muutamia kpleita

Kirkonk. Betanian kaurapellolta v. 1907 ja Amman ruukilla

V. 1911 seka Pesionk. Kulman suopellossa kylvoheinan sie-

menten mukana kulkeutuneena].

rubra (L.) P. M. E. Tuotu n. v. 1889—90 Kirkonk.IL

Pappilan puutarhaan, josta se on levinnyt sen ulkopuolelle-
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kin lahipientareille ja ulkokartanolle. Nayttaa viihtyvan

mainiosti ]a kukkiikin eritt. runs, joka kesa],

[L. flos cuculi L. Kasvanut jo kauan Kirkonk. Pappi-

lan suopellossa (saunan 1.) ja kukkinut joka kesa. Tullut

kai aikoinaan kylvosiementen mukana. Pelto on nyttem-

min vahvasti sammaloitunut, joten on luultavaa, etta se

ennen pitkiia haviaa siita joko itsestaan tai kyntamisen

kautta].

[L. viscaria L. Heinapellossa Alaj. Kylanmaella runs.

V. 1911. Pelto sanottiin kylvetyn n. 6—7 v. sitten, joten se

ainakin sen ajan oli siina sailynyt. Pelto oli hyvin kuiva-

peraista].

[Agrostemma githago L. Nahty jonkun kerran satunn.

rehukauran seassa].

Stellaria media (L.) Cyr. luultavasti fq. yli pitajan. (W.:

tav.). — Pihoilla, seinavieruksilla ja pelloilla y. m.

St. graminea L. luultavasti fq. yli pitajan. (W.: tav.).

—

Kasvaa pientareilla, heinapelloilla, niityilla ja autiotilojen

kentilla; harvoin huomattavamman runs. — V. 1908 loysin

Kanervan pientareelta (Kirkonk.) ja parista paikasta Kiannan-

k-.stsL erasta muotoa, jolla oli hyvin lyhyet teralehdet; kasvi

oli muutoinkin karheampi ja jaykempi kuin tavallisesti: f.

parviflora Lge?

[St. palustris v. fennica Murb. ? Kesalla v. 1908 Kuo-

pioon lahettamieni kasvien joukossa oli oUut yksi St.-muoto,

jonka Tark. 0. A. F. Lonnbohm maarasi taksi lajiksi.

Oliko se todellakin sita, vai jotain muuta muotoa, sita en

voi sanoa, silla itse en sita tuntenut, joten tulin seka keran-

neeksi etta lahettaneeksi sen tietamattani. Paamuotoa aina-

kaan en ole tavannut viela S:salmella, eika
nitse sita sielta].

St. longifolia Muehl. p.— st. r.? (W. ei main. S:salmelta,

vaan sanoo loytaneensa sita pohjoisemmista pitajista varsin

vahan). — Kasvaa lahokantoisilla mattailla, kosteilla korvista

raivatuilla niityilla seka soisilla rannoilla ja hetteikoilla. Lpt.:

Kirkonk. Janismaen niitylla (Pappilan 1.) ja hetteessa Kaivos-

lammin I. Kerdldnk. Huuhkaian niifvlla rSpnnn 1. ia KorDiim

Wai
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rann, Alavk. hetteikolla Kirnukosken L Nahty muuallakin,

vaikka ei ole tullut merkityksi.

St, alpestris Hn. p.— st. r. yli pitajan. (W, ei mainitse
m

S:salmelta). — Kasvaa hetteikoilla ja hetepurojen varsilla;

harvoin muunlaisilla paikoilla. Paikoin runsaasti. Lpt.:

Kirkonk. Turpeisen maella (Alanteen 1.); hetteessa Torma-
lan 1. (cp.); Janlsmaen niitylla (Pappilan L). Pesionk. hett.

Korpijarven paassa, Alanlj. luultav. niitylla Naljangan joen

varr. Ylinlj, purossa Aitilan korv. (Kurkiv. liep.) Ja hett.

Junnujarven paassa. Raht. Murtolammin rann. ja Myllylam-

min hett y. m. Hossan 1.

SL crassifolia Ehrh. r.—rr. (W, ei main. S:salmelta).

Tavattu rinnenoroilla, Hetteikoilla ja sammaleisilla kuohu-

koilla, paikoin erinom. runsaasti. Lpt. (5): Ylinlf. Nivavaa-

ralla ja Ruostesalmen suolla (Pikkulan 1.). Kiann. Ahven-

lahden peralla; Kallioisen perkkiossa ja Takkuslammin suolla

(Salov. L).

St. alpestris X longifolia: Kirkonk. Janismaella ja maan-

tien ojassa pappiloiden valilla (cp.). (Naylteet on maarannyt

L b g.).

[Cerastium arvense L. rr. Kasvaa — ja on kaiketi kas-

vanut jo sangen kauan ja runsaana kahden autiotilan kedoilla

Kirkonkylassa, nimittain Hulkonniemella ja Oilolan autiossa.

Luulen sen kulkeutuneen niihin kylvosiementen mukana mah-

dollisesti Amman rautatehtaan „loistoaikana". Nayttaa kui-

tenkin silta, etta laji ei ole enaa kovinkaan pitkaaikainen

asukas S:salmella, silla mainitut kedot ovat jo vahvasti met-

sittymassa. Kanervat, sammalet ja jakalat karkoittavat sen

sielta, eirei ketojen uudelleen viljeleminen sita tee].

C. triviale (Link) fq. (W.: tav.). — Kasvaa sangen

monenlaisilla paikoilla seka viljellyilla etta „viljelematt6-

milla": pelloilla, liikepaikoilla, pientarilla, raivioniityilla,

hetteikoilla ja kuohukoilla ja esiintyy useinkin jokseenkin

runsaana.

A havaittu ainoast. Kirkonk. Jysman

lauttauspaikalla ja Kiann. Paloniemen ]., mutta on luultavasti

yleiserapi, vaikka ei ole tullut tarkatuksi.
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Sagina procumbens L. ainakin p. eH'ei yleisempi. (W.:

„Kuhmossa ja siita pohjaiseen olevissa pitajissa nayttaa se

olevan harvinainen"). — Kasvaa ojavarsilla, kosteahkoilla
r

pientarilla ja rannoilla y. m. Nahty varmasti monin paikoin,

joten W:n arvio tuskin pitaa paikkaansa. W, sanoo muutoin

loytaneensa sita Alavk. Kyllosen 1.

Spergula arvensis L. fq. (W.: tav. yli koko' alueen).

Pelloilla missa mitenkin runs. Ei kuitenkaan niin runs, kuin

Savossa.

Naphar luteum (L.) Sm. L'eveneminen vaillin. tarkattu.

Luulisin kuitenkin sita kasvavan ainakin st. fq.—p. ell'ei

yieisemmin. (W.: ktav.). — Kasvaa harvakseen tai vaha-

lukuisina seurueina parempipohjaisissa jarvissa, varsin-

kin lahdekkeissa ja jokien suistoilla seka joki- ja virta-
»fr

vesissa.

var. minus Syme. „Monessa paikoin paamuodon kanssa

yli koko alueen": Wainio.
N. pumilum (Timm.) Sm. p.—st. r. (W. ei mainitse tata

lajia nimenomaan S:salmelta, yaan lausuu s. 97 otaksuman,

etta se samoin kuin sekamuotokin kasvanee Kuusamossa
isommalla leveneraisella kuin „Kiannalla". Sitapaitsi huo-

mauttaa han luettelossa nimenomaan, ettei han ole saattanut

isoimmalla osalla aluettaan tarkastaa kummankaan lajin le-

venemista niiden myohaisen kehittymisen vuoksi). — Kasvaa

saraanlaisilla paikoilla kuin edellinenkin, mutta luullakseni

runsaampana ja laajemmilla aloilla. Lpt.: Kirkonk. Kuoma-
jarvessa; Alanteenjarvessa ja Alanteenjoessa; Kokkojarvessa
ja eraassa lammessa Kotvalan 1. cp. Alavk. Parvajarvessa;

Ruokojarvessa ja Kylmassajarvessa seka vesissa siita alasp.

Nahty myos Kinnulan rann. Ylivk. Saariperassa runsaasti

seka Holostinjarvessa y. m. Pesionk. Pesionjarvessa. Kiann.

Kuottuansalmessa ja Katiskaperassa cp. Ruht Hossan jar-

vessa; Alangon 1. y. m. Piisp. Runtinjarvessa ja Piispajar-

vessa (ainakin Alassalmen rann.). Nahty muuallakin, vaikka

ei ole tullut merkityksi.

AT. luteum X pumilum. Varmasti maarattyja naytteita

on ainoastaan Kirkonk. Alanteenjoesta, mutta kasvanee
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muoto sangen todennakoisesti muuallakin (esim. Ylivk. Pie-

nessa Tornionjarvessa y. m.). W a i n i o n N. luteiim v. minus

tarkoittanee myos osaksi tata.

Nymphaea Candida Presl st, fq. (M.: ktav.—jtav.),

Kasvaa lietepohjaisissa vesissa melkein kaikkialla, ehken

kuitenkin mieluimmin virtaavien vesien suvantopaikoilla.

Nahty monesti myos pienissa sarkkajarvissa (valista runs.-

kin) ja vallan mitattomissakin lampareissa. Suurempien selka-

vesien kivikkoisilla rannoilla se on sen sijaan paljon harvi-

naisempi. Kansa nimittaa sita joks. yleisesti „Liinamiio-
riksi", Tavallisin kukanmuoto lienee iso, suppeanmalja-

mainen. Toisin paikoin taas kukat ovat aivan avonaisia,

verhot melkein pitkin pituuttaan vedessa, Alanteenjarven

alapaassa (Kirkonk.) nain kukkia, joiden teralehdet olivat

tyveltaan punertavia. Pienikukkaisia muotoja olen nahnyt

monin paik. valista runsaastikin. Viimemainittua on W:kin

mukaan tavattavissa „paik,(—^jtav.); runsaimmin pohjoisem-

missa pitajissa".

N. tetragona Georgi rr. (W. ei main, koko lajia). —
Tavattu kohtalaisen runs, pienissa, huomattavasti virtaisissa

jarvissa ja niiden pohjukoissa Venajan puolelta juoksevissa

vesissa lahella rajaa. Lpt. : Ylivk. Kivijarvessa ja siita alasp.

seka Pienessa Tornionjarvessa. — Lienevat olleet f. colorata'a

(Mela) Giirke, koska teralehdet olivat tyveltaan selvasti pu-

nertavia.

Actaea spicata L. r. (W.: harv., s. 108). — Kasvaa

kaikkein parhaimmissa lehdoissa ja melkein yksinoma^n

vain kalkkiseuduilla. Harvoin huomattavamman runsaasti.

Toht. Lbg. on maarannyt, vaikka fosin ei — hedelmain

puutteessa — ehdottomalla varmuudella taksi lajiksi nayt-

teet seuraavista paikoista: Ylinlj. Kurkivaaralta. Kiann.

Tuomiaron L (Janiskannon tak.) ja Vasonniemelta; (taaltii

on sen loytanyt jo Wainiokin). Ruht. Valkeisen aron I.

(Timpin 1.) ja Rytyksen 1. (Saarij.). — Ensinmainitusta on

Lbg. huomauttanut, etta se voisi olla yhta hyvin A. ery-

throcarpa, mutta kun sen marjat, sikalais. kansalta saam.ani

tiedon mukaan ovat siella mustia, niin merkitsin sen tahan.
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W a i n i n loytopaikasta V-niemelta puuttuu naytteita, mutta

kun minun ottamani naytteet sielta on maaratty taksi lajiksi,

niin liitin tiedonannon siihen. Luultavasti myos Kiann. Pahan-

lamminpuron varr. (Kiannann. 1.).

A. erythrocarpa (Turcz.) Fisch. r. (W. ei mainitse tata

lajia erikoisesti). Kasvupaikat ja esiintyminen samall. kuin

edell. Maarattyja naytteita on seuraav. paikoista: Kirkonk.

Vuokinkosken niskalta (cp.). Ylinlj. Sauna-aron 1. (Riiko-

lan 1.). Kiann. Vaarannoron ylapaasta (Kiannann. 1,) ja

Ruht. „Viinikanmeren" kail (Saarijarven 1.) kyps. hedelm.

Wainio: „erittain runs* lehdossa Kiannanniemen luona*.

Onko paikka sama kuin minun loytamani, sita en voi sanoa,

mutta W:n naytteet kuuluvat samoin kuin minunkin otta-

mani tahan lajiin. (Vrt. Hj. Consp. V, siv* 255 ja 257). —
Mustonen sanoo Actaea'a kasvavan viela „Kiantokoskien

varsilla", ja itse olen tavannut sita S:salmella edelL lisaksi

viela Ruht. Kakiniemen norolla ja Koivulehdon aron I.

(mol. pt. Saarijarven tien.), mutta kumpaako lajia nama

tiedonannot tarkoittavat, jaa toistaiseksi naytt. puutteessa
r

ratkaisematta.

IDdphinium sp. Eras isokasvuinen vaaleahkon sinikuk-

kainen laji (D. elatum?) kasvaa villiintyneena Tolpan pappi-

lan puutarhassa].

[Aqailegia vulgaris L. Istutettuna puutarhoissa, Pappilan

puutarhasta on se levinnyt aidan ulkopuolellekin].

Caltha palustris L. fq. (W.: tav.). — Kasvaa rannoilla

y. m. kosteilla paikoilla. Valista pihamaillakin! Nahty rauu-

tamilla luhdilla erinomaisen runs, vedessa kukkivana laajoilla

aloilla. Tavattu kerr'an uudelleen kukkivana Juntusrannalla

syysk. v. ?. Kansa nimittaa sita samoin kuin paria muutakin

isolehtista kasvia „u k o n 1 u m p e e k s i".

Trollius europaeus L. rr. (W. ei main. S:salmelta).

Tavattu tuoreilla . pientarilla ainoastaan etelapitajalla ja

niukasti siellakin. Lpt.: Kirkonk. Alanteen 1. 2 tallattua,

vaivaista juurta ja Amman ruukilla 4:ssa eri paikassa

yhteensa n. 20—30 pehkoa. Alavk. Parvalan pientareella

1 kpl.
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Thalictmm flavum L. st. r.— r. (W.: jharv.; ei mainitse

nimenomaan Srsalmelta). — Kasvaa jokivarsilla varsinkin

koskien laheisyydessa ja kovapohjaisilla luhtasaarilla seka

penkereilla usein runsaastikin. Tavattu yli pitajan. Lehti-

muoto vaihtelee paljon. Lpt.: Kirkonk. Aittokosken varr.

lehdossa ja luhtasaarilla kosken alapuol. Alanlj, Kokkojoen

varr. ja Parnasen kosken oikealla rann* Ylinlj. 2 paikassa

Nivajoen varr. (toisessa Nivavaaran alapuolella runsaasti)

ja Levakosken sillan I (Hukkajoen varr.). Ruht. Kokko-

koskella.

Batrachiam peltatum (Schrank) rr. (W:n aikaan ei tata

muotoa viela erotettu). — Virtaisissa jo'issa ja jarvissa niu-

kasti. Ainoastaan etelapitajalla. Muoto tuskin on taysin

identinen paamuodon kanssa, mutta joka tapauksessa „la-

hella" sita. Tohi Lbg:n maaraamia naytteita on seuraav.

paikoista: Kirkonk. Alanteen jarvessa ja joessa seka Alavk.

Jumalisjarvessa.

var. septenirionale Lindb. fil. st. fq. (W.: ktav,. nimella

B. heteroph. Fr.). — Jarvissa ja jo'issa. Edell. useimmiten

vain harvakseen tai pikku ryhmina, jalkim. valista runsaas-

tikin. Hyvin virtaisilla paikoilla ovat varret melkein koko-

naan vedenalaisia ja kelluvat lehdet valista hyvin pitka- ja

hienoliuskaisia.

B. paucistamineum (Tausch) rr. (W. ei main. S:salmelta).

— Kasvoi runs, kylmavetisessa Ulkupurossa kalkkiseudulla

Kiann. Salov. 1.

Ranunculus lingua L. rr. [W.: (harv.) ei mainitse S:-

salmelta). — Tavattu kohtalaisen runsaasti ainoastaan

l:ssa paikassa etelapitajalla. Lp.: Ylivk. Isossa joessa

(Hyryn 1.).

R. reptans L. st. fq. (W.: ktav. — jtav.). — Jarvien ja

joskus jokienkin rannoilla; harvoin huomattavamman run-

saasti.

R. lapponicus L. r. (W.: „Yleensa jharv.")- — Tavattu

useimmiten synkkien korpipurojen varsilla ja valista aukeam-

millakin soisilla paikoilla. Lpt. (8): Alanlj. Kiehtajan torpanl.

(A. S a n d s t r o m) ja Porttilomasta. Ylinlj. Keihaspuron varr.
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(Leppalan !.)• Kiann. Tuomiaron 1. (Janiskrn tak.) ja Saarna-

kallion 1. (Suottalan lah.). Ruht. Tauriaisen ja Saukon 1.:

W a i n i o ; Vaaranpuron varr. (Pajuvaaran 1.) ja Saaskelaisen

suon laidalta (Saarijrn !.)•

R. hyperborms Rottb. p. (Lackst.; — W.: harv.; sam.

siv. 97; „harv. ja vahavalt." s. 136). — Kasvaa hetteissa

(kayttamattomissa) ja niiden lietteikoilla; tavattu myos niitty-

kuohukolla ja eraanlaisissa latakoissa; useimmiten runsaasti.

Lpkkoja: Kirkonk. Pappilan saunan 1. (Siita kai sen on loy-

tanyt jo E, F. Lackstrom); Mannilan 1.: Must (s. 50);

Viitalan 1. ja Lehdon torpan 1. Kerdldnk. Kestin 1. Alavk,
4

Parvalan 1. Ylinl}\ Junnujarven paassa. Kiann. hetteessa

Ulkupuroa varr. Salov. 1. Ruht, Pirttivaaran L ja Mylly-

lammin I (Hossan tien.) seka useammissa eri latakoissa

Rytyksen ja Saarij:ii kylan val. — Nahty muuallakin, vaikka

ei ole tullut merkityksi.

R, auricomus L. fq,— st. fq. [W.: „ktav. viela Kiannan

pitajassa, ainakin seuduttain; (Kiann,) „ktav.—^jtav." s. 96].

Kasvaa tuoreilla pientarilla, kentilla ja nurmikoilla kohtal

runs, yli pitajan; ei niin runs. k. Savossa. Lehtien muoto

vaihtelee jonkunverran,

i?. Qiiric. *Sibiricus (Glehn) Lindb. fil. — Tavattu

ainoastaan Kirkonk. Amman ruukilla (st cp-), mutta kas-

vaa arvatenkin muuallakin. Naytteet on maarannyt Toht.

Lbg,

R. acer L. fq. (W.: yl). — Kasvaa melkeinpa kaiken-

laisilla kovan niaan kasvupaikoilla seka kuivemmilla— nailla

tavalllsimmin ~ etta kosteammilla: heinapelloilla, pientarilla,

niityilla, jokivarsilla, raivioilla ja kuohukoilla missa mitenkin

runsaana. Kansa nimittaa sita „ko i ru oh oksi" ja „karpa-
senkirkoksi!"

R. repens L. fq. (W.: tav.). — Kasvaa yleensa kos-

teammilla paikoilla kuin edell. eika ole aivan niin yleinen-

kaan. Nahty kosteilla pelloilla (us. runs.), ojissa, marissa joki-

ja purovarsilehdoissa, raivioniityilla ja rannoilla y. m. Muotoja

en ole tarkannut.
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R. polyanthemos L. (rr). (W.: „j^arv—harv. Kuhmossa
ja Etela-Kiannalla"). — W. on sen tavannut Srsalmella

Alavk, Laakson ja Hevosvaaran luona. Itse. en ole kesai-

seen aikaan liikkunut niilla seuduin enka tavannut sita

muuallakaan. *

.

+ [Papaver midicaule L- Istutettuna pappilan puutar-

hassa, jossa se kukkii joka vuosi],

/P. bracteatum. Eraana kesana kylvin sen siemenia

pappilan puutarhaan, jossa se sen jalkeeri kasvoi hoidotta

useampia vuosia. — (Sitapaitsi viljellaan siella kesaisin puu-

tarhoissa useita yksivuotisia unikkolajeja, jotka myos menes-

tyvat aivan hyvin)],

IFumaria officinalis L. rr, Kirkonk. Harakan puutarhassa

1 kpL V. 1917].

[Barbarea vulgaris RBr. Tavattu useampina kesina

kirkonkylalaisten heinapelloilla, joilla se nayttaa tulevan

omin varoinsa toimeen niink. Savossakin. Lpt: Pappilan 1.,

Roinilan L, Suomelan 1. ja Rantalan autiossa].

B, stricta Andrz. rr, (W. ei mainitse S:salmelta)- —
Luonnonvaraisena olen tavannut sita ainoastaan. yhdessa

paikassa pohj. pit kalkkiseuduillaj nimittain Kiann. Lauta-

lahden rann.; Vasonniemella ja siellakin hyvin niukasti.

Rikkaruohona olen sita sen sijaan nahnyt parina kesana —
useampien vuosien valiajalla — Kirkonk. Ounasniemella ja

Roinilan pellossa (1911).

Stenophragma Suecicum (Fr.) Celak. rr. (W, ei mainitse

Srsalmelta). — Tavattu ainoastaan etelapitajalla vanhoilla,

kedottuneilla pelloilla ja niistakin toisesta kai jo havinnyt.

Lpt.: Kirkonk. Alanteen niemipellolla v. 1907 ja Amman
ruukin „autiossa" useampina vuosina, mutta niukasti siel-

lakin.

St. .Thalianum (L.) Celak. rr. [W.: (Kiann.) „harv," siv,

95]. „Kiannan pitajassa Kiannanniemen luona*': Wainio.
Itse en ole lajia tavannut S:salmella.

Cardamine pratensis L. st fq-—p. (W.: jtav., vaan

niukasti, vars, pohj. osassa aluetta). — Tavattu yksinomaan

vain rannoilla ja niillakin niin niukasti, etta sen kukkiminen

7
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ei herata siella juuri minkaanlaista huomiota. Lpkkoja:

Kirkonk. Amman ruukilla (st. cp.) ja Haukiperan rann.

Ylivk. Isonjoen varr. Alanlj. Naljanganjoen varr.jaPolvelanl.

Kiann. Rontylan rann, ja Kiannanniemen tienoilla 4—5 paik.

Ruht. Pirhosen 1, ja Myllylammin rann. (Hossan 1.) seka So-

meron vesiston varr. y. m.

Nasturtium palustre (Leyss.) DC. rr. [W.: (jharv.) ei

mainitse S:salmelta). — Tavattu niukasti Amman ruukilla

(rikkaruohona?) ja Kerdldnk. Korpijarven (lasketulla) ran-

nalla (cp,).

Erysimum cheiranthoides L. fq. (W.: tav.). — Kasvaa

rikkaruohona pelloissa yli pitajan.

Brassica campestris L. (W.: jharv.; mahdollisesti tar-

koitetaan S:salmeakin, vaikk'ei sita nimenomaan mainita).

Itsellani ei minulla ole siita juuri minkaanlaisia merkin-

toja, vaan muistelen kuitenkin joskus nahneeni sita. Ainoa

merkitty paikka: Kiann. Kiannanniemella Makelan pellolla

V. 1917.

+ IB Viljellaan viela ainakin paik

Useampia kertoja olen tavannut sita kukkivana edellisen

kesaisilla kasvupaikoillaan, joten sen „mukulat" ovat saily-

neet paleltumatta yli talven. 'pz/i

on viimeaikoina ruvettu viljelemaan ja ainakin pappilassa

hyvalla menestyksella],

4- [Br. oleracea L. On koetettu viljella, vaan ei ole me-

nestynyt. — Lantun (Br. napus f. napobr.) viljelyksesta S:sal-

mella ei minulla ole mitaan tietoja].

(Camelina sp. Nahty pari kertaa kylvosten seassa.

Pappilan suopell. loysin talta kasvilta kerran varsin omitui-

sen nakoisen epamuodostuman].

Thlaspi arvense L. fq. (W.: tav., seuduttain ktav.)-

Tavallinen rikkaruoho pelloissa ja pihojen seutuvilla.

Capsella bursa pastoris L. fq. (W.: tav., mutta yieensa

vahemm. runsaasti kuin etelampana). Samoin kuin edelli-

nenkin. „Tavataan muunnoksina seka integrifolia etta

pinnatifida'' : Wainio. Itse en ole sen eri muotoja tar-

kannut.
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Subalaria aqiiatica L. st. r.~r. varsinkin pohjoispita-

. (W. ei mainitse lata lajia lainkaan Srsalmelta).

Kasvaa liejukkorannoilla niinkuin Savossakin, mutta yleensa

paljon niukemmin- Pohj, pitajalla hyvin harv. ja niukasti.

Lpt.: Kirkonk. Alanteen jarven rann.; Haukilan myUyn I.

ja Tormalan I. Kerdldnk. Sakaranjarvessa seka Aittokosken

alapuolella olevan levean virran liejukoilla ja kaiketi ylem-

panakin koskien varsilla (Kirkonkylan puolella), Alavk.

Loukonjarven ja Pienen Alanteenjarven rannalla (Jumalisk.).

Piisp, Runtin salmen rann. Kiann. Linnan rann. ja Ruht,

Esalan rann.

[Berteroa incana (L.) DC, Tavattu pari kertaa siemen-

ten mukana kulkeiituneena heinapelloissa. Lpt.: Kerdldnk.

Lehdon heinapell. v, 1909; oli sailynyt siella jo useampia

vuosia. Pesionk. Kulman suoviljel.].

[Bunias orientalis L. Kiannank. Janiskannon k nain

tata kasvia v. 1909 yhden ison pehkon pellon pientareella

vatukossa. Sen sanottiin kasvaneen siina jo ainakin puoli-

valiin toistakymmenta vuotta. Kirkonk. Roinilan pellosta

loysin myos 1 kpleen (v. 1911), jonka niuistaakseni nykasin

juurineen ylosj.

Raphanas raphanistrum L.r.? (W. ei main. Srsalmelta).

— Tavattu pelloissa ainakin kaksi kertaa, nim. Kiann. Janis-

kannon k ja Ruht. Tervosen L ja Juntusrannalla. Kasvaa san-

gen luultavasti monin paikoin, vaikka sen leveneminen tuli

vaillinaisesti tarkatuksi.

Drosera rotundifolia L. st, fq. (W.: ktav.). — Kasvaa

mattaisilla rameilla ja letoilla y. m. soisilla paik, Esiintyy

usein — ellei useimmiten! — pienikasvuisena muotona,

joista muutamat ovat milt'ei kaapiomaisia, 1—2 kukkaisia:

/"• pygmaea Sack Muutoinkin on lajia melkein aina niukan-

puoleisesti.

Drosera longifolia L. fq.— st fq.; luultavasti yleisempi

ja runsaampi kuin edellinen, vaikka leveneminen ei ole tul-

lutkaan taydellisemmin tarkatuksi. — (J. Lacks tr 6m luet-

telee sen Srsalmelta. — Wrn muk. „ktav., seuduittain jtav.").

Kasvaa samallaisilla paikoilla kuin edellinenkin. — Lajin
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leveneminen ja esiintyminen S:salmella on tavallaan epa-

tasainen, sen puolesta nimittain, etta isot, kauniit, todella

„pitkalehtiset" muodot, jotka kasvavat hyvin vennoilla ja

vetisilla lietteikoilla, ovat mielestani harvinaisempia, jota-

vastoin pienet ja keskikokoiset muodot, joiden lehtilapojen

pituus- ja leveyssuhteet ovat toisellaiset kuin edellisten,

ovat enemman tai vahemman tavallisia. Nama lienevat

muotoa /, piisilla Kihlm, tai van obovafa M. Sc K., jonka

W a i n i (Dr. obovatan^^^^Dr. intermedian nimella) sanoo

olevan: jharv.(—paik.), ja jota ban luettelee tavanneensa

m. m. Kirkonk. Pietarin 1. ja Ruht. Hossan 1. {Vert myos

Hj. Consp.). Sekamuodosta ei ole naytteita Srsalmelta,

vaikka sekin sangen todenn. kasvaa siella.

Parnassia pahistris L. st, fq. (W.: tav,). — Kasvaa

paremmilla soilla ja rameilla seka rannoilla ja muilla marilla

paikoilla; harvemmin abomaisilla lebtoniityilla ja pientarilla

niink. Savossa. Muutamien koskien rantakivikoilla olen ta-

vannut sita tavallista pienempikasvuisena. Wrkaan ei main.

sita nimenom. Sisahnelta.

Saxifraga hirciilus L. r. (W. ei luettele sita Srsalmelta,

vaan Lackstrora mainitsee sen sielta). — Kasvaa eraan-

laisilla letonluontoisilla betteikoilla, varsinkin jokien y. m.

vesien laheisyydessa ja esiintyy useimmiten sangen taajoina,

joskaan ei laajoina kasvustoina. Lpt. (6): Kirkonk. Myily-

puron varr.; lammin rannalla Viitalan 1. ja Hiisijoen varr.

Alavk. Ruokojarven paassa. Ylinlf. Ruostesalmen suolla

(Pikkulan l). Kiann. Kortejoen varr. (Kapylan k); Ahven-

lahden peralla (Kiekin 1.) cp. ja Ulkupuron soilla (Salov.

takal).

[Ribes nigrum L. Ainoastaan istutettuna pappilan puii-

tarbassa ja Janismaella (pappilan L). Sanotaan tuottavan

kypsia hedelmia. Villina en ole tavannut sita Srmella viela

kertaakaan, vaikka asian alkain olen etsinyt ja tarkannut

Olen kysellyt kansaltakin, loytyyko siella sellaista marja-

pensasta ja paikoin on sanottu loytyvankin. Mutta paikalle

johdettuna olen havainnut ne joko punaherukaksi tai on

tiedonanto muutoin ollut erebdyttava. Paikoista, joissa sita
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sanottiin kasvavan, mutta joissa en tullut kayneeksi, mainit-

sen vain kaksi: Kirkonk. Patokosken etelapuolella ja Alanlj.

Vaakion niitylla].

F

/?, ^nihmm pabescens (Sw.) Hedl. p. [W.: (Kiann.) paik.

s. 97; samoin s. 109; „Kiann. paik. ja vahavalt." siv. 135],

— Kasvaa niityilla ja lehdoissa koskien ja jokien varsilla

seka arojen lahistoilla ja kalkkiseutujen noroilla; valista

runsaastikin. Hedelmoimista en ole oilut juuri tilaisuudessa

tarkkaamaan. Mutta muistan ainakin kerran tavanneeni

pehkon, joka oli taynna marjoja. Lpkkoja: Kirkonk. leh-

dossa Vuokinkosken niskalla; Kyna- ja Patokoskien oik.

rannalla y. m. Eiiiajoen koskien varsilla; nmistaakseni myos
Amman ruukilla. Pesionk. Kivijoen varr. Alanlf\ Kokkojoen

ja Junnujoen varr. Ylinlj. Kurkivaaralla ja Sauna-aronl. (cpp.),
-^

Kiann. Kiannanniemen 1. (Wainio). Itsekin nain sita siella

monin paik. esim. Junnulan pient., Vaaran norolla (cp.) ja

Pahanlammin 1. y. m.; Laseikon korvella; Tuomiaron 1.;

Vasonniemella; Matalanpuron varr.; Katiskajoen varr. seka

Takkuspuron ja Mustanjoen varr. Ruht. „Kokkokosken ja

Saarijarven luona seka useissa paikoin Ylajoen saarilla ja

etenkin koskien rantamilla": Wa-inio. Kahdesta ensinm.

paikasta loysin sita minakin; esim. Rytyksenl.; Kakiniemen

norolla; „Viinikanmeren" 1.; Portin ram. ja Koivulehdon

aron 1. (Kaikki Saarijm tienoilla). — E. Castren'in kirjassa

lienee myos s. 55 (Hj. Consp) jokin tiedonanto herukkain

kasvamisesta S:salmella.

Ribes rubrum * glabellum (Trautv. et Mey.) Hedl. rr.

(W. ei main, koko muotoa). — Tavattu ainoastaan kahdessa

paik., nim. Ylinlj, lehdossa Sauna-aron 1. ja Kiann. Janiskan-

non 1. pientareella.

Ulmaria pentapetala Gil. fq. (W.r tav.). — Kasvaa ma-

rissa lehdoissa, pensaikoissa ja ryteikoissa puro- ja jokivar-

silla, rannqilla, luhdilla ja raivioniityilla, missa mitenkin runs.

yli pitajan.

Riibus idaeiis L. fq.— st. fq. [W.: tav. ( ktav.)]. —
Kasvaa tavallisimmin kartanoidenja viljelysten tienoilla, mutta
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tavattu ulompanakin: lehdoissa, varsinkin vesien laheisyy-

dessa ja raivioilla y. m.

[f. chlorocarpa Krause. Sanotaan kasvavan Pesionk.

Laajan 1. Ylinlj. Sauna-aron 1. ja Poutalan autiossa. Itse

en ole ollut tilaisuudessa hedelman aikaan niita tarkasta-

maan].

R ardicus L. fq. (W,: tav.). — Ojavarsilla, pientarilla,

raivio- y. m. niityilla, lehdoissa rannoilla y, m. yli pitajan.

Kukkii runsaasti, mutta hedelmoi harvoin ja niukasti. Mina

ainakaan en muista nahneeni sen marjoja kuin jonkun

kerran. — Usein paikoin olen nahnyt muotoja, joiden tera-

lehdet ovat olleet syvalle liuskottuja: f.
schizopefala ja

toisia, joilla on ollut hyvin runsaasti teralehtia, joten kukat

ovat olleet palleroisia: i. fl.pl — Var. leuciticus lienee tullut

erehdyksesta edell. luettelooni, silla Sotkamossa nakeniani

valkeakk. muodot olivat aivan toisen nakoisia. S:salmen

muodot lienevat sen sijaan sekamuotoa R. „castoreLis^\

R. saxatilis L. fq, (W.: tav.). — Kasvaa joks. monen-

laisilla kovan maan kasvupaikoilla, missa vain on vahan-

kaan parempaa — lehtomaisempaa — pohjaa, mieluim-

min kuitenkin rantalehdoissa, joihin ylempaa on valunut

ravintoaineita ja jotka muutoinkin ovat suojatumpia.

Ellen vaarin muista, nimitti kansa kasvia „1 i n n u -

k a k s i".

R. chamaemorus L. fqq.—fq. (W.: tav.). — Melkein

kaikenlaisilla sammalpeitteisilla suotumilla, varsinkin korvilla

ja rameilla; uusilla maanteillakin, joilla se nayttaa viihtyvati

yhta hyvin kuin soillakin. „HiIlo".
R. ardicus X saxatilis. p.— st. r. (W. ei mainitse koko

muotoa). — Kasvaa samanlaisilla paikoilla kuin paalajitkin,

melkein saannollisesti kuitenkin enemman tai vahemnian

kosteilla ja soistuneilla, harvoin kuiv.emmilla. Esiintyy san-

gen monimuotoisena ja vaihtelee kooltaankin aika lailla.

Lpt.: Kirkonk. Niettussaaressa; Salriiipuron niitylla; Alan-

teen myllyn 1.; Taipaleen lehtoniitylla; Sahinpuron varr.

ja Aittokosken 1. Alaj. Kortejoen kosken varr. YM-
Nivajoen varr. Kiann. Tuomiaron 1.; Kapsunpuron varr.
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ja Vaarannorolla (Kiannann. 1.) seka Saarnakallion juurella

(Suottalan 1.). Ruht Akonperassa (Alangon I); Savipuron
•varr. (Juntusrann.); Peltolammin niit. (Murtov. 1.); Lehtosen
puron varr.; Kauniillakankaalla ja paikoin likempanakin
Saarijarvea; likosken rann. ja muuallakin Hossan tienoilla.

Mahdollisesti myos Kirkonk. Vaantion y. m. koskien varsilla

ja Kiann. Janiskannon 1. Edell. paik. tapaamani muodot voi-

sivat olJa R. arcf. var. leuciticus'takin; naytt. puutteessa jaa

asia kuitenkin avoimeksi.

R. idaeus X saxatilis rr. Tavattu ainoastaan Kirkonk.

kahdessa paikassa lehdossa Korkealaisen sarkan juurella

Syvajarven puolella, jossa sita kasvoi kohtalaisen run-

saasti.

Geum rivale L. p.— st. r. (W. ei main. S:salmelta).

Kasvaa (kulkeutuneena?) pientarilla, vanh. heinapelloilla ja

joenvarsiniityilla, ja luonnonvaraisena purovarsilla ja soistu-

neissa lehdoissa kalkkiseuduilla seka lettomaisilla hetteikoilla.

Lpt. (n. 20): Kirkonk. Pappilan 1.; Ammanruukilla; Raivion

niit. (Viitalan 1.) ja Myllypuron varr. Alavk. Ruokojarven

raiv. ja kahdessa muussa paik. Jumalisk:lla. Pesionk. Lehdon
ja Lahnasen pient. Alanlj. Polvelan pient. ja niit. Kokkojoen

varr. Ylinlj. Nivavaaran rint. ja 2:ssa paik. Nivajoen varr.;

Aitilan korvella puron uomassa; Matarapuron varr.; Kurki-

vaaran liep. ja Mustalla suolla (Nivav. 1.). Kiann. Vaaran-

norolla (Kiannann. 1.) pec. Piisp. Palokorvella (Timpin 1.) cp.

Ruht. Rytyksen 1. (Saarij.). — Luonnonvaraiset kasvupaikat

ovat kaikki kalkkiperaiselia maalla!

Fragaria vesca L. r. [W.: (Kiann.) „jharv." s. 96jal08;

«jharv. ja valt." s. 135J.
— Tavattu kuivilla pient. ja kal-

lioilla seka purovarsilla ja noroilla enimmakgeen vain kalkki-

seuduilla. On suurimmassa osassa pitajaa nimeltaankin tun-

tematon. Lpt. (n. 15, oik. vain 7): Kirkonk. Pappilan l.pc;

Ammanruukilla 2—3 paik. (runsaammin kuin muualla S:sal-

mella) ja Patokosken varr. Pesionk. Kulman 1. pec. Ylinlj.

Kurkivaaralla. Kiann. „Kiannanniemella useissa paik. ynna

viela Pahanlammin 1.": Wainio; samoilla seud. olen sita

tavannut minakin. Ruht. „Saarijarven 1.": Wainio. Siella
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olen tavannut sita Rytyksen ja Tervosen 1. Sanottiin kasva-

van myos Piisp, Palokorvella (Timpin L), mutta oppaani ei

osunut sille paikalle.

Comarum palustre L. fq. (W.:* tav.). — Vesikuopissa,

ojissa, latakoissa, soiden lietteikoilla y. m. yli pitajan. Ylinlj.

Pikkulan 1. nain muotoa, jonka lehdet paaltapainkin olivat

huomattavasti hopeanhohtoisia.

Potentilla norvegica L. rn (W. ei main. S:salmelta). —
Tavattu ainoastaan Kirkonk, Amman ruukin kaatopaikoilla

pari kertaa ja Hulkkosen torpan 1. pellossa 1 kpl. seka

Kerdldnk. Lehdon v. 1907 kylvetyssa heinapellossa useampia

kpleita.

/P. argentea L. rr, (W. ei main. Srsalmelta). Kerdlank.

Lehdon 1. samassa heinapell. kuin edell., useampia hyvin

kehittyneita kpleita].

P. tormentilla Sibth. r. (W. ei mainitse S:salmelta).

Tavattu osiksi kulkeutuneena ja osiksi luonnonvaraisena,

jolloin se kasvaa vain kalkkiseutujen purovarsilla ja soilla.

Saman huomion on tehnyt myos jo Brenner: Observatio-

ner, s. 219. Lpt. (4): Pesionk. raaantien laid. Romppalan 1.

yksi laikku (luultav. kulk.). Ylinlj. MatarasuoUa (Kokon 1.) cpp.

laajalla alalia. Piisp, Pystynpuron varr. (Junttilan 1.). Kiann.

KaivosuoUa Salov. L st. cp.

Alchemilla pastoralis Buser rr. (W, ei main. S:salnielta).

— Tavattu heinapell., kuivilla pient. ja kedoilla seka ojissa.

Lpt. (3): Kirkonk. Ammanruukilla 2 paik. seka Tolpan 1. ja

Roinilan I.; molemm. niuk.

A. subcrenata Buser st. r., pohj. pit. r.—rr. (W.: sam.

kuin edell.). — Talojen pientarilla ja ulkokartanoilla etela-

pitajalla monin paik. ja runs., pohj. pit. hyvin harv. ja niuk.

Lpt. (n. 16): Kirkonk. Pappilan 1.; Mannilan 1.; Amman
ruukilla; Alanteella; Roinilan 1.; Hulkonniemessa; Rantalan

autiossa ja Haukilan 1. Alavk. Saukon 1. Ylivk. Karhukan-
kaan 1. ja Marjovaaralla. Naissa kolmessa kylassa samoin

kuin muuallakin etelapitajalla luulisin loytyvan sita viela

monessa muussakin paikassa, vaikka en ensi vuosinani siella

liikkuessani tullut niita merkinneeksi. — Ylinlj. Paavaarallapc.
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Piisp. Paukuttajan 1. pc. .Ruht, Perttulan pient. (Juntusr.) pc.

seka Alatalon rann. (Saarij.).

A, acatidens Buser, Lindb. fil. ampL rn (W. ei main.).

—

Tavattu heinapelK ja pientarilla. Lpt. (2): Alavk^ Raatteenl.

ja Pesionk. Vasikan 1.

A. glomerulans Buser r.—rr. (W. ei main.). — Kasvaa

heinapelL, pient. ja autiotilojen kedoilla seka kosteissa ojissa

ja painanteissa pihojen L Tahan asti tavattu ainoastaan

etelapitajalla. Lpt. : Kirkonk, Roinilan 1. ja Hulkonnie-

messa seka Alaj. Kylanmaella ja Haapa-ahon L; molemm.
cpp, ,

Rosa cinnamomea L. st. fq,—p.' [W.: jtav.(—paik.) yli

koko alueen]. — Rannoilla ja pientarilla yli pitajan. Viime-

mainituilla paikoilla valista erinomaisen runs., isopehkoisena

ja kaikin puolin komeana; nain esim. Kiann. Kiannanniemella

ja Ruht Kokkoniemessa. — Wainio mainitsee muodon,

jolla seka vanhemmat etta usein nuoremmatkin oksat oli-

vat tiuhaah okaisia. Samallaisen loysin minakin Alaj. Mylly-

joen varr.

R. acicularis Lindl. rr. [W.: jharv. (—paik.); (Kiann.)

„jharv.", siv. 96]. — Tavattu sekametsassa joen varr. y. m.

Lpt. (4): Pesionk. Pesionlahden pohjukasta kahden puolen

jokea. Kiann. Kiannanniemella: Wainio. i?n/2f. Saarijarven

ja Hossan 1.: Wainio. .

+//?. '^'pimpinellifolia (L). Vilj. pappilan puutarhassa, jossa

se nayttaa menestyvan hyvin]. .

Prunus padiis L. st fq.--p. (W.: „jtav. — Kian^

nan koskisten jokien varsilla"). — Kasvaa lehdoissa ja

niityilla jokien ja purojen varsilla seka arojen laheisyy-

dessa.

Sorbiis aucuparia (L.) Gaertn. fq.—st. fq. (W,: ktav.).

Kasvaa sekametsissa ja lehdoissa, pientarilla ja rannoilla.

Havaittu kaksi eri muotoa, joista toisella on lehdet ja nuoret

oksat kaljuja, toisella villakarvaisia., Viimem. kasvaa ainakin

Kirkonk. Suomulan 1.

-f (Phaseolas vulgaris L. Viljeltyna pirttien ikku-

noillaj.
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[Trifolium hybridum L. r. (W. ei main. Srsalmelta).

Tavattu muutamia kertoja heinapelloissa: Kirkonk. Pappilan

suopellossa. Alaj. Kylanmaella. Kerdldnk. Lehdon 1- Kiann.

Janiskannon L ja Kuurtolan heinapellossa, jota ei sanottu
kylvetyn. — A. Sandstrom sanoi myos kasvavan sen

villina Ruht. eraalla Parsamon talon suol'la; kaiketi samalla,
w

jonka pohjalta Siio vilj.-yh d. Vuosikirjan (1905, 3, s. 220

ja 283 N:o 431 Viitapuronsuo) mukaan on loydetty hyvin

puhdasta vivianiittia. Mainitussa vihkosessakin sanotaan,

etta suon apilakasvullisuus on erinomainen, mutta huomau-

tetaan myos samalla, etta suota on viljelty, siis kaiketi

kylvettykin, joten laji lienee tullut sinne muiden siementen

mukana].

Tr. repens L. fq. (W.: „tav. yli koko alueen"). Kasvaa

pihojen tienoilla, teiden varsilla, hetteiden lahist., venerann.

y. m. ihmisten liikepaikoilla.

Tr. pratense L. luultavasti ainakin st. fq. yli pitajan.

(W.: „KiannaIla jtav.—paik."; jtav., siv. 96).
—

* Pientarilla

ja kuivilla kedoilla missa mitenkin runs.

var. albiflora v. Post. Tavattu useampia kertoja, esim.

Kirkonk. Janismaella (Pappilan 1.) ja Kukkumaan pienta-

reella. Pesionk. Myllylan 1. ja Kiann. Junnulan 1. (Kiannan-

niemella).

ITr. spadiceum L. A. Sandstrom muisteli nahneensa

sita Alavk. Parvalan 1.].

+ fCaragana arborescms Lam. Istutettuna Kirkonk.

molempien pappiloiden puutarhoissa seka Amman ruukilla.

Menestyy mainiosti: kukkii ja tekee hedelmaa].

Lathyrus paluster L. rr. Ent. Nimismies A. Sand-
strom'in herbariossa oli naytteita, jotka han sanoi otta-

neensa (muistaakseni) Alavk. Parvalan 1. — S. muutti sitten

pois S;salmelta, ennenkuin ehdin saada parempaa selvitysta;

enka ole saanut sita jalkeenpainkaan.

L pratensis L. r. (W. ei main. Sisalmelta). — Kuivilla

pientarilla, autiotilojen kedoilla ja heinapelloilla. Enimmak-
seen niukanpuoleisesti. Lpt: Kirkonk. Hulkonniemen aut.;

Roinilan 1,; Suomulan 1. ja Isonvaaran pient. Pesionk. For-
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kan 1. (Opett. M. Seppasen herb.). Kianti. Kuurtolan I. ja

Ruht. Keskimaisen pient. (Juntusr.).

[Vicia sativa L. Nahty vihantarehun seassa viljelyk-

sissa]

V. sepium L. r. (W Tavattu

pientarilla tahan saakka ainoastaan etelapitajalla. Lpt.:

Kirkonk. Pappilan I. ja Alanteen 1. seka Isonvaaran ja Pienen-

vaaran pientarilla, Alaj. Yla-Kettulan 1. ja Alavk. Virran

torpan I.

V. cracca L, st. fq.—p. [W.: „Tav. koko alueella
a

(Kiann.) „ktav.—jtav. ?" siv. 96]. — Pientarilla, autiotllojeri

kedoilla ja heinapelK; toisin paikoin niin harvinainen, etV^

sita naytettiin minulle seudun erikoisuutena. Lpkkoja: Kir-

konk. Hulkonniemella; Rantalan autiossa; Roinilan L ja

Alanteen 1. Alaj. Maattasen autiolla. Alavk. Rimpilan 1. ja

Hameenniemen 1. Yliuk. Marjovaaran 1. ja Malahvian 1.

Pesionk. Lehdon pient. Alanlj. Polvelan 1. cp. Ylinlj. Pojo-

lan aut. Kiann. Simolan 1.; Salovaaran 1. ja Kuurtolan 1.

Piisp. Pyhavaaralia; Alassalmen ent. lypsypaikalla seka Tim-

pin L; Kaikkosen I. ja Hoikkalan 1, Ruht. Lehtovaaran I. seka
2—3 paik, Juntusrannalla.

+ IPisiim *sativum L. ja P. *arvense (L). Vilj. enimmak-

seen rehukauran seassa].

Geranium pratense L. rr. (W. ei main. Sisalmelta).

Nurmikoilla ja pientarilla pihojen laheisyydessa. Lpt. (2):

Huht. Kyron 1. ja Jokelan 1.; jalkimaisessa paikassa hiukan

runsaammin kuin edell. Laji on arvatenkin tullut tanne

Venajan-Karjalasta, jossa se W:n mukaan on yleinen ja runs.

Kuulin nimitt. kerrottavan, etta ent. n. s. „rapparien" olisi

pitanyt kulkea tasta kautta Suomen puolelle. — Brenner
(Obs, s. 209) mainitsee lajin loydetyksi myos Kiannan Kanto-

niemelta, vaikka paikka W:n mukaan (s. IX) on Kuusamossa.

Vrt. myos Hj. Consp. 1911, s. 112.

G. silvaticum L. fq.—st. fq. (W.: tav.). — Kasvaa melkein

Icaikenlaisilla kovan maan kasvupaik. ja kaikkialla, mieluim-

min kuitenkin sekametsissa ja pientarilla. „M a n t a h e i n a",

«porkkaheina".
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f. parviflora v. Post. Kirkonk. Amman ruukilla, jossa se

esiintyi seka sinipuna- etta valkeakukkaisena.

f.albinea ^mmo. (W.: „Kiannan pitajassapaik."). — Mina-

kin olen sita nahnyt moninpaikoin esim. iC/rfeonfe. Pappilanl.;

Joutepuron varr. ja Ammanruukiila. Ylinlj. Nivavaaralla y. m-

Br. Obs. mainitsee sen myos Ruht. „Juntusen'* L Savossa

olen sita nahnyt ainoast. 2 kertaa ja silloinkin hyvin niuk.

(Vert, myos Hj. Consp. 1911, s. 115).

Oxalis acetosella L. r. [W.: (Kiann.) j,harv/' siv, 95.

„Kiann. harv. ja joks. vahavalt/' s. 135].^— Kasvaa synkissa^

kuusivoittoisissa sekametsissa, purovarsilla, noroilla ja van-

hoissa raunioissa. Useimmiten niukasti. Lpt. (9—11): Ylinlj\

Nivavaaralla; Mustansuon niityn verajan L; Kolkonjoen varr.;

Pojolan autiossa; Peuron myllyn L ja Mustanrinnan mokin L

Kiann, j,Kiannanniemen 1/* : W a i n i o
;

(siella nain sita mina-

kin VaarannoroIIa; Pahanlammin puron varr. ja rann- Jun-

nulan L); — Mustanjoen varr. ja Tuomiaron 1. — Prep.

0. Sorsakoski sanoi kasvavan sita myos eraalla ranta-

toyraalla Amman ruukilla Kirkonk., mutta itse en ole sita

sielta loytanyt.

-f [TropaeolumAaieja viljellaan menestyksella koristekas-

veina Kirkonk. puutarhoissa].

[Linum usitatissiniiimL. Nahty parina kesana muutamia
kpleita rikkaruohona (?) postikontt. puutarhassa. Sen vilje-

lyksesta minulla ei ole tietoa].

Callitriche verna L. Leveneminen epatietoinen; luultav-

enemman tai vahemman harv. (r. ?). Wainiokaan ei main,

sita S:salmelta. Maarattyja naytt. on ainoast. seur. paikoista:

Kirkonk. latakosta Kanervavaaralta! Ruht. Lehtovaara: Wai-
n i o ! W:n nayte on jatetty Mus. nimella C. polymorpha, vaan

Hjelt {Consp. 1911, s. 175) pitaa sangen todennakoisena, etta

se kuuluukin tahan lajiin,

C. polymorpha Lonnr. luultav. st. fq.—p. (W. main, sen

Kiann. ainoastaan Lehtov. 1., vaan nayte sielta on kai toista

lajia; vert, edell.). — Kasvaa seka vedessa etta rannoilla

kaikenlaisissa ja kaikenkokoisissa lammikoissa ja jarvissa,

usein hyvinkin tuntuvasti virtaavassa vedessa. On S:salmella



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 46, N:o 1. 109

todellinen „poIymorpha", silla se vaihtelee seka kooltaau

etta muodoltaan sangen huomattavasti. Maarattyja nayt-

teita on ainakin seuraavista paikoista: Kirkonk. Alanteen-

jarvesta ! ja Kukkumalammista ! Ruht. Saarijarvesta ! ja

Kettulammista! (Hossan 1.) seka sitapaitsi yksi epavarma

(,,C. polym.?) Kokkoniemesta. (Maaraykset ovat Toht.Li n d-

T^erg'in).

Empetram nigrum L. fqq.— fq. (W.: tav.). — Kasvaa

monenlaisilla paikoilla, etupaassa kuitenkin havumetsaisilla

mailla seka raaseikoilla ja rameilla.

+ [Impatiens balsamina L. Tavallinen rahvaan huone-

l^asvi].

Rliamnus frangula L. st, fq.—^p. (W.: paik.; sam. s. 96).

Kasvaa rannoilla, lettorameilla ja soiden laitamilla. Puun-

tapaisia muotoja en muista tavanneeni, vaan ovat kaikki

nakemani muodot olleet isompia tai pienempia pehkoja ja

vesoja.

[Althaea rosea (L.) Cav, Menestyksella vilj. kukka-

tarhoissa].

Elatine hydropiper L. rr. (W. ei mainitse S:salmelta).

— Tavattu ainoastaan Kirkonk. Alanteen virran rantalieju-

kolla.

Viola paliistris L. fq.— st. fq. [W.: „KiannalIa melkoi-

sella levenemisella aina Kirkonkylaan saakka. Pohjois-Kian-

nalla jharv." (Kiann.) „jharv.", s. 93]. — Tavattu kosteilla

ojavarsilla ja jokitormilla, marilla niityilla ja luhdilla yli pita-

jan; usein runsaasti.

V. epipsila Ledeb. fq.—st. fq. (W.: ktav., seuduittain

myos tav.). — Kasvaa mattaisilla noroilla ja raivioniityilla

seka varsinkin vesien partailla, hetteiden aarilla, puro- ja

jokivarsilla y. m. Tatakin kasvia kuulin kerran kutsuttavan

„ukonlumpeeksi", sen lehdet kun myohemmalla kesalla

kasvavat suotuisilla paikoilla hyvin isoiksi.

V. umbrosa (Whlnb.) Fr. r. (W. ei main. S:salmelta).

Kasvaa purojen varsilla kalkkiseuduilla kohtalaisen

runsaana; tavattu toistaiseksi ainoastaan pohj.

Lpt. (7): Ylinlj. Kurkivaaralla ja Sauna-aron 1. Kiann.
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Pahanlamminpuron varr. (Kiannann. 1.). Ruht. Koivulehdon

aron 1.; Kaleettoman varr.; Luomajoen varr. ja eraalla

kostealla (raivatulla) tormalla Ylitalon 1. (Kaikki Saarij:n

tienoilla).

V. canina v. monfana (L.) st. fq. (W.: Ktav. yli koko

alueen). — Kasvaa pientarilla, kedoilla ja rannoilla. Suo-

mussalmen muoto tuskin on taysin identinen muutamien

Sb:n iso- ja vaaleakukkaisten, suikealehtisten ahomuotojen

kanssa. Paikoin olen tavannut hyvin pienia, tummakukkai-

sia kpleita ja kerran Kirkonk. Hulkonniemella yhdenvalkea-

kukkaisen (f. albiflora).

V. tricolor L. rr, (W. ei main. S:3almelta). — Tavattu

luonnonvaraisena kuivilla rantatormilla ja pientarilla seka

kulkeutuneena autiotilojen kedoilla ja pelloissa. Lpt. (4):

Kirkonk. Hulkonniemella (pc). Alavk. Tolpan autiossa

(st. cp.) JQ Hameenniemen 1. (pec). Pesionk. Laajan k

Taalla sangen todennakoisesti alkuperainen ja laajalle le-

vinnyt.

V. *arvensis (Murr.) fq. (W.: „Tav. koko alueella").

Yleinen rikkaruoho pelloissa.

Hypericum qtiadrangulum L. rr. (W. ei sano loyta-

neensa sita S:salmelta). — Tavattu ainoastaan 1 paikassa

etelapitajalla: Kirkonk. Roinilan pient. ja siellakin hyvin

niukasti.

Daphne mezereum L. p. (W.: jharv. seuduttain rayos

paik., yli koko alueen). — Kasvaa lehdoissa ja niityilla

jokien ja purojen varsilla seka arojen lah.; paikoin myos

pientarilla ja noroilla. Muutamin paikoin runsaastikin,

Lpkkoja: Kirkonk. Vuokinkosken niskalla (cp.) seka Kyna-

ja Patokoskien oik. rann. Prep. O. Sorsakoski sanoi

sita nahneensa Emajoen ylempien koskien varsilla tavat-

toman runsaasti. Keraldnk. Kontiojoen varr. (cp.). Alavk.

Parvakosken varr. ja kuuleman mukaan myos Puraksen k

„Vuokin kyliin ja Riihivaaran 1.": W. Pesionk. Pesionkosken

varr. ja Varisjoen varr. pitkin matkaa; Laajan pientarilla

seka kuuleman muk. Kokonpuron ja Kivijoen varr. Alanlj-

Kokkojoen ja Junnujoen varr. seka noroniitylla Niemelan k
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Ylinlj. Kurkivaaralla. Kiann. „L6ydetty useissa paikoin

Kiannanniemen ja Vasonniemen seudulla": W.; samoin voin

sanoa minakin, Laseikon korvella; Ahvenlahden peralla ja

kupeella; Nuolipurolla (kuultu) ja Ulkupuron varr. Piisp.

Nurmelan I Sanotaan kasvavan myos Paukuttajan 1. Ruht.

„Saukon, Kokkokosken ja Ylajoen luona": W. Kokkokos-

kella nain sita minakin ja lisaksi viela Rytyksen 1.; Kaki-

niemen norolla; Koivulehdon arolla; „Viinikanmeren" L;

Portin 1. ja vielakin l:ssa paik. Saarijrn tienoilla,

Lythrum salicaria L. st. r, (W. ei main. S:salmelta).

Kasvaa laakeilla kivikkorannoilla, jotka kevaisin ovat veden

alia- Tavattu etelapitajalla runsaammin, pohj. pitajalla vain

yksitellen. Lpkkoja: Kirkonk. Alanteen jarven lansipaassa

eraan lahdekkeen peralla runsaasti ja siita alaspain koskien

varsilla, vaikka niukemmin. Alavk. Vuokin vesien varsilla

m. m. eraan Parsamon selan saaren paassa Vuokinniemen

vastapaata. Kiann. Kuottuan salmen rann. ja siita Kiekkiin

pain. Ruht. Kaanninniemella; Juntusrannalla ja Kokkokos-

kella. Jaanyt kai myohaisen kukkimisensa vuoksi monin

paik. huomaamatta.

Epilobium angustifolium L. fq. (W.: tav.). — Kasvaa

melkeinpa kaikenlaisilla kovan maan kasvupaikoilla missa

mitenkin runsaasti. Eraalla matalalla (palaneella?) sarkalla

Ruht. nain sikal. oloihin nahden vallan tavattomasti. Nayt-

taa erikoisesti suosivan kaikenlaisia „uutismaita", missa

entista kasvustoa on raivattu ja maan kamaraa tavalla tai

toisella kaannetty ja liikuteltu, niin esim. paikoin uusilla

maanteilla y. m.

E. montanum L. rr. (W. ei mainitse Srsalmelta).

Tavattu ainoastaan Ylinlj. Ahvenisen vaaralla muutamia

kappaleita uuden maantien laidalla. Oliko se kulkeutunut

siihen maantientekijoiden tai muiden ajoneuvoista karis-

seena vai „lentanyt" joltakin laheiselta kasvupaikalta, sita

en voi ratkaista.

E. '^collinum Gmel. rr. (W. ei mainitse erikoisesti tata

alalajia). — Loysin tatakin lajia sellaiselta paikalta, etta on

hyvin kysymyksen alaista, oliko se siina alkuperainen. Se
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kasvoi nimittain eraanlaisella soraisella laskurannalla virtai-

sen Someron joen varrella Ruht. (Hossan 1.). Kasvupaikka

oli jonkunverran kohommalla ja kasvoi siina. useampia mui-

takin „epailyttavia" lajeja (piennarruohoja), joista muistan

enaa varmasti ainoastaan eraan pienen Auricalina ryhmaan

kuuluvan keltanon. Paikka teki minuun sen vaikutuksen,

etta siita varmaankin talvisaikaan oli kulkenut tie joen lat-

voilla sijaitsevalie tukinkaatopaikalle, jonne useinkin kulkee

hevosmiehia hyvinkin kaukaa. Satuin nimittain kaymaan

juuri samaisella hakkuupaikalla ja nain kuinka sikal. „sau-

nan" ymparille oli asettunut joks. kirjava siirtokunta seu-

dulle vallan vieraita lajeja. Onhan voinut joltakin ajajalta

esim. reki kaatua juuri sille paikalle, josta kysym. olevan

lajin loysin ja niin jai se seuralaisineen sinne tuiki outoon

ymparistoon,

IE. alpinum L. Lackstr. luettelee sen S:salmelta,

§amoin Wainio: Kiann. Kiannanniemen ja Ruht. Saukon

1. ! Wainion mukaan on se muutoin S:salmella „harv.—

jharv." siv. 97 ja „vahavalt." si v. 135. — Laji on muutoin

kollektiivinen (Hj. Consp. 1911, s. 346—347) ja kasittaa m. m:

kaksi seuraavaa S:salmellakin tavattua lajia. Kumpaako niista

W. tarkoittaa, sita en tieda].

E. Hornemanni Rchb. p. (W.: vert, edell.). — Kasvaa

hetteikoilla ja niista lahtevissa puroissa usein runsaasti yli

pitajan. Lpkkoja: Janismaella (Pappilan 1.); Tolpan 1.; Tor-

malan 1.; Myllypuron ja Salmipuron varsilla seka Kukku-

man 1. y. m. Keraldnk. Sepan 1. Alavk. Kirnukosken I

Pesionk. Siirtolan 1.; Korpijarven 1.; Teirijarven 1. ja Ukko-

lan 1. Ylinlj. Kurkivaaran 1. ja Junnujarven paassa. Kiann.

Kapylan 1.; hetteikoilla Ulkupuron varr. ja Kallioisen ranta-

niitylla. Vert, myos edell. lajia (£. alp), joka luultavasti

tarkoittaa tata. Piisp. Paukuttajan I. ja Rytilammin rann.

(Alassalmen 1.). Ruht. Saukon 1. (W.); Lehtovaaran 1. ja paik.

Hossan tien. esim. Myliylammin 1. — Nahty muuallakin, vaikka

ei ole tullut merkityksi.

E. alsinifolium Vill. rr. (?). (W. ei mainitse tata lajia

S:salmelta). — Kasvaa samall. paik. kuin edellinenkin. Maa-
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rattyja naytteita ainoastaan Kirkonk. Myllypuron varr, —
Hjelt ja Br. mainitsevat, etta Mustosen £. origanif.-

loyto Merilaissuolta kuuluu myos tahan. Naytt. puutteessa

jaa asia kuitenkin hiukan epavarmaksi, kun nama lajit ovat

jossain niaarin kriitillisia. (Vrt. Hj. Consp. 1911, siv. 347,

Borg&Lindberg).
E. palastre L. fq. (W.: ktav.—jtav,; Kiann, ktav. s, 96).

— Kasvaa rameilla ja soiden reunamilla seka ojissa ja liet-

teikoilla y. m. marilla paikoilla. Valkeakukkaisia muotoja

olen tavannut tuontuostakin. Erittain huomattava on niista

eras kaunis muoto, jolla on hyvin kapeat tasapaksut lehdet:

f. angusta Hn. (?). Sita olen tavannut ainoastaan 2 paik.,

nimittain Kirkonk. suolla Kaivoslammin 1. cp. ja Piisp. Palo-

korvella (Timpin 1.) pec.

E. HornemanniX palastre rr. (W. ei main.). — Kostealla
a fe

Kirkonk Nahty

kahtena kesana; edell. eritt. komeana ja runsaskasvuisena,

jalkim. niukemmin ja pienempana, MahdoU. myos Pesibnk.

Ukkolanvaaran tyvella. — [Hj. Consp. 1911, s. 355 maini-

taan (A. L. B:n muk.) myos sekamuoto E. alsinif. X pal.

Srsalmelta. Mutta se kai on maarayksesta johtunut ereh-

dys. Toht. L b g : n mukaan ovat naytteet edellista seka-

muotoa]. Luultavasti myos Kiann. hett. Ulkupuron varr.

(Salov. 1.).

[E. dahuricum Fisch. Tarkastaja Lonnbohm Kuo-

piossa maarasi muutamia hanelle lahettamiani muotoja taksi

lajiksi].

Circaea alpina L. rr. (W. ei mainitse Srsalmelta).

Kasvoi joks. runs, lehdossa Pahanlamminpuron varr.

nanniemen 1.

Kian

My (W
Kasvoi eraassa hyvin ventopohjaisessa Kallioisenjarven

lahdekkeessa Kiann. Salov.n ja Saarij:n valisella kalkki-

alueella. Kesalla 1909 tapasin sita useita hyvin kehittyneita

kpleita hedelmalla, mutta kaksi vuotta myohemmin ainoast.

harvoja, vaalean vihreita kukattomia varsia; v. 1917 kukki

se taas sangen runsaasti.

8
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M. alterniflorum DC. st. fq-—P- (W.: ktav.—jtav.).

Esiintyy seka joki- etta jarvivesissa, edellisissa ehken run-

saammin varsinkin virtaisilla paikoilla ja koskien alustoilla.

Tullut merkityksi ainoastaan muutamista paikoista: Kiann,

Syrjajoessa (Kiannann. L); Mustassa joessa ja Kallioisessa.

Raht. Karttimonjoessa ja Kokkokoskella, mutta kasvaa var-

masti muuallakin yli pitajan.

Hippuris vulgaris L. p. (W,: paik.). — Vesilammakoissa

ja latakoissa, valista runs. Alemmat lehdet ovat usein pit-

kia ja rentoja: mf. fluviatilis (Web.).

[Conium maciilatam L. rr. Tavattu 1 iso kpl. Kirkonk,

Lassilan heinapelL Kanervavaaran alustalla].

Anthriscas silvestris (L.) Hoffm. p. (W. ei main. S:sal-

melta). — Kasvaa kartanoiden seinustoilla, lahinurmikoilla

ja kedoilla seka heinapelloilla valista runsaastikin. Lpkkoja:

Kirkonk. Kirkkoniemella; Suomulan niitylla; Amman ruu-

killa (cp.) ja Riihelan 1. ja kaiketi muuallakin. Alaj. Haapa*

ahon ja Kylanmaen 1. oik. runs. Alanlj. Rekelan L; niitylla

Kokkojoen alapaassa; Kiviniemen autiossa; Koistilan 1. ja

Polvelan pieni Ylinlj, Sakarinautiossa. Kiann. Rontylan 1. ja

Salovaaran 1. Ruht, Pirttivaaralla seka Tormuan ja Pirhosenl.

Piisp. Paukuttajan 1.
, ; . .

Chaerophyllum Prescotfii DC. r. (W.: Kiann. „harv."

s. 97; „Kiann. harv. ja valt." s. 134), — Kasvaa kuivilla

pientarilla. Tahan saakka tavattu ainoastaan pohj. pitajalla.

Lpt. (3): Kiann, Kiannanniemella (vahassa maarin): Wai-
nio, Minun havaintojeni mukaan oli sita siella kohtalaisen

runsaasti. Ruht „Lehtovaaran luona" : W a i n i o. Taalla

todellakin „vahassa maarin": W.; nain sita ainoast. hiukan

yhden raunion ymparilla. — Tormuan ja Pirhosen 1. taas

runsaammin v. 1911.
F

Carum carvi L. fq. (W.: ktav.—tav. asuntojen luona yli

koko alueen). — Kasvaa runs, tuoreilla nurmikoilla pihojen

tienoilla yli pitajan.

Cicitta virosa L. r. (W.: pohj. pit. jharv.; ei mainitse

nimenomaan S:salmelta). — Kasvaa lampien rannoilla seka

joki- ja purovarsilla. Enimmakseen hyvin. niuk. Ainoastaan
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parissa paikassa runsaammin. Lpt. (5): Kirkonk. Repo-ojan

(= Saloojan?) varr. (Kauron 1.); Kuomajarven ja Torvisen

valisen joen varr. l.kpl. Alanlj. Hattulammin rann. runs,

Piisp. Haapolammin salmen rann. Ruht. Latvajoen varr.

(Hossan 1.),

Angelica silvestris L. fq. (W.: tav.—ktav.). — Joki-

varsilla, rannoilla, niityilla, hetteikoilla ja muilla kosteikoilla

yli pitajan. Harvoin runsaammin —^ ainakaan kukkivana! —
samoilla mailla, niink. esim. Savossa. Kukkimisen laita taitaa

muutoinkin olla vahan niin ja nain. -^ Muutamia epamuodos-
tumia olen tavannut siella taalla.

Peucedanum palustre (L.) Moench st. fq.—p- (W.r paik.;

Kiann. jtav.—paik, s. 96 ja 135).
—

' Kasvaa soisilla ja ramei-

silla rann. y. m. s. paikoilla. Esiintyy aina yksitellen, ei juuri

koskaan isompina kasvustoina.
*

Heracleam sibiricum L. rr. (W. ei main. S:salmelta)- —
Loydetty ainoastaan 1 juuri Ylivk. Kuivajarven kylan pien-

tareelta. Kavin paikalla aikaisin kevaalla, jolloin kasvillisuus

oil vasta aivan aluUaan, enka liikkunut kylalla juuri nimek-

sikaan, joten on mahdollista, etta sita on siella enemmankin.

Kasvi on muutoin Conspm mukaan Venajan-Karjalassa tavalL,

ja kun tassakin kylassa asuu karjalaisia, jotka juhlillaah ja

muillakin asioillaan alinomaa kulkevat rajan takana, niin

pidan todennakoisena, etta se sieltapain on kulkeutunut

tannekin. Silti ei sen mielestani tarvitse olla siella sen sa-

tunnaisempi kuin muuallakaan, vaikka Hj. (Consp.) nayttaa

niin otaksuvan-

-\-lDaucas caroia L. Vilj. kirkonk. puutarhoissa ja paik.

pitajallakin].

Cornus siiecica L. fq.—st. fq. (W.: tav. ja useissa pai-

koin eritt. runsas). — Kasvaa rannoilla ja korvilla seka

kuivemmissakin havu- ja sekametsissa. Ei ole havainto-

jeni mukaan S:salmellakaan aivan jokapaikan kasvi, niin

paljon yleisempi kuin se muutoin siella onkin kuin

Savossa. Sen marjoja tuskin syodaan missaan eika

niilla ole edes 'kaikin! paikoin vakiintunutta nimeakaan.
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„He vonmarjaksi" muistelen kuulleeni sita useiramin

nimitettavan.

Pirola uniflora L. st. fq—p. (W.: paik., samoin s. 97).

— Kasvaa kuusikoissa ja synkeissa sekametsissa ja — ellen

ole vaarin havainnut — usein mielellaan lahella liikepaik-

koja, teita ja niiden ojia. Esiintyy valista ilahduttavan moni-

lukuisena. Mustosen kirjassa on myos siv. 52 merkinta:

„Kiannallakin".

P. minor L. fq.—st. fq. (W.: tav.—ktav.). — Kasvaa

lehtomaisissa sekametsissa, pientarilla, viidakoissa, kannokko-

y. m. niityilla, sammaltuneilla hetteikoilla y. m. Esiintyy yksi-

tellen tai harvalukuisina seurueina.

P. media Sw. r.—rr. (W.: jharv. Ei main. erik. S:sal-

melta). — Pientarilla (puolivilleilla) ja kuivilla paikoilla

metsissa, melkein aina lahella liikepaikkoja, teita tai pol-

kuja. Lpt. (4): Kirkonk. Pappilan pientarilla ja Kortteen I.

(molemm. paik. aniharvoja kpleita). Ruht. Portin rameikon

laidalla 2 kpl. ja Takkuskankaalla 5 kpl. (molemmat paikat

Saarijm salolla).

P. secunda L. fq.— st. fq. (W.: tav.). — Kasvaa kuusi-

koissa ja tuoreilla paikoilla muissakin metsissa, usein

lahella teita, vaikk'ei niin yksinomaan ja ilmeisesti kuin

edellinen. Esiintyy usein aika taajoina ja runsaina kas-

vustoina.

P. chlorantha Sw. r. (W. ei mainitse Srsalmelta).

Kuivilla paikoilla havu- ja sekametsissa. Aina niukasti;

muutamia kpleita vain. Lpt. (7): Kirkonk. Vuoriniemella.

Keralank. Eevan „aholla". Kiann. Vasonniemella. Ruht

Paukan myllytien varr.; Nuottivaaralia; Kaleettoman puron

varr. ja Takkuskankaalla. (Molemmat viimem. paikat Saarij:n

lahella).

P. rotundifolia L. p.—st. r. ? Leveneminen vaillinaisesti

merkitty. (W.: „tavattu toisin tienoin enemman, toisin tie-

noin vahemman"). Jalkimaisiin kai kuulunee Srsalmikin,

silla laji ei herata siella laheskaan sellaista huomiota

kuin esim. Savossa, jossa sita on paikoin erinomaisen run-

saasti kuivilla lehtomailla ja heinaisilla ahoilla. Sen kasvu-
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paikatkin S:salmella ovat usein kosteampia kuin Savossa;

valista aivan markaperaisia niittyviidakoita.

Ledum palustre L, fqq.—fq. (W.: yl.), — Kasvaa mel-

keinpa kaikkialla, seka makimailla etta alangoilla, mieluimmin

k'Uitenkin erinaisilla korvilla ja rameilla, joilla se on paikoin

muotokasvina.

Arctostaphylos uva ursi (L-) Spreng. st. r. ? Levenemi-

nen vaillinaisesti tarkattu. (W. : jtav. ; kankaisilla paikka-

kunnilla ktav.—tav,). — Kasvaa hiekkaharjuilla, sarkilla ja

kuivilla kankailla, mutta tuskin yieisena niillakaan. Kansakin

mainitsi sita ainakin kahdella seudulla, jossa sita sanottiin

loytyvan, suurena harvinaisuutena. Toisin paikoin on se

tutumpi, jopa siihen maarin, etta silla on omia nimiakin-

Niinpa sanoi sita kerran oppaani (Kaoftm Jumaliskylaan men-

nessa) „k i v e n m a r j a n v a r r e k s i", kun osotin handle sita

sarkan rinnetta kavutessamme, Alajarvella sanottiin sita

„hep marj an varr eksi".

Andromeda calyculata L. fq. (W.: „tav.—yl. ja runsas

Kiannan pohjaisrajalle saakka"; samoin s. 97).

Soiden laitamilla ja rameisilla rannoilla, korvilla ja puro-

varsilla y. m, yli pitajan; joskus oikein runsaasti.

A. pollfolia L. fq. (W.: tav,). — Kasvaa kaikenlaisilla

suotumilla; vanhemmilla rahkasoilla ja rameilla valista muoto-

kasvina laajoilla aloilla.

Vacciniam myrtillus L. fqq.—fq. (W.: yl.). — Kasvaa

kaikkialla, missa mitenkin runs., mutta oikeita pitkavartisia

mustikkakorpia ja havumetsaisia m.-rinteita ei ole suinkaan

l^aikkialla; ja Savon varsikkojen veroisia tuskin missaan.

Valkeita mustikoita (f. leucocarpa Dum.) sanottiin kasva-

van Alanlj. Rekelan 1. Kiiltomustikoita (f. epruinosa Asch.

& Magn.) olen nahnyt Kerdlank. Hangasvaaralla ja Raht

Hossan kankailla. Naljangalla sanottiin niita olevan monin

paikoin.

V. uliginosum L. fqq. (W.: tav.). Jos mahdollista viela

yleisempi kuin edell. ja paikoin runsaampikin. Kasvaa ker-

rassaan kaikkialla seka „kuivilla" etta kosteilla paikoilla,

seka makimailla etta soilla.
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V^. vitis idaea L. fqq.—fq. (W.: yl). — Kasvupaikat

ja leveneminen hiukan toisenluontoiset kuin edellisilla, sen

puolesta nimittain, etta taman mielipaikkoja ovat kuivat

kankaat, jotavastoin se soilla on harvinaisempi kuin ne, eika

se muutoinkaan ole aivan niin jokapaikan kasvi kuin esim.

juolukka.

V. oxycoccus L. fq. (W.: tav.). — Soilla ja rameilla

kaikkialla.

V. *microcarpum (Turcz.) fq.— st. fq. (W.: ktav.—jtav.).

Kasvaa samanlaisilla paikoilla kuin edell., ehken ei kui-

tenkaan niin yleisena.

Calluna vulgaris (L.) Salisb. fqq. (W.: yl.; samoin s. 96).

— Kasvaa kaikkialla, ja tunkeutuu hyvin karkkaasti laihoi-

hin viljelyksiinkin. Monin paikoin muotokasvina palaneilla

kankailla. — Valkeakukkaisia muotofa— Valkeakukkaisia muotoja (f. albiflora) olen ta-

vannut useampia kertoja esim. Kirkonk. suolla Pappilan ja

Jysman valilla ja Tormalan kankaalla y. m. Kiann. Pahan-

lammin 1. (Kiannann. 1.).

+ [Primula officinalis (L.) Jacq. Yksi pieni muualta tuotu

kpl. pappilan puutarhan nurmikolla. Kukkinut omin varoinsa

monena kesana].

Trientalis europaea L. fq. (W.: yl.- -tav.). Sekametsissa,

pientarilla, niityilla, rannoilla y. ra.

Lysimachia vulgaris L. r. (W. ei main. S:salmelta).

Tavattu vesien varsilla, ainoast. etelapitajalla. Lpt.: Kirkonk.

Emajoen koskien varsilla siella taalla, m. m. Alton alussaa-

rella. Alavk. rantamilla useamm. paik. esim. Janissaaressa;

Keralan 1. ja Kyllolan 1.

L thyrsiflora L. st. fq.—p. (W.: ktav.). — Kasvaa ve-

dessa, mieluimmin virtaavien vesien varsilla, puroissa, seka

lammakoissa ja latakoissa y. m. matalilla paik. (varjoisien)

jokien varsilla. Enimmakseen niuk. Ei muodosta juuri missaan

sellaisia laajempia ja taajempia omia kasvustoja kuten esim.

Savossa liejuisilla rannoilla ja virtojen niskalla, vaikka esiin-

tyykin joskus verratt. lukuisana.

t [Syringa vulgaris L. Koetteeksi istutettu pappilan puu-

tarhaan, mutta ei ole menestynyt. (Kuultu)].
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Menganthes tdfoliata L. fq. (W.: tav.). — Kasvaa vahin

erin kaikenlaisilla marilla suotumilla, luhtaniityilla, rannoilla

ja virtojen niskoilla; viimem. valista aika runsaastikin, vaikkd

kasvustot eivat olekaan eritt, laajoja eivatka tiheita. Muuta-
milla sammaleisilla kuohukoilla olen sita myos nahnyt taval-

lista runsaammin.

Gentiana amarella Hingulata (C. A. kg.) Aresch. n (W.

ei main. S:salmelta). — Kuivilla kentilla, pientarilla ja tor-

milla kohtal runs, Tahan saakka ainoastaan etelapitajallL

Esiintyy eri maarin eri vuosina; toisina milt'ei kateissa.

Lpt. (4): Kirkonk. Amman ruukilla ja Lehdon torpan plent.

Pesionk, Myllylan I ja Lehdon talon pient. Alcivk, Raatteen L

Jaanyt kenties epatasaisen esiintymisensa vuoksi muutamin

paikoin huomaamatta.

IPolemonium coernleum L. Istutettuna Amman ruukin

puutarhassa, jonka lahistolle se myos on levinnyt, ja josta

sita on siirretty muuannekin].

Lithospermum arvense L. Nahty siella taalla pelloissa,

mutta leviaminen pitajalla epatietoinen vaillin. merkintojen

vuoksi. [W.: „Paik. aina Pohjais-Kiannalle saakka'*. (Kiann.)

„paik.—harv.", siv. 96], — Naytteita on Kirkonk. Pappilan

luota.

Myosotis caespitosa Schultz p.— st. r. (W.: Paik. yli

koko alueen, seuduttain myos jtav.). — Kasvaa rantaheini-

koissa ja vesakoissa tai paljaaltaankin kivikko- ja hietikko-

rannoilla. Usein myos joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi

veden alia, virtojen pohjallakin. Silloin tietysti kukatonna.

Lpt. (12): Kirkonk. Alanteen 1. Alavk. Loukonjarven ja

Pienen-Alanteenjarven rann. (Jumalisk.). Pesionk. Lahna-

joessa. Alanl)\ Naljangan joessa. Ylinlj. jo'issa Nivavaaran

ja Paavaaran 1. seka Ahvenisen joessa myllyn 1. (Leinosenl.).

Kiann. Mustanjoen varr. Riihf. Juntusrannalla ja Kokkokos-

kella seka Hossan jarvessa ja Huosiusvirrassa (Hossan I.).

Lajimaarays ei ole kaikin paikoin vallan varma, kun kasvit

ovat olleet kukattomia. Mutta arvatenkin ovat ne tata

lajia, silla M. palustrista ei ole viela varmuudella loydetty

Srsalmelta.
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M. intermedia Link fq. (luultav.). (W,: Yleensa tav.;

Kiann. tav. s. 96). — Kasvaa pelloissa ja vanhoilla kesanto-

kentilla.

(Echiam vulgare L. rr. Tavattu ainoast. 1 kpl. v. 1917

Pesionk. Lehdon talon kesantopellolla].

Scutellaria galericulata L. st. fq. (W.: Kiann. jtav. s. 96).

Purovarsilla ja kivikkorann. usein runs. Vaaleansinikukkainerr

(ei aivan valkea) muoto loydetty Kerdl&nk. Korpijarvesta lah-

tevan puron niskalta.

Menta arvensis L. st. fq. (W. : Kiann. jtav.). — Kas-

vaa rannoilla joskus runsaamminkin. Eri muotoja ei ole

tarkattu.

INepeta glechoma Benth. Kasvaa kohtaiaisen runsaasti

ruderaattina Kirkonk. Pappilan ja Amman ruukin puutar-

hoissa].

Bmnella vulgaris L. st. r. [W.: Kiann. harv. siv. 95 ja

110; K. harv. (vahavalt.) s. 134]. — Tavattu enimmakseen

vain kivikkorannoilla; ainoastaan pari kolme kertaa pienta-

rilla ja kedoilla niinkuin Savossa. Useimmiten niukasti.

Lpt. (n. 14): Kirkonk. Pappilan I.; Roinilan 1.; Sopalan 1.;

Ruottuspuron rotkossa, Jalon rann. ja siita alasp. koskien

varsilla. Alaj. Kylanmaella. Alavk. Kyllolan 1. Pesionk.

Kulman 1. ja Varisjoen varr. Romppalan myllyn 1/ seka

maant. varr. Kulman ja Tololan valilla. Alanlj. Rekelan 1.

Kiann. „Kiannanniemen luona saaressa": W.; Vasonniemella

ja Mustanjoen suulla seka Saarnakallion 1. (Suottalan 1.).

Arvatenkin muuallakin.

ILamium amplexicaule L. rr. — Tavattu muutamina
kesina rikkaruohona Kirkonk. postikonttorin puutarhassa].

Galeopsis tetrahit * bifida (Boenn.) fq. (W.: tav.).

— Tavallinen rikkaruoho kartanoiden lahistoilla ja pel-

loilla.

G. speciosa Mill. fq. (W.: „Tav., vaan edellista niu-

kemmin"). — Kasvaa samanl. paik. kuin edellinenkin, mutta

niukemmin.

fSolanum nigrum L. rr. Kasvoi rikkaruohona postikont-

torin puutarhassa (Kirkonk.)].



+

Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 46, N:o 1. 121

-f [S. tuberosum L* Yleisesti viljelty. Tuotu S:salmelle

kaiketi vasta 1800-Iuvun alkupuolella. Sen ensimaisista

vaiheista siella on joitakin tietoja Mustosen kirjassa

siv. 99],

-^ JNicotiana rustica L. Harv. viljelty. Merkitty ainakin

2:sta paikasta Alavk. Makelan 1. ja Pesionk. Losolla. Mah-

dollisesti muuallakin, mutta joka tapauksessa hyvin yksissa
*

kohdin vain].

IVeronica polita Fr. Kasvoi muutamana kesana Pappilan

puutarhassa rikkaruohona yksivuotisten koristekasvien (muis-

taakseni Nemophilojen) joukossa],

V. serpyllifolia L. st. fq. (W.: luultav. jtav,, vaikka

S:salmea ei nimenomaan m'ainitakaan). Pelloilla, ojissa, talo-

jen rann. y. m. liikepaikoilla. Muistelen nahneeni myos pienia

muotoja, joiden kukat olivat aivan (= milt'ei kellan-)valkeita

ja juovattomia.

V. longifolia L. st, r.— r. (W. ei main. S:salnielta). —
Tavattu kivikkorannoilla, jokivarsilla, kuivilla rantapenke-

reilla, vanhoilla heinapelloilla ja autiotilojen kedoilla.

Useimmiten vahavaltaisena. Lpt (10): Kirkonk. Amman
ruukilla useamm. paik. ja Rantalan autiossa- Keraldnk.

Lehdon heinapellossa. Alanlf. Kokkojoen varr. runs, seka

Tololan ja Kiviniemen autiopaikoilla. Ruht. vesien varsilla

usein paikoin niink, Ruottusenahossa, Kokkoniemessa, Kivi-

niemessa ja Alangon 1.

V. chamaedrys L. r.—rr. (W. ei main. S:salmelta). —
Kasvaa laikuittain kuivilla kentilla ja pientarilla. Tahan

saakka tavattu ainoastaan etelapitajalla. Lpt. (4): Kirkonk,
a*

Amman ruukilla runs.; Pappilan suopellolla ja Roinilan 1.

Alaj. Kylanmaella.

V, scatellata L. Ainakin p. ellei yleisempi. [W.: paik.

{—^jharv.)]. — Kasvaa rannoilla ja jokivarsilla. Lehdet valista

helakan vihreita, varret juurehtivia; f. villosa Schum. nahty

myos muutamia kertoja. Merkitty ainoast. muutam. paik.,

vaan nahty paljon useammin. Lpkkoja: Kirkonk. Pappilan

rantamilla ja koskilla y. m. Alanlj. Polvelan rann. Ylinlj,

Joessa Nivavaaran 1. y. m.
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IL (W. ei mainitse Srsalmelta).

Rakennusten seinustoilla ja vanhoilla heinapelloilla. Nahty

ainoastaan Kirkonk. Pappilan puutarh. ja Amman ruukin

kentilla seka Tololan majatalon L, jonne se luultav. on siir-

retty edell. paikasta].

Euphrasia brevipila Burnat et Gremli, fq.—st. fq. (W.:

tav.). — Tavattu pientarilla ja kedoilla, rannoilla ja maki-

y. m., kuivilla paikoilla sekametsissa, joissa se

luultav. on kaskiviljelyksen jate. Ovatko kaikki ttilla

nimella yhdistamani muodot todellakin tata samaa lajia,

sita en mene takaamaan, silla kovin ne nayttavat valista

erilaisilta.
F

E. brevip. Hmuis (Brenner) rr. (?). (W. ei erota tata

eri muodoksi). — Kasvaa kosteammilla paikoilla kuin edell.

Maarattyja naytteita on ainoastaan Kirkonk. Haapalan 1- ! ja

Ruht. Rytyksen L ! (Saarijarv.), mutta kasvaa arvatenkin

muuallakin.

Rhinanthus major Ehrh. st. fq. [W, : Kiannalla jtav.

(—ktav.); saraoin s. 93]. — Kuivilla ja tuoreahkoilla pieni;

enimmakseen yksitellen.

Rh/ minor Ehrh. fq. (W.: tav.). — Kuivilla pienta-

rilla ja kentilla, heinapelloilla ja autiotilojen kedoilla usein

runsaasti,

Melampyrum pratense L. fq. (W.: tav.). — Kasvaa monen-

laisilla paik.: pientarilla, sekametsissa, lehtomailla, niityillaja

rannoilla, harvoin kuitenkin huomattavamman runsaana niink.

esim. Savossa.

M. silvaticum L. st. fq. [W.: tav., (pohj. jtav.); „Kiann.

tav/* s. 95]. — Kasvaa joks. samanl. paikoilla kuin edell,

mutta ei aivan niin yleisena. Synkissa kuusikoissakin olen

sita tavannut.

Pedlcularis palustris L. st. fq.-p. [W.: (paik.); Kiann.

jtav.—ktav. s. 96J.
— Luhtaniityilla, soilla ja rannoilla valista

runsaastikin.

V. ochroleuca Laest. st. r. (W.: „tavattu muutaraissa

paikoin pohjaisemmissa pitajissa,,). — Samanlaisilla paikoilla

kuin edellinenkin, mutta yleensa niukemmin. Lpt. (H)-'
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Kirkonk. Torvisen ja Kuomajarven valilla. Ylinli. Mustalla

suolla (Nivav. L). Kiann. Kiannan 1, st- cp. ja Takkuslam-

min 1. cp. seka Kaivosuolla (Salov. L). Piisp, Antinjarven

suolla ja ent Sattuman torpan 1. Ruht, Puukkopuron suolla

cp.; Itapuron, Lehtopuron ja Karttimon joen varr.

P. sceptmm carolinum L. p. (Lackstr. ; W.: Pohjois-

Kiannalla paik., vaan etelampana vahemman; jharv.—paik.

ss. 94 ja 97). — Rannoilla, luhdilla ja jokivarsilla, seka eri-

naisilla lettomaisilla soilla ja ramemaisilla viidoilla varsinkin

kalkkiseuduilla. Esiintyy valista joks. runsaana. Lpkkoja:

Kirkonk. Pappilan rann. y. m. Alaj. Myllyjoen raiviolla

(Kannaksen I.) runs. Keralank. Pyykkolan myllyn I Alavk.

Ruokojarven raivakolla. Pesionk. Kivikankaan torpan 1.

lahella pit. rajaa. Alanlj\ Saynajan rann. runs, ja Polvelan 1.

Ylinij. Nivajoen varr.; Kurkivaaralla ja Kivilampien soilla cp

(Kurkiv. L); Kolkonjoen varr.; Mustalla suolla^ (Nivav. 1.) cp.;

Ruostesalmen suolla (Pikkulan I.); Mustanrinnan I. ja Junnu-

jarven paassa. Kiann, Kiannanniemen ymparistolla monin

paik. ja Yla-Kuurtosen rann. cp. seka Kaivosuolla (Salo"

v:n 1.). Piisp. Runtin L Ruht. Saaskelaisen suon nurkassa

(Saarij. 1.) cp.; Juntusrannan tienoilla ja Taivalkosken 1. cp.

Nahty monessa muussakin paikassa, vaikka ei ole tuUut

merkityksi,

Pinguiciila vulgaris L. st. fq.—p. [W.: Pohjois-Kiannalla

paik. (—jtav.); samoin si v. 96]. — Kasvaa rannoilla (var-

sinkin paavesien), paikoin myos lettosoilla ja polkujen var-

silla. Leveneminen hiukan epatasainen sen puolesta, etta

se toisin paikoin on yieisempi ja silloin runsaskin, toisin

taas milt'ei kadoksissa. Pienikukkaisia muotoja: var, te-

nuior ja sellaisia, joiden huulet ovat moniliuskaisia tai

kukat sisalta tavallista valkeampia, olen myos nahnyt siella

iaalla.

P. villosa L. p. (Lackstr,; Must.; W.: Kiann. harv.

s. 97; harv. ja valt. s. 136). — Kasvaa aukeahkoilla rameilla

ja soiden laitamilla, tiiviilla lahonneilla Sphagnum-m'AiimWi;

joskus mattaiden valissakin. Laji tuskin on harvinaincn

Srsalmella, vaikka sita vahaisen kokonsa vuoksi on vaikea
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huomata, ellei pysahdy erikoisesti etsimaan. Lpt.: Kirkonk.

Merilaissuolla (Mustonen); Hamppulammin suolla (Pappilan

1.); Niipaspuron varr. ja Heinisuolla (Purolan 1.) seka suolla

Vuokinvaaran alustalla. Alanlj. Koirasuon laidalla (Nieme-

lan 1). Ylinlf. Hetesuolla ja Kivilampien soiden laiteilla

(Kurkikylalla) seka Nivavaaran alust. Kiann. Kivijarven 1.;

Kallioisen 1. ja Raatteisen aukealla. Piisp. Korkianiemen I

Ruht, Viinikkalammin ja Lehtosenlammin 1. (Saarijin tien.);

Valkeisen jarvenL; Alakosken 1. seka Myllylammin 1. ja us.

muissakin paik. Hossan tienoilla. Sielta on sen loytanyt jo

Wain io kin.

Utricularia vulgaris L. r. (?). (W.: jharv.). — Tavattu

lampiloissa ja juoksevissakin vesissa, aina kukattomana ja

niukasti, jonka vuoksi sita on verrattain vaikea havaita.

Leveneminen on siita syysta tullut vaillinaisesti tarkatuksi

ja merkityksi. Lpkkoja: Kirkonk. Kaivoslammin viemari-

ojassa (Korkealaisen 1.)! Ylivk. Tornian jarvessa (Hyryn 1.)-

Kiann. Pollanlammlssa (Kapylan I.). Ruht. Kokkokoskella ja

Lehtosenlammissa (Saarijrn 1.).

U. minor L. r.— rr. (?), (W.: harv.; ei mainita nimenom.

S:salmelta). — Samanl. paik. kuin edellinenkin. Maarattyja

naytteita on ainoast. Kirkonk. Kukkumalammista!, mutta on

laji kai tavattavissa muuallakin, silla useissa paikoin olen

nahnyt vedessa hentoja C/.-varsia, jotka luultav. kuuluvat

talle lajille. Kaikki ovat ne olleet kukattomia.

U. intermedia Hayne st. fq.—p. (W.: jharv., vaan ta-

vattu enemman kuin U. vulgaris'ta). — Lettosoilla ja luhdilla

us. runs.; purokohdilla muillakin soilla ja valista vesissakin.

Talloin aina kukattomana, mutta maalla, varsinkin suojatum-

milla kohdilla usein kukallakin. Lackstromkin luettelee

sen jo S:salmelta.

Plantago major L.fq.{?) [W.: tav.(ktav.)]. Leveneminen
vaillin. tarkattu, mutta nahty varmasti monin paik. pihoilla

ja niiden seutuvilla y. m. liikepaikoilla niink. venerannoissa,

pihahetteiden aarilla j. n. e.
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(PL media L. rr, Tavattu ainoastaan Kirkonk. Amman
ruukin vanhalla heinapellolla pari kolme kpletta. Sailynyt

useampia vuosia].

Galium ^Vaillantii (DC.) fq. (?). Leveneminen vaillin,

tarkattu, (W.: tav.—ktav., vaan m. m, Kiannalla vahemman
runsas. Must. main, sen myos S.'salmelta). Rikkaruohona

pelloissa ja kaatopaikoilla. Merkitty ainoast. seur. paikoista:

Kirkonk, Amman ruukilla. Alavk. Virran 1. ja Makelan L

Ylinlj. Leppalan 1. (?) y. m. Kiann. Kiannanniemella; Kian-

nank. aivan yl. ja runsas. Raht. Juntusrannalla. Sangen

mahdollisesti muuallakin. Kansa nimittaa sita „ukonkoi-
4

raksi".

G. boreale L. r. (W. ei main. S:salmelta). — Nahty

jokitormilla ja lehdoissa koskien varsilla. Vahan levinnyt

pitajalla, Vaan runsaasti siella, missa sita on. Kirkonk.

Pitkakosken varr. ja sen alapuolella olevan Suvannon
rann. runsaasti. Samoin Aittokosken varr. ja niityilla sen

alapuolella.

G. trifidum L. r. (?). (W. ei main. S:salmelta). — Soisilla

kohdilla jarvien rann. ja purovarsilla; niukanpuoleisesti. Lpt.

(4): Kerdldnk. Korpijarven rann. Ylivk. Malahvian 1. Piisp.

Haapolammin rann. Ruht. Murtolammin rann. ja siita lahte-

van puron varr. Mahdollisesti muuallakin, vaikka ei ole

tullut erikoisemmin tarkatuksi. *
i

G. palustre L. fq.—st. fq. (W.: tav. yli koko alueen;

sam. s. 96). — Varjoisilla purovarsilla ja marissa lehdoissa

koskien ja jokien kupeilla; usein runsaasti.

G. triflorum Michx. st. r. (W. ei mainitse lajia).

Tavattu varjoisissa lehdoissa enimmakseen kalkkiseuduilla;

ei juuri runsaasti. Lpt. (10): Kirkonk. Vuokinkosken varr.

Alavk. Myllykosken varr. (Jumalisen 1.). Alanlj. Hattupuron

varr. Kiann. Tuomiaron lehdossa (Janiskannon 1.); Laseikon

korvella (Kapylan 1.) ja Vasonniemella seka Vaaran noron

ylapaassa ja Pahanlammin puron varr. (Kiannann. I.). Ruht.

Sonieronjoen varr. (W. Brenner) ja Koivulehdon arolla

(Saarij:n 1.).
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G. uliginosiim L. fq. (W.: tav.). Kosteahkoilla nurmi-

koilla, pientarilla ja kedoilla, rannoilla, luhdilla, konnailla,

raivioniityilla y. m. us. runsaastikin.

G. mollugo L. r. (W. ei main. S:salmelta). — Kasvaa

pientarilla seka vanhoilla (ja uudemmillakin) heinapelloilla

ja autiotilojen kedoilla usein harvinaisen runsaasti. Tahan

saakka tavattu ainoastaan etelapitajalla. Leviamassa oleva

laji. Lpt (9): Kirkonk. Amman ruukilla; Hulkonniemella

(cpp,); Roinilan 1.; Kanervavaaralla ja eraassa autiossa

Oilolan 1. (useimmissa naissa runs.)- Kerdldnk. Lehdon 1,

Pesionk. Kulman 1. ja Ukkolanvaaran rint. Kiann. eraan

pellon pient. Kiannann. takal. runs.

G. verum L. rr. (W. ei main, koko lajia). — Tavattu

ainoast. Kirkonk. Amm'anruukin ent. heinapellolla, vaan siella

runsaasti.

Viburnum opulus L. r. [W.: Kiann. harv., siv. 95.

A. J. Malmgren on sen myos loytanyt S:salmelta (W.

s. XVIII ja Must. s. 48)]. — Tavattu selkavesien saarilla ja

rannoilla, virtaisten jokien ja koskien varsilla seka soistu-

neissa lehdoissa. Tuskin missaan runsaammin. Sanotaan

kukkivan harvoin; eraassa paikassa ainoastaan joka 10:s

(vai joka 3:sko ?) vuosi ~ en varmaan muista. Selkasaarilla

ovat pehkof hyvin pienia ja pienilehtisia, joten mainittu

asianlaita lienee mahdollinen. Lpt.: Kirkonk. Niettussaaressa

seka Kyna- ja Patokoskien*oik. rannalla; luultav. muuallakin

Emajoen koskilla. Alavk. Parvakosken varr. Pesionk. Varis-

joen varr., useampia pensaita seka Lahnajoen varr. Alanlj.

Kokkojoen varr. Ylinlj. Kurkivaaralla. Kiann. „Kiannan pita-

jassa kerrottiin sita kasvavan Parsamonjarven saaressa seka

Vasonniemella ja loysin mina sita myos Kiannanniemen 1.

saaressa": Wainio. Parsamon-selkia on S:salmella kaksi,

nim. Raht. ja Alavk:ss2i. Kumpaako W. tarkoittaa, jaa epa-

selvaksi; mutta arvatenkin on kysymys edell. koska minul-

lekin kerrottiin samaa. Vasonniemelta loysin tata pensasta

3:sta eri paikasta ja samoin 3—4 pienelta saarelta Kiannann.

edustalta. Piisp. (?) „A. J. M a 1 m g r e n on sen myos tavan-

nut 2 penikulmaa pohjaiseen Kiannan kirkolta": Wainio.
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Otaksun A. J. M : n loytaneen sen Piispajarven kylasta, koska

han nakyy liikkuneen siella (vrt siv. 41 ja 63), ja minuUe
muutoinkin kerrottiin tata pensasta kasvavan siella Peran-

galla Kaivosjarven kupeella. Muista paikoista, joissa sita

kansalta kuulemieni tietojen mukaan pitaisi kasvaa, merkit-

sin seuraavat: Kirkonk. Hullunpuron niitylla (Purolan \.).

Alaj. Pirttilan 1. Alanlj. Tahvonpuron varr. Ylinlf. Kumpu-
Ian 1. seka Kivipuron ja Syrjapuron varr. Kiann. Laseikon

korvella. Taalta samoiri kuin ensinm. paikastakin kavin sita

etsimassa, vaan en loytanyt, kun ei ollut pystyvaa opasta.

Kansa nimittaa sita „kuusai n puuksi" eli, niinkuin

Wainio on sen kuullut, „kuusam o-p uuksi". Ruht. kylassa

on myos „Kuusainpuro"-nlminen paikka. Mahd. on pensasta

siellakin nahty aikoinaan. *

(Lonicera xylosfeum L. Kun kerran S:salmelle lahties-

sani pyysin Toht. Hjelt'ilta evastyksia matkaani varten,

ilmoitti han E. Castren'in kirjassa (v. 1754) siv. 55 loyty-

van tiedonannon: „try vaxer pa en holme i Kiando trask",

ja kehoitti minua pitamaan silmalla, ohko tuossa tiedon-

annossa peraa. Samaa tietoa on nahtavasti Mustonen-
kin kayttanyt hyvakseen (s. 48). Tama „try" on nyt kuiten-

kin tassa muodossaan jonkin verran epamaarainen kasite,

ja vaikea on vallan varmasti sanoa, mita silla tarkoitetaan.

Hjelt ja Must, tulkitsevat sen tarkoittavan L. xy/osfeum'ia,

joka lieneekin todennakoisinta. Edell. rayontaa kylla mah-

dolliseksi toisenlaisenkin tulkinnan, etta se nim. tarkoittaisi

joko L coerulea'a, jota kasvaa itaisella alueellamme Venajan

puolella ja Kuusamossakin, tahi — Viburnum opulustal

Viimemain. otaksuma on minun esittamani. Pidin nimittain

mahdoUisena, etta asiassa tavalla taikka toisella oh'si tapah-

tunut nimien sekaannus, kun kirjoissa nimitetaan Lonicera'a

„kuusamaksi" (= ruots. try) ja S:salmella taas Vibur-

num'ia. „kuusainpuuksi" eU niink. Wainio kirjoittaa

„kuusamap uuksi". Siis nain: try = Lonicera = kuu-

sama= kuusainpuu = Viburnum. Voipihan nim. olla mah-

dolHsta, etta Castren itse ei ole nahnyt koko pensasta,

vaan pani tiedonantonsa kirjaansa kuuleman nojalla. Seli-

f
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tykseni tuntuu otaksuttavammalta senkin puolesta, etta

Viburnum, kuten edella mainittiin, kasvaa muutamilla pie-

nilla saarilla yhden pohj. pit. suurimmista kylista ja liike-

paikoista, Kiannanniemen, edustalla. Mutta mahdollistahan

on tietysti sekin, etta C:n tiedonanto tarkoittaa esim.

L. xylosteum'ia, silla Kiantojarvessa on paljon saaria ja

niista suurin osa sellaisia, joilla ei tullut minultakaan

kaydyksi. Joka tapauksessa on laji S:salmella hyvin

nainen].

Linnaea borealis L. fq. (W.: tav.). — Varjoisissa, tuo-

reissa havu- ja sekametsissa yli pitajan.

{Valeriana officinalis L. Mustosen kirjassa siv. 48

on tasta lajista merkinta: „Piispa(n)jarven luona Kiannalla

(A. J. M a 1 m g r e n)". Brenner {Obs. s. 244) selittaa taman

tiedonannon johtuneen muistutus-numeroiden vaihtumisesta,
M

joten se siis tarkoittaneekin seuraavaa lajia. Tama on sita-

kin mahdollisempaa, kun W a i n i o k i n kayttaa samaa pai-

kan maaraysta „Trichera'sia^\ ja minakin olen tata lajla

loytanyt samoilta mailta, jotavastoin Valeriana's, en ole

tavannut viela missaan S:salmella, eika sita mainitse Wai-

n i o kaan].

Knautia arvensis L. rr. (W.: harv. s. 95). — Kuivilla

kentilla ja pientarilla hyvin niukasti. Lpt. (3): Kirkonk.

Suomulan 1. ja Piisp. „Piispajarven 1." (A. J. Malm-
gren); Runtin luona. Samasta paikasta loysin myos

muotoa: f. integrifolia Gray; seka sita etta paamuotoa

hyvin niukasti.

[Campanula glomerata L. rr. (W. ei main, koko lajia).

Tavattu ainoast. Kirkonk. Amman ruukin kedoilla O^ssa

se varmaankin on sailynyt jo kauemman aikaa) ja siellakin

vain muutamia kpleita].

C. patula L. rr. (W. ei main. Srsalmelta). Hyvin niuk.

kuivalla pientareella Kirkonk. Roinilan 1.

C. rotundifolia L. st. fq. (W.: ktav.). — Kuivilla pienta-

rilla ja kentilla seka lehtoisilla tormilla ja kallioilla. Usein

runs. Valkeakukkaisena nahty Kirkonk. Hulkonniemella ja

Kiann. Kiannanniemella.
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Lobelia dortmannia L. st. fq.—p. ainakin muutamina
kesina. (W. ei main. S:salmelta). — Kasvaa tavallisimmin

hiekkapohjaisilla, mataloilla rannoilla, joilla se suotuisina

kesina esiintyy huomattavan runsaana. Niinpa naki sita

V. 1905 melkein missa vain liikkui. Mutta toisina kesina
I

esiintyi se ainakin kukalla harvinaisempana. Lehtiruusuk-

keita kylla nakyi nionin paik. kirkasvetisilla, matalilla hieta-

rannoilla. Loytopaikoista olen merkinnyt ainoast muutamia:

Kirkonk. Alanteenjarvessa. Alavk, Jumaliskylan sarkkajar-

vissa. Alaj. Loytolan 1. Piisp. Runtinjarvessa. Ruht. Val-

keaisessa (Timpin 1.) y. m,

Cirsium heterophyllum L. st. fq. (W,: tav.^ktav.). —
Pientarilla ja kuivilla jokivarsiniityilla ja raivioilla, joskus

— vaikka verratt. harvoin — runsaastikin. „Pyynkaali",
Lehtimuoto vaihtelee Srsalmellakin. Ei kuki niin runsaasti

kuin Savossa.

C. palustre L. st. fq.—p. (W. : „Myoskin Kiannalla

nahty muutamissa paikoin"; Kiann. jharv.—paik., siv. 93 ja

96). — Kasvaa kosteilla niityilla, noroilla, hetteikoilla ja

raivioilla, vaan ei juuri koskaan huomattavamman runsaana,

ja kukkiikin verratt. niukasti. W. sanoo tavanneensa sen

pohjoisimpana Ruht. Saarijarven kylalla.

C. arvense L. Leveneminen vaillin. tarkattu, mutta laji

nahty varmasti monin paik., jopa joskus runsaanakin. [W. ei

main, sita luettelossaan erikoisesti S:salmelta, ja s. 134:kin

on vain huom^utus: „Kiann, ? (valtava)". Kuhmossa, S:n

etelap., se on W:n muk. jtav. ja viela Kuusamossa jharv.

Omasta puolestani luulisin sita olevan S:salmella ainakin p.

ellei yleisemmin]. Valkeakukkaisena (hiukan punert.) kasvoi

sita runs. Keralank. Suovaaran pellossa.

ICarduus nutans L. Tavattii 1 kpl. satunn. kirkonkylalla

Harakan torpan heinapell. v. 1908].

C. crispus L. ainakin p. [W.: „Pohjois-Kiannalla paik.";

Kiann. jharv.—paik. (ss. 97 ja 109). Samoin s. 135, jossaon

viela lisays: „vahavalt.—runs."]. — Kasvaa rikkaruohona

pelloissa; harvoin huomattavamman runsaana. Lpkkoja:

Kirkonk. Mannilan 1.; Alanteen 1. pc; Takkulan autiossaja

9
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Lehdon torpan pell. Ylinlj. Nivavaaralla. Kiann. Kiannan-

niemella (W.), samoin minakin; Vannin 1. Piisp. Ranta-

lehdon 1.; Pyhavaaralla; Runtin 1. ja Timpin kylalla.

Ruht. Juntusrannalla ja Saarijarven kylalla (cp.). Naista

paikoista on sen ilmoittanut jo W a i n i o k i n. Nahty muu-

allakin.

Centaurea cyanus L. Leveneminen vaillinaisesti tar-

kattu; vaan nahty kylla monin paikoin. (W.: ktav.—paik.;

„Kiann. jtav. ?—paik. ?"). — Ruispelloissa ja kesannoilla y. m.

viljelyksissa.

Petasites frigidus L. st. r.—r. (W.: Kiann. harv. s. 97;

Kiann. harv. ja joks. valt. s. 135). — Vetisilla niityilla (kor-

vista raivatuilla), jokivarsilla ja erinaisilla suolietteikoilla,

joskus runsaastikin. Lpt. (11): Kirkonk. Vuokinkosken ylap.

lahella Hietajarvea. Ylivk. Siikanivan ja Isonjoen varrella.

Alanlj. Rekelan alangolla ja Kokkojoen varr. Ylinlj. Sauna-

aron 1. (Riikolan tak.). Kiann. Pahanlammin 1.; Syrjajoen

varr. ja Kapsun puron varr. (kaikki Kiannann. I.). Piisp.

korvella Nurmelan 1. Ruht. Saukon 1. (W.) ja Saaskelaisen

suolla (Saarijrn 1.).

[Bellis perennis L. Viljelt. ja metsistyneena Pappilan

puutarhassa (Kirkonk.). Yksi kpl. oil sita kulkeutunut maan-

tien varrelle Janismaelle (Pappilan 1.), jossa se kukki monena

kesana].

Solidago virgaurea L. fqq.—fq. (W.: yl.). — Kasvaa

kaikenlaisilla kovan maan kasvupaikoilla ja kaikkialla, Soilla

en sita muista tavanneeni.

Erigeron *acer (L.) st. fq.—p. [W.: ktav.
;
„Kiann. ktav.

(valt—vahavalt.") s. 134]. — Kasvaa kohtal. runs, kuivilla

kentilla ja pientarilla.

*droebachensis Muell. Leveneminen vaillin. tarkattu.E
(Wainion muk. on laji S:salmeIIa jtav. s. 96 Ja 134 seka

vahavalt., sam. s.). Maarattyja naytteita on omista loydois-

tani ainoastaan Ruht. Tervosen luota. — Alanteen niemi-

pellolla Kirkonk. kasvoi sita myos v. 1917 runs, paalajin

seassa.
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[Senecio Jacobaea L. Eraalta vanhalta, kuivalta heina-

pellolta Kanervavaaralta (kirkonk.) loysin sita kesalla 1911

useampia eritt. komeita kpleita].

[S. vulgaris L. rn (W, ei mainitse koko lajia).

Ent. postikonttorin luota kirkonk, loysin sita v. 1906 muu-
taman kpleen].

Gnaphalium silvaticum L. fq. (W.: tav.--ktav.; sam.s. 96).

— Kasvaa runsaana kuivilla pientarilla ja vainioilla, niityilla

ja raivioilla, autiotilojen kedoilla y. m.

Gn. '^norvegicum (Gunn.) rr- (W. ei main. Srsalmelta).

— Tavattu ainoast. Viitalan talon pientareella A7rAonft.,jossa

sita kasvoi kohtaL runsaasti, joukossa muutamia erittain

kauniitakin kpleita. Samalta paikalta loysin myos taman

ja paalajin valista valimuotoa. Arvelin ensin, etta se olisi

muotoa var. tai *alpestre Briigg., vaan Toht. Lbg. piti sen

epavarmana, huomauttaen, etta se on likempana paalajia

(Gn. silv.).

Antennarla dioeca (L.) Gaertn. fq. (W.: yl.). — Kui-

villa kentilla ja pientarilla, jokitormilla, vanhoilla ahoilla,

kankailla y. ra.

[Tanacetum vulgare L. (W. ei main. S:salmelta). — Loy-

detty muutamia kpleita kesalla 1909 Kerdldnk. Lehdon talon

2 V. sita ennen kylvetysta heinapellosta],

Achillea millefolium L. fq.—st. fq. (W.: yl.—tav.).

Kuivilla pientarilla, kentilla ja autiotilojen kedoilla; usein

runs.

f. rosea v. Post, tavattu muutamia kertoja. W. sanoo

myos nahneensa sita useissa paikoin.

[Anthemis tinctoria L. (W. ei mainitse S:salmelta). -

Kesalla 1907 loysin sita Kirkonk. Viitalan kesantopellolta

1 kpl. ja Betanian pellosta useampiakin; Kanervavaaralla

tapasin sita taas v. 1911 ja Kerdlank. Lehdon heinapellossa

V. 1909].

Matricaria discoidea DC. r. (W. ei main, koko lajia).

Pihamailla paikoin runsaastikin. Nahty S:salmella ensi

kerran 1890-luvun alkupuoliskolla (A. Sandstrom). Lpk-

koja (6): Kirkonk. Molempien pappiloiden pihoilla niuk.;
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Suomulan L cp. Kerdldnk. Kuvajan torpan 1. Pesionk. Kive-

lan 1. ja Kulman 1,

M. inodora L. fq. (W. : tav. yli koko alueen).

Kartanoiden seutuvilla ja joutilailla pellonpalasilla valista

erinomaisen runsaasti, Ei esiinny tasaisesti kaikkina vuo-

sina.

Chrysanthemum leucanthemum L. st. fq.—p. (W.: Kiann

pohjoisosassa paik.; Kiann. jtav.—paik. siv. 93 ja 96).

Kuivilla pientarilla, tormilla ja kentilla, ei missaan erikoi-

semman runs. Taman, samoin kuin monen muunkin Savossa

tavallisen lajin suhteen olin alkukesina S:salmella aivan

„huoleton". Mutta kun sitten rupesin sita tarkkaamaan niin

huomasin, ettei se olekaan niin yleinen kuin olin otaksu-

nut. Nain ollen on tamankin lajin leveneminen jaanyt jos-

sain maarin vaillinaisesti tunnetuksi. Etelapitajalla luulisin

sen kuitenkin olevan yleisemman, mutta pohj. pitajaan

nahden pitanee Wainion arviointi paikkansa. Merkittyja

Ipkkoja: Kirkonk. Pappilan 1.; Roinilan 1.; Hulkonniemella;

Amman ruukilla ja Lehdon 1. seka muistaakseni myos

Kanervavaaralla ja Suomulan 1. Alaj. Kylanmaella runs.

Alavk. Parvavaaralla. Pesionk. Kulman 1. Kiann. Janiskan-

non 1. ja kaiketi Kiannanniemellakin. Ruht. Saarijarvella

St. cp. ; Juntusrannalla; Lehtovaaran 1.; Pyykkolan 1. ja

Kokkoniemen autiossa.

Leontodon auctumnalis L, fqq.—fq. (W-: yl.—tav.).

Kuivilla pientarilla ja kedoilla usein erinom. runsaasti. Vaih-

telee huomattavasti karvaisuutensa ja kukkiensa koon ja varin

puolesta.

^Taraxacum officinale L." coll. fq. (W.: tav.). — Pien-

tarilla ja kedoilla, niityilla ja jokivarsilla y. m.; usein runs.

Kuten tunnettua on tama „laji" Wainion aikojen jalkeen

jaettu useampiin eri lajeihin. Kokoomissani naytteissa on

Toht. L b g:n maarayksen mukaan ollut seuraavia lajeja

S.salmelta:

T. intermedium Raunk. (= T. tenebricans Dahlst.).

Ainoastaan Kirkonk. Amman ruukilla, mutta siella run-

saasti.
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r Dafilstedtii Lindb. fil. Kirkonk. Pappilan ulkokartanolla

niukasti.
m

T, canalicidatam Lindb. fih Monin paik. ulkokartanoilla,

ojavarsilla ja pientarilla, kuivilla kentilla ja niittytoyrailla.

Usein runs., jopa valista cpp. Pohjoispitajalla ainakin viela

Kiannanniemella ja Ylinaljangalla,

7. remotijugum Lindb. fiL Raivioniityilla, pientarilla

ja jokivarsilla y, m. monin paikoin, mutta aina niu-

kasti.

T. giittulatum Lindb. fiL Monin paik. ja runs, yli pitajan.

Luultavasti yieisimpia sikal. lajeja.

T, galeafum Dahlst. (= T. molle Lindb. fil.) (fqq -~)fq.

luultavasti yli pitajan ja usein cp.—cpp, Nayttaa kuitenkin

puuttuvankin muutamin paikoin esim. Ylinlf. Leppalan l.y. m.

Oli tunteniaton muualta maastamme viela silloin (1908), kun
lahetin sita naytteeksi Helsinkiin. Kasvaa mieluimmin kui-

villa pientarilla ja pelloilla, mutta valista myos kosteillakin

paikoilla. Silloin tavallisesti punertavampana ja kapeampi-

lehtisena kuin muualla.

r. sagittifolium Lindb, fil. Leveneminen samoin kuin

edellisen, siis toisin paik. tavalL ja erinomaisen runs.,

toisin paik. harvinaisempi ja niukempi. Oli myos, samoin

kuin edellinenkin, siihen aikaan kuin ensi kerran sita loy-

sin (1909), tunteniaton muualta. Sittemmin ovat esim. Toht.

Lindb erg ja Maist. Huumonen loytaneet sita 0/?:sta,

LkemistB. y. m. Kasvaa usein heinapelloilla ja kedoilla niin

runsaasti, etta kasvupaikat loistavat keltaisilta jo pitkan

matkan paahan. Muutoin on se myos joks. tav. varsinkin

etelapitajalla kosteahkoilla pientarilla ja nurmilla, noroilla

ja purovarsilla, rannoilla ja raivioniityilla usein kaukanakin

asutuksista.

T. fulvum Raunk. Monin paik. yli pitajan. Pohj.-pitajalla

harvinaisempi ja niukempi. Kasvaa pientarilla ja ojavarsilla

mieluimmin tuoreilla ja multaisilla paikoilla. Ei koskaan

erikoisemman runsaana.

T. sp. (Ceratoph.-ryhmaa). — Eras tahan saakka nime-

ton, mutta silti selvasti muista eroava ja helposti silmiin-
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pistava vihreasavyinen, jaykka laji, jonka lehdet ovat levea-

paisia, typpaliuskaisia, ja kehdon suojussuomut kareltaan

pitka- ja korkeanystermaisia. Tavattu toistaiseksi ainoast.

Kirkonk. Kirkkoniemella. Ylinlj. Pikkulan 1. seka Kiann.

Kuurtolan ja Vannin 1. Kasvaa pientarilla, nurmikoilla ja

heinapelloilla,

T. crocodes Dahlst. Tavattu ainoast. yhdessa paikassa

Kiann. Lautalahden rann. Vasonniemella. Siella kasvaa sita

kohtalaisen runsaasti kivikkorannalla, joka kevaisin on tul-

van peittama. Loydetty v. 1908, jolloin se oli maallemme

uusi, eika sita tietaakseni ole taalta vielakaan muualta

loydetty.

Muut lahettamani naytteet ovat viela lahemmin niaaraa-

matta, mutta niissa tuskin on enaa paljoakaan erikoisempaa

edellisten lisaksi.

Mnlgedium sibiricumh.v. (W.: harv.; ei main, erikoisesti

S:salmelta). — Kasvaa jokivarsilla ja raivioniittyjen mat-

tailla; useimmiten aivan niukasti. Lpt. (3): Kirkonk. Hiisi-

joen varr. Kerdldnk. Kangasjoen niitylla ja Alanlj. Junnu-

joen varr.

Crepis tectorum L. luultavasti st.fq. (—p.?). (W.: „poh-

jaisemmissa pitajissa jtav., vaan tavattu ainoast. vahissa

miiarin"). — Kuivilla pient., pelloilla ja kentilla joskus runs.

Merkitty ainoast. seuraav. paik., mutta on varmasti yleisempi:

Alaj. Salmenniemen 1. cp. Keraldnk. Autioniemen 1. ja

Lehdon 1. Piisp. Runtin 1. Ruht. Nuusalan 1.; Juntusrann. cp.;

Kyron I. ja Peltolan 1. y. m.

Cr. paludosa (L.) fq.—st fq. (W.: ktav., seuduittain

jtav.). — Kosteilla nurmikoilla ja noroilla, puro- ja joki-

varsilla, niityilla ja raivioilla, lehtoisilla paikoilla, hettei-

koilla y. m., usein erinomaisen runs, varsinkin kalkkiseu-

duilla.

Hieraciiim. Taman monimuotoisen suvun lajeja en ole

itse pystynyt paikan paalla tuntemaan enka maaraamaan,
joten tiedot niiden levenemisesta S:salmeila supistuvat Prof.

J. P. Norrlinin tai Toht. H. Lindbergin myohemmin
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maaraamiin naytteihin. Naitii naytteita olen ottanut niatka-

jeni varsilta monesta paikasta, joskaan en laheskaan kaikis-

ta, enka edes kaikista ryhmista samoin maarin. Osa niista

on maaratty, ja ne luettelen seuraavassa, samalla ottaen

huoniioon Wainionkin tiedonannot. Toinen osa on viela

maaraainatta. Se on johtunut ainakin osiksi siita, etta nayt-

teeni ovat olleet tavalla tai toisella puutteellisia joko niin,

etta niita on ollut liian vahan, tai ovat olleet liian nuoria

niita kun en ollut aina tilaisuudessakaan taysikasvuisina

ottamaan — tai ovat naytteeni olleet huonoja. Mutta onpa

osa kelvollisempiakin, esim. 1909:n keraykset, taytynyt jat-

taa viela ajan puutteessa lahempaa maaraysta odottamaan.

Luulen kuitenkin, etta tahanastisistakin jo saa jonkinlaisen

kuvan S:salmen keltanokasvistosta. — Tahtoisin viela huo-

mauttaa, etta monet nakojaan Aphyllopoda-ryhm'iB.n kuulu-

vat hyvin isokasvuiset Archieraciurnii, joita S:salmella on

huomattavan runsaasti muutamanlaisilla pientarilla ja muil-

lakin kasvupaikoilla, ovat minulta saaneet jaada sinne missa

ovat, niita kun olisi ollut kovin hankala kuivata ja mukana

kuletella. Samoin on voinut moni hyvinkin huomattava

muoto tuUa vaillinaisen tuntemukseni vuoksi sivuutetuksi,

niin etta varsinaisille keltanoiden erikoistuntijoille jaa viela

paljon mahdollisuuksia uusien, tassa luettelematta jaaneiden

lajien loytamiseen S:salmelta.

H.'pilosella L. coll. Ainakin st. fq.—p. ellei yleisempi.

[W.: Etelampanii (viela Kuhmossakin) tav., vaan Kiannalla

vahernmin. — Kiann. harv. s. 93, jharv. ss. 95, 96 ja 109].

Kuivilla pientarilla ja kentilla seka viljelysten tienoilla etta

ulompanakin. Esiintyy muutamin paik. verratt. runs., joskaan

ei laheskaan siina maarin kuin paikoin Savossa. Nahty useara-

pia, selvasti erilaisia muotoja.

[ti. auricula L. „Kiannalla (Ruht?) Lehtovaaran luona

(Wainio)": Must. s. 55].

M. Suecicum Fr. (W,: „Kiannalla Lehtovaaran luona";

tarkoittaa ehken samaa kuin Mustosen edella oleva

tiedonanto. Kiann. harv. s. 93; Kiann. ? s. 96 ja Kiann.

paik.!? ja vahavalt. s. 135). — Ottamiani naytteita on seu-
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raav. paikoista: Kirkonk. Kanervavaaralta. Rulit. Kokkonie-

melta; Tervosen 1. ja Someronjoen varr. — On varmasti

tavattavissa muuallakin.

H, Siiec. *hypoleuciticum. Kirkonk. Naatalan 1. Pesionk.

Kivelan I. ja Rantalan 1.

H. cochleatum (N. etP.). Pesionk. Lahnasen 1. ja luultav.

myos— Opett .J. Pekkarisen arvelun muk. — Ruht. Juntus-

rannalla. Siella kasvoi sita — jos se nim. oli tata lajia

tavattoman runsaasti.

H. fennicum Norrl, I rr. (W. ei mainitse S:salmelta).

Kirkonk. Kanervavaaralla (suoniitylla) ja Ruht. Tervosen I

(samoin).

H. pseudo-Blyttii Norrl. st. r.—r. [W.: „Kiannalla on sen

ottanut E. Lackstrom (vert. Not. XIII s. 428); Kiann. harv.

s. 93 ja 95]. — Heinapelloilla ja pient. — Kirkonk. Kanerva-

vaaralla. Pesionk. Lahnasen 1. (ja Kivelan 1.). Kerdldnk. Sepan 1.

Piisp. Lesosen autiossa.

H. Saelani Norrl. rr. (W. ei main, koko lajia). — Pienta-

rilla ja niityilla. — Pesionk. Lahnajoen varr. Ruht. Lehtovaa-

ran 1. verratt. runs.

H. pratense Tausch. r. ?. (W. ei mainitse S:salmelta).

Kuivilla pientarilla ja kedoilla. — Kiann. Kiipylan ja

Vannin 1,

H. tubulascens Norrl. (W.: „Kiannalla Juntusen kylassa").

Tarkoittanee Juntusrantaa Ruht.

ti. incrassatum Norrl. r. (W. ei main. Srsalmeita). —
Pientarilla. Kirkonk. Amman ruukilla. Kiann. Kuurtolan 1.

ja Salovaaran 1. Ruht. Saarijarvella.

H. galactinum Norrl. Mustosen kirjassa siv. 55 on

tiedonanto: „Kiannalla (W a i n i o)". Tama tieto perus-

tuu arvatenkin Yliopiston Museossa sailytettaviin nayttei-

hin, silla W. itse ei luettelossaan mainitse tata lajia S:sal-

melta.

H. detonsum Norrl. Naytteita ainoast. yhdesta paikasta:

Ruht. Tervosen 1.

ti. negledum Norrl. Luultavasti enemm. tai vahemman
yleinen Sisalmella. Naytteita n. 14 paikasta: Kirkonk.
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(muistaakseni) Pappilan I.; Lehdon L; Roinilan 1.; Suomu-
lan I.; Naatalan I. ja Kanervavaaralta. Alaj\ Juurikan 1.

Alavk. Parvalan 1. ja Jumalisen I Ylinlj. Mustanrinnan I.

Kiann, Nuolipuron varr. (Salov. 1.). Piisp. Timpin 1. ja Ruht.

Ruottusenahon L

H. sphacellatum Norrl. Naytteita ainoast. Ruht. Kokko-
niemesta.

//. Suomense Norrl. Luultavasti enemm. tai vahemman
yk tamakin. Kirkonk. Lehdon L ja luultav. myos kummankin
pappilan I. Alaj. Kettulan k Alavk. Lehtovaaran 1. Kiann.

Kuurtolan k Ruht. Kokkoniemen k; Nuusalank; Tervosen k

ja muualtakin Saarijarven kylalta.

H. pubescens (Lindbk) Fr. (W.: Kiann. tav. s. 96; sam.

luettelossa). Minulta on naytt. ainoast. Kirkonk. Lehdon k ja

Ruht. Nuusalan k (Saarij.). Maarayksiin on Toht Lbg, mer-

kinnyt „//. pubesc. colU\

/»//. murorum L X silvaticum L". Ktav.—^jtav, (Wai-
nio)].

*

[var, medium (Jord.). Ktav. (Wainio)].

H. melanolepis Almqv. Alavk. Parvakosken 1. ja Ruht.

Hossan 1.

H. diminuens Norrl. Alaj. Haapa-ahon ja Kettulan 1.

Kiann. Kapylan ja Saariperan valilta seka Koiraperan 1.

H. caesiiflorum Almqv. Ylinlj. Kurkikylalta. Ruht. Ry-

tyksen 1. ja Hossanjarven rann.

[M. caesium Fr. Tav. (Wainio)].

[H. vulgatum Fr. var. irriguum Fr. Paik. (Wainio)].

Ivar. latifolium Fr. Tav. (W a i n i o)].

h. subarctoum Norrl. Enemman tai vahemm. yleinen.

Lpt.: Kirkonk. Naatalan 1.; Myllypuron varr. ja muualtakin.

Alavk. Ruokolan I. Pesionk. Lahnasen 1. Piisp. Junttilan 1.

ja Hoikkalan I. Ruht. Kiviniemesta; Kokkonieraesta ja Ter-

vosen 1.

H. incurrens Sael. Ruht. Kokkoniemesta ja Kivinie-

mesta.
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H. coniops Norrl. Alaj, Haapa-ahon 1. Alavk^ Materon

ja Makelan 1. Kiann. Kuurtolan ja Vannin 1. Raht. Kokko-

niemesta; Saaskelaisen suolta ja Someronjoen varr.

ff. Kuusamoense Wainio r. Alavk. Makelan ja Materon 1.

Alanlj. Rekelan L — Wainio sanoo lajia helposti tuhnetta-

vaksi ja niin se nayttaa olevankin,

//. galbanum Dahlst. Kiann. Kuurtolan 1. ja Piisp.

Hoikkalan L

H, prolixiforme Norrl. Naytteita jostakin Kirkonk.

H. basifoliam Almqv., Dahlst. Luultav. yleinen. Nayt-

teita seuraav. paikoista: Kirkonk. Janismaelta (Pappilan L);
«»

Amman ruukilta ja Lehdon L Alavk. Makelan ja Materon 1.

Ylinlj. Kurkikylalta. Kiann. Kuurtolan ja Koiraperan L Riiht.

Nuusalan ja Tervosen h

H. caespiticola Norrl. Alavk. Makelan 1. ja jostakin

Kirkonk.

H. rigidum Hartm. genuinum Hn. Ktav.—tav. (Wai-
nio).

•

.

var, sinuatum Lindeb. Jtav.—ktav. (Wainio).

//. dolabratam Norrl. Kirkonk. Pappilan 1.

//. crepidioides Norrl. Ruht Kokkoniemi.
r

H. rigidum coll. Kirkonk. Amman ruukilta; y. m.

H. cruentiferum Norrl. et Lindb. fil.

vaaran 1. ja Alavk. Makelan 1.

H. umbellatam L. (fqq.—)fq. (W.: pohjoisemmissa pita-

jissa jtav.; Kiann. tav.—ktav. s. 96). — Pientarilla, raivio-

niityilla ja rannoilla y. m. yli pitajan. Usein runs. Vaih-

telee huomattavasti lehtimuotonsa ja kukintonsa puolesta.

Naytteita: jostakin Kirkonk., Alavk. Makelan 1. ja Ylivk.

Karhukankaan 1.

H. crocatum Fr. „Paik. yli koko alueen" (Wainio).
Mustonen mainitsee sen (siv. 55) W:n loytamana myos

Kiannalta. Samantapaisia muotoja muistelen minakin nah-

neeni Alanlj. Junnujoen varr. Mutta naytteiden puutteessa

jaa se aivan epavarmaksi.

Kirkonk
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Paitsi edella lueteltuja ovat Brenner'in ^.Observatio-

ner ^/c."-teoksessa viela seuraavat lajit mainitut Suomus-
salmelta (^=Kianta= Knt.):

Hierachim vicarium Norrl.

/f. coniops "^helvolum Norrl. Rantalan 1. (Kiann, ?).

H. diaphanoides Lindeb. var. floccaliferam Brenn.; jot.

yh: W.

//. Sileni Norrl. Siella taalla: W.

H. praealtiim VilL var, hirsutiim Koch. s. t.: W.

//. exaciifum Norrl. f. Br.

„Nya bidrag e/c."-teoksessa mainitaan muutamain edel-

listen ohella seuraavat keltano-lajit Srsalmelta, molemmat
uusina Pohjois-Suomen kasvistolle:

/f. lasiocalyx Brenn. ja-

//. suburnigerum Norrl.; seka

/f. unibellatiim van microphylhim Brenn. (ei uusi).



Oikaisuja.

Siv. 5, toisen kpl:n ylh. iopussa on: siinta. Tulee olla: siitS;

„ 18j 3:s rivi ylh.: V. urens. Tulee olla: U. urens.

. 32, 10:s rivi ylh.: Ruth. Tulee olla: Ruht.

, 40, 4:s rivi alh.r Porvajarvesta. Tulee olla: Parvajarvesta

, 43, 8:s rivi alh.: rannalla-sanan jMlkeen piste poistettava.

» 44, 6:s rivi ylh.: varsinkin „ i, » »

, 61, 3:s rivi ylh.: Kaivossuolla. Tulee olla: Kaivosuolla

, 67, 10:s rivi ylh.: (Parvelan 1.). Tulee olla: (Parvalan 1.)

„ 69, 14:s rivi alh.: (Porsamon 1.). Tulee olla: (Parsamdn 1.)

, 70, 12:s rivi ylh.: Ruutin I.; ja Ruutinsalmen. Tulee olla:

Runtin 1.; ja Runtinsalmen

, , 14;s rivi alh.: kuohuksilla. Tulee olla: kuohukoilla

, 74, 5:s rivi ylh.: olekkaan. Tulee olla: olckaan

, 76, 11 :s rivi ylh.: Muutavat. Tulee olla: Muutamat

. 81, 13:s rivi ylh.: SMynajoen. Tulee olla: SMynajajoen

, 97, 16:s rivi alh.: rann.; — sanan jalkeen puolipiste pois.

, 99, 3:s rivi alh.: J. Lackstrom. Tulee olla: Jo Lackstrom

, 108, 16:s rivi ylh,: rann. Tulee olla: raun. Junnulan 1.

, 110, 2:n rivi ylh.: Kaleettoman varr. Tulee olla: Kaleettoman

puron varr.

, 114, 9:s rivi alh.: .vahassa maarin": W. Pois kaksoisoiste ja W.
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Der vorliegende Aufsatz ist das Resultat der Bearbei-

tung eines Dipteren-Materials, welches in der Stadt Archan-
gelsk und d,eren nachsten Umgebungen von Herrn W. Hellen
und dem Verfasser im Jahre 1913 gesammelt wurde. Der
eigentliche Zweck unserer Reise waren entomologische Stu-

dien auf der Halbinsel Kola, Um dorthin zu erlangen, waren
wir genotigt einige Tage in Archangelsk auf eine Dampf-

sc^iffgelegenheit zu warten. Diese Tage (10.— 15. Juni und
10.— 12. Juli) benutzten wir dann zu Exkursionen in den

Umgebungen.

Obgleich die Einsammlungen also nur nebenbei ge-

macht wurden, glaube ich doch, dass das hierbei gewonrtene

Resultat nicht ganz ohne Wert fiir die Kenntnis der noch
so wenig erforschten nordeuropaischen Dipterenfauna sein

wird. Ich fiige diese Zeilen als Aufsatz II zu einem „Bei-

trag zur Kenntnis der Dipterenfauna des nordlichen, euro-

paischen Russlands", welcher von C. Lundstrom und
dem Verf. in „Acta Soc. R Fl. Fenn. 37, n:o 10, 1913"

veroffentlicht wurde.

Wenn man das Verzeichnis dieser von uns in Archan-

gelsk gesammelten Diptera brachycera durchsieht fallt es

auf, wie verschiedenartige Eleniente die Dipterenfauna die-

ser Gegenden zusammensetzen. So finden wir hier mehrere

zentraleuropaische Arten, welche in ganz Fenno-

skandia nicht nachgewiesen sind, namlich die Arten:

tf
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^icellaria melaena Hal
Oedalea infuscafa Loew
Eribolus sudeticus Beck.

Zu derselben Kategorie gehoren offenbar auch die

Arten

Argyra magnicomis Zett.

' Porphyrops submidipes Zett.

.
Scellus notatus Fabr.,

^

welche bis Mittel-Schweden verbreitet sind, in Finland aber

nicht vorkommen, wie ebenfalls folgende Arten, die bei uns

ausschliesslich im Ai
X

tells auf der Karelischen Landenge gefunden worden sind:

Tabanus solstitialis Schin,

Haematopota crassicornis Wahlb.
Rhamphomyta cinerascens Meig.

femorat

Thrypt

Meropl

Unter diesen sind Tabanus solstitialis, Rhamphomyia
cinerascens und Thrypticus atomus bisjetzt nicht aus Skandi-

navien bekannt.

Andererseits enthalt die Dipterenfauna von Archangelsk
einen noch grosseren Kontingent ausgepragt li o c h n o r -

d i s c h e r Arten, Arten, welche z. B. in unserem Lande nur

in dessen nordlichsten, oft rein arktischen Teilen vorkom-
men, und deren Verbreitungsbezirke von denjenigen der

oben erwahnten siidlichen Arten durch ganz Mittel-Finland

getrennt sind. Solche im Folgenden verzeichnete arktische
Arten sind:

Rhamphomyia phanerostigma n. sp.

Tachydromia a^ra Wahlb.
Dolichopus parvicaudatus Zett.

Porphyrops nigribarbatus Beck.
Sphegina spheginea Zett.
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Arctosyrphus nitidiihis n. gen., n. sp.

Orthochaeta pilosa Zett

Cosmetopus dentimanus Zett.,

wozu noch die etwas weiter gegen Siiden vordringenden

Arten
^

Chrysops nigripes Zett.

Medeterus signaticornis Loew
Neoascia geniculata Zett,

gerechnet werden konnten.

Dieser letzteren Kategorie schliesst sich eine sehr in-

teressante, dritte Gruppe von osteuropaisch-sibiri-
schen Arten an, welche hier in Archangelsk ihren west-

lichsten bekannten Fundort haben, namlich:

Ptioiina fulva Beck, (friiher vorii Jenissej-Flusse be-

kannt).

Xylota eumera Loew (Russland, Sibirien).

Lonchaea nigroviolacea Frey (Halbinsel Kanin).

Zur Vervollstandigung mogen noch die bisjetzt allein

aus Archangelsk bekannten, neuen Arten Tachydromia arti-

culatoides -Ti n. sp. und Calobata helleni

n. sp. erwahnt werden.

Selbstverstehend ware eine genauere Erforschung der

Nordrussischen Dipterenfauna fiir eine zoogeographische

Analyse der Zweifliigler-Fauna von Fennoskandia unum-

ganglich notwendig. Die jetzigen mangelhaften Kenntnisse

verbieten naheres Eingehen auf. hierhergehorige Fragen.



Orthorr^pha brachycera.

Fam. Stratiomyiidae.

.In einem Garten in der
I

1. Geosargus iridatns Scop. —
Stadt,- 1 c5, 15. VI. (Fr.).

2. G. cttprarins Er— Auf Blatter, auf dera linken Dvina-

Ufer, 1 6 1?, 11. VII. (Fr.).
k

Fam. Xylophagidae.

3. Xylophagus ater Meig, — In der Stadt, 1 5, 10.VIL(Hn.)

Fam. Leptidae.

1$, 11. VII. (Fr.),

— Mehrere Exx. an Salix-

4. Leptis scolopacea L.

5. Chrysopila loteola Fall.

Gebuschen und Krautern nahe dem Archangelsk'schen Bahn-

hofe (auf dem linken Dvina-Ufer gelegen, wahrend die Stadt

auf dem rechten liegt), 11. VII. (Hn., Fr.).

— Zusammen mit der6. Symphoromyia crassicornts Panz. —
vorigen, 1 5 1 $ (Fr.).

7. Ptiolina lulva Beck. — Diese interessante, nordsibi-

rische Art wurde von uns am 11. VII. nahe dem Bahnhof

an Sa/ix-Stauden und niederen Krautern (Veratrum, Gera-

nium pretense, Siam u. s. w.) beobachtet. Sie trat auffallend

haufig 2-Exemplare jedoch viel seltener als die 5-

Exemplare. Es handelte sich hierbei gewiss um ein Schwar-

men der Mannchen, was auch friiher bei den Leptiden beob-

achtet worden ist.
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Fam. Tabanidae.
X

8. Clrysops nigripes Zett. — Zusammen mit den Vorher-
iden Arten, 2 ?, U. VII. (Fr.).

9. Haematopota crassicornis Wahlb.— Desgleichen, 3 $ (Fn).

10. Tabanas tropicus Panz- — 2$, 11, VIL (Fr.).

11. T. solstitialis Schin. — Auf Veratrum-Wiesen nahe
Bahnhof, 4?, 11. VII, (Fr.).

Fam. Therevidae.

12. Dialiflettra amlis L. ~ \ 6 2 9/11. VIL (Hn., Fr.)

Fam. Empididae*

13. Bicellaria melaena Hal. — Auf Wiesen nahe dem
Bahnhof, 3 6 2$, 11. VII. (Fr., Hn.).

14. Rhamphomyia nigripes Fabr. — In der Stadt, 1 9,

10. VII. (Hn.); Id, 12. VII. (Fr.).

15. Rh. dispar Zett. — Nahe der Stadt, 1 $, 12. VI. (Hn.).

16. Rh. plumipes Fall. — Kam im Vorsommer sowohl

innerhalb der Stadt als ausserhalb derselben haufig vor

(Hn., Fr.).

17. Rh. fiiala Zett. — Diese Art war wahrend unseres

ersten Besuches in Archangelsk (10. VI.— 15. VI.) ziemlich

haufig. Besonders wurde sie bei einer Exkursion nach dem
Hnken Dvina-Ufer am 14. VI. zahlreich beobachtet. Es war
an diesem Tag kaltes und stiirmisdhes Wetter; die meisten

Dipt6ren, darunter auch die Rh. filata-Exemplsire, haften

sich, Schutz suchend in die weiten Blattscheiden von Verat-

ram lobelianum zuriickgezogen.

18. Rh. curvula Prey (Acta Soc. F. Fl. Fenn. 37, n.o 3,

s. 22—24, 1913). — Auf Picea- und Betula nana-Mooren

unweit der Stadt, 2 $, 12. VI. (Hn., Fr.).

19. Rh. coracina Zett. — An Wanden in der Stadt 1 6,

10. VI. (Fr.); zusammen mit Rh. filata. 3 6 2?, 14. VI.

(Hn., Fr.).

/
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20. Rh. phanerostigma ii. sp.

DasMannchen. Einfarbig schwarzglanzend, schwarz

behaart und beborstet, der Thorax, die Hiiften und der

Bauch an der Basis schwarzgrau bfestaubt.

Hinterkopf schwach grau bereift Ocellenhocker deut-

lich. Augen zusammenstossend. Fiihler schwarz, etwa so

lang wie die Breite des Kopfes, drittes Ghed langgestreckt,

mit kurzer Arista. Palpen klein, schwarz. Riissel ziemlich

schmal,,etwa 1 V2"^^' langer als die Kopfhohe.
J

Thoraxriicken weniger stark graubestaubt als die Tho-

raxseiten, jederseits ausserhalb der Dorsocentralborsten-

Reihen mit einer ± breiten, unbestaubten, glanzend schwar-

zen Strieme; auch in der Mitte eine schmale, schwarzglan-

zende Langsstrieme wahrnehmbar, Dorsocentralborsten vorn

fein, haarfdrmig, unregelmassig 2—3-reihig, hinten starker

werdend, vor dem Schildchen jederseits 3—4 ordentliche

Borsten in je einer Reihe; Akrostichalborstchen haarformig,

2-reihig. Schildchen grau bestaubt mit 4 starkeren Rand-

borsten. ^

Hinterleib langgestreckt, etwas von oben platt gedruckt,

schwarzglanzend, kurz schwarzhaarig, mit ausserst schma-

len, weisslichen Incisuren an den vorderen Segmentrandern.

Hypopygium nicht besonders gross, deutlich abgesetzt,

schwarzhaarig. Die beiden oberen Adminiculum-Anhange
schmal und auf der Mitte der Innenseite stark eingeschnit-

ten, so dass sie zusammen ein beinahe geschlossenes, ring-

formiges Gebilde darstellen; der untere Adminiculum-An-
hang grosser, breit triangular, Der Forceps ist zuweilen

von unten her sichtbar, braungelb, schwach sabelformig

gebogen. Das letzte Sternit am Hinterrand mit langeren
^

Borstenhaaren.

Hiiften schwarzgrau bestaubt, die Beine einfarbig^

glanzend schwarz, unbestaubt, verhaltnismassig stark ge-

baut und durch recht ungewohnlich starke Beborstung und

dichte Behaarung an den Tibien und Tarsen ausgezeichnet.

Die Schenkel nicht verdickt, borstenlos; die Hinterschenkel

deutlich verlangert, aber schmal und auf der Unter-
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seite nur fein behaart, ohne Borsten oder
Dornchen. Die Vordertibien auf der Aussenseite lang

behaart und hier mit 5—6 langeren Borsten versehen. Die

Mittelschienen aussen mit 5—6, innen mit 4—5 sehr langen

und starken Borsten besetzt. Die etwas verlangerten Hin-

terschienen auf der Aussenseite mit 8—9 Borsten, innen

auf der Spitzenhalfte mit 1—2 Borsten. Die Hintermeta-

tarsen nicht verdickt, dagegen etwas verlangert, so dass

sie wenigstens so lang wie die drei folgenden Tarsenglieder
r

zusammengenommen sind, iibrigens reichlich behaart, unten

mit etwa 5 Borstenpaaren.

Fliigel gelbbraunlich getriibt mit eineni grossen, deut-

lich abgesetzten, schwarzbraunen Randmal an der Miindung

des Ri und mit ziemlich starken, braunen Adern. Diskoi-

dalzelle kurz und stumpf. Die Analader reicht gleicnstark

bis zum Fliigelrande; Axillarader undeutlich, abgekiirzt. Die

Axillarwinkel der Flugel vertieft, spitzwinklig. — Schwinger

lichtgelb,
*

Korperlange circa 5.5—6 mm,
Fliigellange circa 5—5.5 mm.
Breite der Flugel circa 2 mm.
Das Weibchen ist ebenso gebaut und gefarbt wie

das Mannchen. Die Augen sind durch die parallelseitige,

graue Stirne getrennt. Die Beborstung und Behaarung der

Beine ist schwacher. Die Hinterbeine sind, wie beim c?,

etwas verlangert, die Hinterschenkel un.ten ohne alle Borsten

Oder Dornchen. Die Hinterschienen auf der Innenseite
etwa Vs vor der Spitze mit einer Borste.

Fliigel gelbbraunlich getrubt, mit ziemlich starken,

braunen Adern und deutlichem Stigma.

\

t

Korperlange circa 5 mm.
Fliigellange circa 4.5 mm.
Breite der Fliigel circa 2 mm.
Rh. phanerostigma steht wohl Rh. laevipes Zett. am

nachsten. Diese letztere Art, welche ich ubrigens als mit

Rh. conformis Kow. synonym zu betrachten geneigt ware,

ist aber ein wenig grosser, mit starker, lichtgrau bestaub-
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tern Thorax ohne glanzendschwarze Striemen, mit grau-

bestaubtem Hinterleib und etwas anders gebautem Hypo-

pygium. Die Beborstung der Beine erinnert an diejenige

bei Rh, phanerostigma; bei dem Rh. laevipes-^ haben die

Hinterschienen jedoch auf der Innenseiten keine Borsten.

Durch den teilweise schwarzglanzenden Thoraxriicken

nahert sich Rh. phanerostigma auch ein wenig der Gruppe

Rh. tibialis Meig., sulcata Meig., cinerascens Meig. und niti-
+

dula Zett., unterscheidet sich aber sogleich von diesen Arten

durch die unten unbewaffneten Hinterschenkel,

Diese Art ist auf Exemplare gegriindet, welche von
_ 9

B. Poppius im Jahre 1907 in dem Sarekgebirge in Schwe-

disch-Lappland (vergl. Poppius, Lundstrom u. Frey,
Naturw. Unters. des Sarekgebirges, IV, Lief. 6, s. 685, 1916;

hier als n:o 24, Rhamphomyia sp. erwahnt), sowie auf Exem-

plare, welche vom Verfasser im Jahre 1913 auf der Halb-

insel Kola (bei Kusomen und Ponoj) gesammelt worden sind.

Aus Archangelsk liegt 1 etwas abweichendes, grosser

gebautes und am Thorax mehr grau bestaubtes Exemplar

dieser Art vor, am 12. VI. an einer Wand in der Stadt

gesammelt (Fr.).

21. Rh. cinerascens Meig. — Mehrere $,'10.—14. VI.

(Hn., Fr.).

22. Empis (Xanthempis) stcrcorea L. — 1 6 1 ?, 10.— 11. VII.

(Hn., Fr.).

23. E. (Pterempis) vernalis Meig. — War an Wiesen nahe

der Eisenbahnstation an 11. VII. gemein (Hn., Fr.).

24. E. (s. str.) borealis L. — Nicht selten, 11.— 12. VI.

(Fr.).

25. Hilara nitidda Zett. — 15, H. VII. (Fr.).

26. H. bistriala Zett. — 46 2$, 11. VII. (Fr., Hn.).

27. Oedalea infascata Loew. — In Gebiischen nahe der

Eisenbahnstation, 15, 11. VII. (Fr.).

(Fr.).

28. Leptopeza Havipcs Meig. — Ebenda, 1 6, H- VII,

29. Hemerodromia (Microdromia) oratoria Fall. — Ebenda,

6, 11. VII. (Fr.).
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30, Tachypeza iruncorum Fall..— An Wanden in der Stadt,

1 ?, 13. VI.; bei der Station, 1 ?, 11. VII. (Fr.).

31. Tachydromia articulatoides n. sp.

Diese neue Art steht T. articulata Macq. am nachsten,

unterscheidet sich aber von dieser in mehreren Punkten:
w

das dritte Fiihlerglied ist schmaler, fast doppelt so lang

wie bei T. articulata, nur die Vordertarsen sind schon schwarz
r

geringelt, die Mittel- und Hintertarsen dagegen einfarbig

gelb mit schwarzem Endglied, das Hypopygium ist schma;

ler, die 3, Langsader mundet am Fliigelrand fast in der

Mitte zwischen der 2. und 4, Langsader (bei T. articulata

ist die 3. Langsader, wie bei der Mehrzahl der anderen

Tachydromia-Arten, der 4, naher geriickt als der zweiten).

Das M a n n c h e n. Hinterkopf und Stirn ziemlich licht
w

grau bestaubt, weisslich behaart Fiihler nicht verlangert,

die zwei ersten Glieder weissgelb, kurz, das dritte Glied

braunschwarz, schmal kegelformig zugespitzt, wenigstens

doppelt so lang wie an der Basis breit, kiirzer als die

braunschwarze Arista. Taster gelbweiss. Riissel schwarz.

Thoraxriicken und Schildchen gelbgrau bestaubt, mit

feinen, gelbweissen- Borsten, die Thoraxseiten reiner licht-

grau bestaubt, die Sternopleuren mit einem schwarzen,

glanzenden Fleck.

Hinterleib einfarbig glanzend, schwarz. Hypopygium

schmal, mit sparlichen, weissen Harchen.

Alle Hiiften und die Beine gelb, die Vordertarsen

schon, scharf perlschnurformig schwarzgeringelt, die Mittel-

und Hintertarsen nur mit schwarzem Endglied; die Kniee

ohne schwarze Punkte. Die Vordertarsen kurz, an der
3-

Basis deutlich kolbig verdickt, die Mittelschenkel gleich-

massig schwach verdickt, die Mittelschienen gerade, nur

wenig kiirzer als die Schenkel und an der Spitze mit ei-

nem sehr kleinen und stumpfen, schwach braunlichen Api-

kaldorn versehen.

Flugel klar, schwach gelblich, die 3. und 4. Langsader

ziemlich parallel verlaufend und gleichmassig gegen die

%itze etwas nach vorn gebogen; 3. Langsader mundet am
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Fliigelrand etwa in der Mitte zwischen der 2. und 4. —
Schwinger gelbweiss, • .

Korperlange circa 2.25 mm.
Fliigellange circa l.s mm.
1 6-Exemplar dieser niedlichen, charakteristischen Art

wurde am 11. VII- in Gebiischen nahe dem Bahnhof von
\

Archangelsk gefunden (Fr.).

32. T. caadicans Fall. — Nicht selten, mehrere $: 11.

VII. (Hn., Fr.).

33. T. fulvipes Meig. — 2$, 11. VII. (Fr.).

34. T. cothurnata Macq. — 16 2?, 11. VII. (Hn.).

35. T. alra Wahlb. — Wurde in Gebiischen nahe dem

Bahnhof am 11. VII. in mehreren Exemplaren (2 6 3 $) er-

beutet (Fr.).

Fam. Dolichopodidae.

36. Dolichopus (s. str.) brevipennis Meig. — Auf Wiesen

nahe der Eisenbahn-Station, 2 6 1 ?, H. VII. (Fr.).

37. D. (Eudolicliopus) pe&natus Meig. — Ebenda, 3 6 2$,

11. VII. (Fr.).

38. D- (Endolichopiis) arbanus Meig, — Ebenda, 3 5 3 $,

11, VII. (Hn., Fr.).

39. D- (Endolichopiis) plumipes Scop. — Ebenda, die hau-

figste Art, mehr. 6$, 11. VII. (Fr.).

40. D, (Eudolichopus) parvicandatus Zett. — Zusammen mit

den vorhergeiienden, 1 6, 11. VII. (Fr.).

41. D. (EfldoliGhopus) longicornis Stann. —'16, H- VII.

(Fr.).

42. Chrysotns lemorafus Zett. — Mit den vorhergehenden

Dolichopodiden, 1 $, 11. VII. (Fr.).

43. Chr. gramineos Fall. — Desgleichen, 3 6, 1 1- VII. (Fr.).

44. Argyra magnicornls Zett. — In Blattscheiden von

Veratrum lobelianum, 16, 14. VI. (Fr.).

45. Porpbyrops nigribarbatas Beck. —^ Auf Wiesen, 1 6,

11. VII. (Fr.).

46. P. sabnadipes Zett. — Sass im ersten Friihling an

Hauswanden in der Stadt, 2 6 2$, 10.~13. VI. (Fr., Hn.).
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47. P. antennata Carl. — 1 $, ebenfalls an einer Wand
in der Stadt, 12, VI. (Fr.)

48. Xiphandriiim lanceolatum Loew. — An Wiesen, 1 $,

Ih VII. (Fr.).

49. Thryptictts atomus Frey (Frey, Acta Soc. F. FI. Fenn.

40, N:o 5, s. 47—49, Fig. 6, 1915). ~ Im Grase neben einem

kleinen Bache in der Nahe des Bahnhofs, 1 6, H. VII. (Fr.).

50. Medeterus signaticornis Loew. — 1 ?, in der Stadt an

einer Wand, 13. VI. (Fr.).

51. M. infumatus Loew var. bilineatus Frey (Frey, Acta

Soc. F. Fl. Fenn. 40, N:o 5, s. 52, 1915). — An einer Wand
in der Stadt, 1 $, 10. VI. (Fr.).

52. Scellus ootalus Fabr. — Auf den Wiesen in der Nahe
des Bahnhofs, 16, H. VIL (Fr.).

53. Campsicnemus scambus Fall. ;— 1 $, auf Mooren, ,12.

VI. (Fr.).

Fam. Loncbopteridae.

54. Lonchoptera furcala Fall. var. rivalis Meig. — 1 ?,

11. VL (Fr.); var. cinerella Zett. — 4$, 11. VI. (Hn., Fr.).

\

Cyclorrapha aschiza.

Fam. Syrphidae.
r

55. ChUosia albitar^is Panz. — 16, H. VII. (Hn.).

56. Cb. lengnla Zett. — 1 6,

57. Piatvchims dvoeatus Me iff.

5?

Mehrere 6 ?: 12.—14.

VI. (Fr.), 11. Vn. (Hn.). ,.

58. Melanostoma meUinoai L.

Fr.), 11. vn. (Fr.).

59. Syrpbus latifasciatos Mac(^

Diese Form fiihre ich vorlaufig zu der durch das un-

gewohnlich kleine, mannliche Hypopygium besonders cha-

snbmacolatas

tjTDisch

latifasciatus Macq. Bei dieser Art sind
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gelben Querbinde versehen. Diese Binden werden aber bei

einigen Exemplaren in der Mitte + tief eingeschnitten, und

bilden so den Obergang zu der vorliegenden Varietat, bei

welcher das dritte Segment zwei getrennte gelbe Flecke

hat, das vierte aber zwei nicht vollstandig getrennte, in

der Mitte zusammenstossende Flecke, Das fiinfte Segment

ist gelb mit schwarzem Mittelfleck. Das auffallend kleine

Hypopygium ist schwarz und gelb gezeichnet. Die Behaa-

rung des Hinterleibes ist recht lang. Gesicht gelb, Mund-

rand schwarz. Beine gelb, die Schenkel an der Basishalfte

schwarz, die Vordertarsen etwas verdunkelt. Behaarung

des Schildchens dunkel braungelblich.

Korperlange circa 8.75 mm.
1 c5-Ex. wurde in einem Garten in der Stadt am 10. VL

erbeutet (Fr,). .

60. Sphegina spheginea Zett, (= nigricornis Zett. nee

Macq.; zetterstedti Schin.).

3 6 5 $ dieser interessanten und wie es scheint, bisher

nicht sicher bekannten Sphegina-Art wurden am 11. VII. von

H e 1 1 e n und dem Verf. auf Wiesen in der Nahe des Balin-

hofs von Archangelsk, also auf der linken Seite des Dvina-

Flusses gesammelt. . .

Diese Art unterscheidet sich sogleich von den beiden
>

anderen, sicheren europaischen Sphegina-Arten (Sph. ditnipes

Fall, und latifrons Egg.) durch die ziemlich gerade verlau-

fende, nur gegen die Basis etwas stumpfwinkelig gebogene
und bier gewohnlich rait einem kleinen Aderanhang ver-

sehene Spitzenquerader der Fliigel. Dieses Merkmal wird
w

auch von Zetterstedt hervorgehoben (Dipt. Scand. I,

s. 892: -^nervo transverse apicali primo subrecto")- Ausser-

dem sind die- Beine, auch die Vorderbeijie, schwarz, nur

mit gelben Knieen und Schenkelringen. Bei meinen $-Exem-
plaren sind die Beine ahnlich gefarbt wie bei den 66-

Der Hinterleib des 6 ist schwarz, das 3. Segment, oben

an der Basis etwas ins Braunrotliche spielend, ziemlich lang

weissgelb behaart. Hypopygium klein, schwarz, ohne her-

vortretende Teile. ?
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plaren einfarbig schwarz, kurzhaarig, bei dem 5. Exemplar
ist dieser an dem 2. und 3» Segmente unregelmassig, braun-

gelb durchscheinend.

Fiir Sph. spheginea ist noch weiter charakteristisch,

dass das Untergesicht unter den Fiihlern gerade und nicht
eingekerbt ist, am Mundrande aber schnauzenformig, aus-

gezogen und hier in zwei, fast gleichstarken (oder der un-

tere etwas schwacher) Hockern endigt.

Korperlange circa 6—7 mm.
Fliigellange circa 5.75—6.25 mm.
Breite der Fliigel circa 2—2.2 mm.
61. Neoascia inferrapfa Meig. — Einige Exemplare auf

Mooren in Bliiten von Rubus chamaemorus, 12. VI. (Hn., Fr.).

62. N. floralis Meig. — Ebenda. 2 ? (Hn.).

63. N. geniculata Zett. — 16, H. VII. (Fr.).

64. Rhing d, 11. VII. (Hn.).

65. EHstalis anthophorinos Zett. — Mehrere 6 ?: 10. VI.

(Fr.), 11. VI. (Hn.), 11. VII. (Hn.).

66. Helophiliis (s. str.) penduks L. — 1 6, 11. VII. (Hn.).

67. H. (Eurinomyia) lineatus Fabr. — Mehrere 6 ? auf

Blijten von Veratrum und Heracleum, 11. VII. (Fr., Hn.).

Arctosyrphus nov. gen.

Zur Unterfamilie EdstaVmae gehorend und am nachsten

mit Mdophilus Meig. und Mallota Meig. verwandt.

Korper ziemlich plump und breit, kurzhaarig, glan-
zend schwarz, ohne gelbe Zeichnungen, nur am
Thorax mit undeutlichen, schmalen, schwarzhchen Langs-

striemen.

Augen nackt, bei 6 ? breit getrennt; Stirn parallel-

seitig, beim c5 etwa V4 der Kopfbreite einnehmend. Fuhler

kurz, das dritte Glied quergestellt, deutlich brei-
ter als lang; Arista kurz, hackt. Untergesicht mit glatter,

unbehaarter Mittelstrieme, unter den Fiihlern ein wenig aus-

gehohlt, in der Mitte mit einem kleinen, wenig hervortre-

tenden Hocker und am Mundrand recht bedeutend konisch

herabgezogen.
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Hinterleib plattgedriickt, glanzend, sehr kurz behaart.

Hypopygium klein, wenig bemerkbar.

Vorder- und Mittelbeine einfach; Hinterschenkel ver^

dickt, auf der Unterseite mit dicht gestellten, kurzen Borsten-

haaren und langeren, zerstreuten Harchen, ohrie Hocker-

chen o'. a.; Hinterschienen- iiberall gleichdick, an der Basis-

halfte gerade, dann in der distalen Halfte schwach einwarts

gebogen.

Randzelle offen. Dritte Langsader von EristalineU'

Bau, tief eingebogen. Gewohnliche Querader steht iiber

die Mitte der Diskoidalzelle, — Obere Schiippchenflache

nackt.

Von Mallota, welcher diese neue Gattung sich durch

den Fiihlerbau nahert, unterscheidet sie sich durch den

kurzbehaarten, glanzend schwarzen Korper, den schwach

gestriemten .Thoraxrucken, die viel breitere, parallelseitige

Stirn des 5 und die einfacher gebauten Hinterbeine, Ander-

seits kommt sie der //^/op/z//u5-Untergattung Liops Rond.

nahe, trennt sich von dieser aber durch den nicht gelb

gezeichneten Hinterleib und die breitere Stirn beim ^ ab.

Typische Art: A. nitidulus n. sp. — Heimatr Halbinsel

Kola und Nord-Russland..

68. Ardosyrphus nitidttlns n. sp.

Das Mannchen. Hinterkopf schwarz, in gewtsser

Richtung gelbgrau schillernd, fahlgelblich behaart. Stirn

schwarzglanzend, schwarzhaarig. Untergesicht weissgrau

bestaubt, an den Seiten fein weissgelb behaart, die Mittel-

strieme und der Mundrand unbestaubt, schwarzglanzend.

Die beiden basalen Fiihlerglieder schwarz, das dritte

schwarzbraun ; Arista schwarzbraunlich. Russel schwarz,

die kleinen Maxillarpalpen braunlicH.

Thoraxriicken schwach metallisch schwarzgrau glan-

zend, durch die dichte fahlgelbHche Behaarung etwas matt

erscheinend, mit drei undeutHchen, mattschwarzen Langs-

striemen. Thoraxseiten schwarz, undichter fahlgelbhaarig.
'

Schildchen deutlicher schwarzglanzend, ziemhch lang fahl-

gelblich behaart.

/
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Hinterleib unbestaubt schwarzglanzend, oben auf der

Mitte kurz schwarzhaarig, an den Seitenrandern am Hinter-

rand des 4. Segmentes, an kleinen, fleckenartigen mit den
Seiten des Hinterleibes verbundenen Partieen jederseits an

den 2., 3. iind 4. Segmenten, -sowie am Hypopygium etwas
langer, gelbweiss behaart Bauch ebenfalls mit gelbweisser

Behaarung.

Hiiften schwarz, grau bereift. Beine scbwarz, etwas

glanzend, die Vorder- und Mittelkniee ausserst schmal rot-

lich; die Schenkel oben mit kurzer, schwarzer Behaarung,

unten aber mit langeren, fahlgelblichen Haaren, die Hinter-

schfenkel unten ausserdem mit einer Reihe dicht gestellter,

schwarzer, kurzer Borstenhaare. Schienen und Tarsen mit

ausserst kurzer, angedriickter, gelblicher Behaarung.

Flugel schwach graugelblich, unterhalb der Miindung

der Randader mit einem kleinen, aber deutlichen, schw^arz-

braunen, punktformigen Fiecke; die Fliigelqueradern, die die

Diskoidalzelle und die hintere Basalzelle umgebenen Langs-

adern deutlich braun umsaumt. Fliigelbasis braungelblich.

Fliigelschiippchen weiss, seidenweiss bewimpert. Schwinger

braungelb.

Das Weibchen stimmt in fast alien Punkten mit

dem Mannchen iiberein. Die Stirn ist nur breiter, etw^a *

der Kopfbreite einnehmend, vorn etwas breiter werdend,

Augen ohne Stirnwinkel. Hinterleib breiter, das letzte (5.),

sichtbare Segment ziemlich grosSj triangular, an der Spitze

breit abgestumpf..

Korperlange circa 11 mm.
Fliigellange circa 7—8.5 mm. '

Breite der Fliigel circa 3—3.5 mm.
Diese Art ist auf einem 6-ExempIare gegriindet, welche

Hell en am 10. VII. 1913 in einem Garten in der Stadt

Archangelsk fand und auf einem ^-Exemplar, vom Verf. am
7. VII. 1913 nahe dem Dorfe Kandalakscha auf der Kola

\

Halbinsel auf Bliiten von Ledum palustre gesammelt.

69. Xyloia ignava Panz.' — In der Stadt, 16 1$,
12. VII. (Hn., Fr.).

r

2

3
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70. X. nemorum Fabr. — In der Stadt, 1 ?, 10. VI. (Fr.);

auf Veratrum-Wiesen, 2 6, 11. VII. (Hn.).

71, X. eumera Loew (= pictipes Loew, sec. Stackel-
berg, Revue Russe d'Entom. XIV, 324, 1914). — Diese

schone, osteuropaisch-sibirische Art, die im weiblichen Ge-

schlecht zuerst als X, pidipes aus Archangelsk beschrieben

wurde, fand ich in zwei Exemplaren (5$) am 11. VII. in

Strassen der Stadt.

Fam. Phoridae.

72. Hypoccra morddlaria Fall. — 1 6, 11. VII. (Hn.).
r

73. Aphiochaeta iatilemorata Beck. — In der Stadt, 1 ?,

10. VI. (Fr.).

74. A. nifipcs Meig. — Einige Exx.: 10. VI., 12. VI.,

11. VII. (Hn., Fr.).
'

;

75. A. palicaria Fall. — Auf Wiesen und Mooren ge-

mein, 12. VL— 14, VI., 11. VII. {Hn., Fr.).

\

Cyclorrapha schizophora.

Fam. Muscaridae.

Sarcophaginae
I

76. Cynomyia mortaorum L. — 1 9,

77.. Onesia cognata Meig. — 1 9, ai

Ufer, 14. VII. (Hn.).

M u s c i n a e.

VI. (Fr.).

78. Calliphora erythrocepliala Meig. — In der Stadt, 12.

79, Phormia coenilea Rov.-Desv. — An Wand
Stadt im Fruhling haufig.

aznrea

1 ?

•

Ausserhalb der Stadt

81. Pollenia mdis Fabr. — Einige 6 9
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82. Lucilia silvarum Meig. ?
dem Arkangelsk'schen Bahnhof, 11. VII. (Fr.).

83. Pyrellia serena Meig. — Eberida, 1 9.

84. Morellia curvipes Macq. 6 ? 14. VL
(Fr.).

,

85. assimilis 1 9
86. Myospila meditabanda Fabr. ? 13.

VI. (Fr.).

Anthomyiinae. ^)

i

87. Phaonia errans Meig,

1 c5, 12, VL (Fr.).

An Wanden in der Stadt,

88., Hera loogipes Zett. — Mehrere d, H. VII. (Fr., Hn.).

89. Mydaea qoadrimacolata Fall. 1 6, 10. VL (Fr.).

90. M. duplicata Meig. —
91. Homalomyia canicularis L.

92. Azelia zeltersiedti Rond.

des Dvina-Flusses, 14. VL (Fr.).

93. Acroptena ambigua FalL

94. Hylemyia variata Fall —

95. Coenosia pygmaea Zett.

2 5, lO.-ll. VL (Hn., Fr.).

— In der Stadt (Fr.).

1 6, auf dem linken Ufer

— 1 6, ebenda, 14. VL (Fr.).

— 1 6y ebenda. 14. VL (Fn).

— 1 6, ebenda, 11. VIL(Fr.).

Das Exemplar ist nur 2.25 mm lang. Die Mittelschenkel

sjnd ganz gelb, die Hinterschenkel haben unmittelbar vor

der Spitze jederseits eine kleine, schwarzbraune Make),

also keinen vollstandigen dunklen Ring.

Scatomyzinae
^

96. Cordykra pabera Fabr. Auf Moorboden gemein,

11.—12. VL (Hn., Fr.); auf Uferwiesen, 11. VIL (Fr.).

Auf Betula nana-Mooren, 1 697. C. pudica Meig.

1 ?, 12. VL (Hn., Fr.).

. 98. Cnemopogon apicalis Meig.

Wiese, 1 (5, 11. VI. (Fr.).

Auf sumpfiger Salix-

^) Das Anthomyiinen-Material ist nicht vollstandig bearbeitet

worden, was besonders fiir die Gattungen Homalomyia Bouche (Fan-

nia Rob.-Desv.) und Chortophila Macq. {Egle Rob.-Desv.) gilt.
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99. Orthocliaeta pilosa Zett. — Auf Picea- und Befula

nana-Mooren, 1 5 1 9, 12. VI. (Fr., Hn.).

100. Leptopa iiliformis Zett. — Auf Veratram-Wiese, 1 5,

14. VI. (Hn.).

101. Amatirosoma brcvifrons Zett. — Zusammen njit der
\

vorigen Art in Gebiischen von Salices, Prunus padus, Ribes
,

und Veratrum, mehrere 5 ?, 14. VI. (Hn., Fr.).

102. A. leucostoma Zett. — Ebenda, 1 6, 14. VI. (Fr.).

103. Norellia spinimana Fall. — 1 5, 12. VI. (Fr.).

104. Pogonota hlrcus Zett. — Auf Uferwiesen am linken

Ufer des Dvina-Flusses am 11. VII. haufig (Fr., Hn.).

105. Cosmetopus dentimanus Zett. — Auf Salix-VJiese,

1 <5, 11. VI. (Fr.).

106. Trichopalpus punctipes Meig. — Auf Wiesen gemein,

12.— 14. VI., 11. VII. (Hn., Fr.).

107. Microprosopa haemorrhoidalis Zett. — Auf Veratrum-

Wiesen, 2 c5 2 ?, 14. VI, (Fr., Hn.).

108. Spathiophora hydromyzina Fall. — Auf Ufer-Wiesen,

2 ?, 11. VII. (Hn., Fr.).

109. Scatophaga suilla Fabr. — 1 5, 14. VI.; 1 ?, H-

VII. (Fr.).

110. Sc. merdaria Fabr. — Gemein, 10.— 13. VI. (Hn,,

Fr.). -
,

111. Sc. squalida Meig. — Mehrere c5 ?, 11.— 12. VI.

(Hn., Fr.).

112. Clidogastra nigrita Fall. — Auf dem linken Dvina-

Ufer, 1 (5, 14. VI.; 1 ?, 11. VII. (Fr.).

113. Gimnomera larsea Fall. — Ebenda, 1 6 1 ?» ^^•

VII. (Fr.).

Borborinae.
r

114. Borbom eqainus Fall. — Gemein, 10. VI.—15. VI.

(Hn., Fr.).

115. B. costalis Zett. — 1 ?, 11. VI. (Hn.).

116. Olina gcniculata Macq. — 1 6, H. VI. (Fr.).

117. Limosina ocliripes Meig. — Auf feuchten Wiesen

haufig, 10. VI.— 14. VI. (Hn., Fr.).
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118. L bifrons Stenh. — Nahe der Stadt, 1 6, 11. VI.

(Fr.).

119. L. rafilabris Stenh. (?) — Mit der vorigen, 2 6»

11. VI. (Hn., Fr.).

120. L. pumilio Meig. (= crassimana Hal.) — 1 9. H-
VII. (Fr.). ' <

121. L sp. — Eine grosse, charakteristische, wahr-

scheinlich neue Art. Steht der Gruppe der Arten L hu-

mida Hal., L septentrionalis Stenh. (?) und L nigricorms Dahl

(— pusio Rond.) am nachsten und unterscheidet sich von
diesen Arten durch den ganz schwarzen Kopf, die nicht der

hinteren Querader iiberragende fiinfte Langsader und durch

5 Paare Stirnstriemborsten. Atif Wanden in der Stadt, 1 <5,

13. VI. (Fr.)'. ,

'

'

122. L. mgricornis Dahl (^ pusio Rond.) — In der Stadt,

1 6, 10. VL (Fr.)."

123. L. humida Hal, (= pumilio Stenh.) — Auf dem
linken Dvina-Ufer, auf Veratrum-Wiesen, 1 ?, 11. VII. (Fr.).

124. L scplentrionalis Stenh. (?) — In der Stadt, 1 d,

13. VI. (Fr.).

125. L. fonUnalis Fall. - Mehrere Exx., 11.—12. VI.

(Fr., Hn.). v

125 a. L luiosa Stenh. — 1 6, 14. VI. (Fr.).

125 b. L breviccps Stenh. — 1 $, 14. VI. (Fr.).

H e 1 m y z i n a e.

126. Helomyza serrafa L. — Zahlreiche Exx., hauptsach-

lich an Wanden in der Stadt gesammelt, 10. VI,— 14. VI.,

U. VII. XFr., Hn.).

127. H. sp. — 1 5 1 ?, 12. VI. (Fr.).

128. Lcntiphora niiivenlris Meig. — In der Stadt, 3 ?,

10. VI. (Hn., Fr.).
^

I

Sciomyzinae.
I

"
- ^ •

129. Melina pallidivcntris Fall. — Auf Veratrum- und

5a//x-Wiesen nahe dem Bahnhof, 2 6, 14. VI, (Hn., Fr.).
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I

130. Dichrochira nigrimana Meig. — Ebenda, 1 ?, 11. VII.

(Fr.).

130a. Ditaenia bninnipes Meig.'— Ebenda, 3 Exx., 14.

VI. (Fr.).

131. Rcnocera pallida Fall. — Mehrere 6 ? wurden an

demselben Orte am I'l. VI. gesammelt (Fr., Hn.).

132. Tetanocera data Fabr. — 1 6, ebenda, 11. VII. (Fr.).

133. T. silvatica Meig. — 1 ?, 14. VI. (Hn.); 1 o, H.

VII. (Fr.).

134. T. ierruginea Fall. — 1 ?, 11. VII. (Fr.).

135. Pherbina coryleii Scop. — Ebenda, 3 Exx., 11. VII.

(Fr., Hn.).

136. Elgiva lincata Fall.
'— Ebenda, 1 6 1 ?, H. VII.

(Hn., Fr.).

', Lonchaeinae.
+ h

137. Lonchaca nigroviolacea Frey (Acta Soc. F. Fl. Fenn,

37, n:o 10, s. 19, 191-3). — 2 6, in Blattscheiden von Ve-

ratmm lobelianam, 14. VI. (Hn.).

138. L. albltarsis Zett. — Auf Betula nana-Mooren, 1 ?,

12. VI. (Fr.).

139. Palloptera salluttm L. — Auf dem linkea Dvina-

Ufer, 1 $, 14. VII. (Hn.).

' /

Trypetinae.

140. Acinra rolundivenlris Fall. — Nahe dem Bahnhof,

1 Ex., 14. VII. (Hn.).

141. Tephritis'nigricauda Loew (?) — 1 6, H- VI. (Fr.).

S e p s i n a e. ^

142. Sepsis punduin Fabr. — 1 6, 14. VI. (Hn.).

143. S. cynipsea L. (= incisa Strobl, Frey, nach Col-

lin, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910). — Die haufigste Art,

12.— 14. VI., 11. VII. (Hn., Fr.).

144. S. uigripes Meig. (= cynipsea Frey, nach Collin,

1. c). — Haufig, 12. VI. (Fr.).
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145. Meroplius stercorarius Rob.-Desv. — Auf dem linken

Dvina-Ufer, 1 5, 14. VI. (Fr.).

146. EnicHa annuHpes Meig. — Haufig, 10. VI., 11. VII.

(Fr.).

147. E, rossica n. sp.

Ein 4 mm langes ^-Exemplar weicht auffallend von

dem E. annulipes-Weibchen dadurch ab, dass das zweite

und dritte Glied der Vordertarsen rein * weiss sind. Die

Tarsen sind iibrigens intensiv schwarz, wie auch alle Schie-

nen und Schenkel, mit Ausnahme der aussersten Wurzeln

der Mittel- und Hinterschenkel, welche hell rotgelb sind.

Vorderhiiften ebenfalls hell rotgelb. Ausserdem sind die

Thoraxseiten ohne weisslichen Schillerfleck iiber den Mittel-

hiiften. Fliigel deutlich gelblich tingiert. Die Postvertikal-

und Orbital-Borsten fehlen; nur 1 Vertikalborste vorhanden.

Alles iibrige wie bei E. annulipeSy auch das sammt-

schwarze, mit 4 Randborsten versehene Schildchen.

Obgleich nur das ? dieser Art bisjetzt bekannt ist, ist

sie schon durch die . oben angefiihrten Merkmale leicht

kenntlich. Warscheinlich wird das noch unbekannte Mann-

chen weitere, vorziigliche Eigenthiimlichkeiten besitzen.

Das Exemplar wurde am 14. VL in der Nahe des Bahn-
t

hofs von H e 1 1 e n gefunden.

148. Themira putris L. — Nahe der Stadt, 1 d 1 ?, 11.

12. VI. (Hn., Fr.).

149. Piophila nigriccps Meig. — 1 ?, 12. VI. (Fr.).

150. P. varipes Meig. — 2 Exx., 12.— 14. VI. (Hn.);

1 Ex., 11. VII. (Fr.).

151. P. casei L. — 1 ?, 12. VI. (Fr.).

Calobatinae.

152. Calobata petronella L. — Auf dem linken Dvina- -

Ufer, unweit des Bahnhofes, 16 1 ?, 14. VI. (Hn., Fr.);

ebenda, 1 ?, 11. VII. (Fr.).

153. C. cothurnala Panz. — Mehrere 6$ zusammen mit

der vorigen. )

/
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154. C, helleni n. sp. (Nach meinem Freunde und Reise-

gefahrten Wolter Hellen so benannt).

Das Mannchen. Glanzend schwarz, auch das Hy-

popygium. Hinterkopf glanzend schwarz, etwas kiirzer als

bei C. ephippium Fabr. und hinten nicht senkrecht abge-

stutzt Stirnstrieme sammtschwarz, nur iiber den Fiihlern

schmal rotlich. Untergesicht, der Hinterkopf oben und un-

ten neben den Augen und die inneren Augenrander weiss

schimmernd. Fiihler rotgelb, das dritte Glied merklich klei-

ner als bei C. cothurnata Panz,, kaum langer als breit, am
oberen Rande deutlich verdunkelt; Arista kurz, an der Basis

etwas verdickt, schwarzbraun, mit kurzer, schwarzlicher

Behaarung.

Thorax grau bestaubt, eine schmale Mittelstrieme, die

sich vorn zu einem breiten Makel verbreitert und jederseits

ein striemenartiger Makel vor der Fliigelbasis unbestaubt

glanzend schwarz. Schildchen mit 2 Apikalborsten. Meta-

sternum einfach, ohne Fortsatz.

' Hinterleib unbestaubt glanzend schwarz, mit ange-

driickter weisslicher Behaarung. Hypopygium glanzend

schwarz, /erhaltnismassig klein, kaum aufgeschwollen, un-

ten am Bauche mit einem Paar hinterer, braungelber,

dickerer, kurz abgestumpft triangelformiger, (beim Typus-

Exemplare) direkt abwarts gerichteter Anhange, vor diesem

mit einem Paar schmaler, fast gleichbreiter, blassgelber,

schwach nach innen gebogener Anhange, sowie mit einem
'

zwischen den letzteren hervortretenden, ifleinen, unpaaren,

zapfenformigen, blassgelben Stiicke.

Alle Huften und Beine gelb, die Hin^erschenkel mit

einem braunschwarzem Ringe vor der Spitze ; vor der Spitze

der Mittelschenkel findet sich ebenfalls eine schwache
Spur eines ahnlichen Ringes. Beine ziemlich diinn und

schwach.
t

Fliigel verhaltnissmassig recht schmal, mehr graulich

und nicht so stark gelblich getrubt, wie bei den verwandten
Arten. Die 3. und 4, Langsader gegen die Spitze ziemlich

stark konvergierend. Schwinger blassgelb.
'
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Das^eibchen. Dieses stimmt fast yollig mit dem
(5 iiberein. Das dritte Fiihlerglied ist oben noch starker

gebraunt* Die Legrohre ist recht schmal und klein, etwa

dreimal so lang wie breit, ganz und gar glanzend schwarz,

von den Seiten deutlich komprimiert.

Korperiange circa 5 mm,
Fliigellange circa 4 mm.
Breite der Fliigel circa l.s mm.
Diese neue Art ist bedeutend' kleiner als die gewohn-

lichen palaarktischen Arten C. cothurnafa, petronella und

ihre Verwahdten und unterscheidet sioh von ihnen leicht

.durch die reiner graulichen Fliigel, das merklich kleinere,

oben verdunkelte dritte Fiihlerglied und durch das viel

einfacher gebaute, einfarbig schwarzglanzende mannliche

Hypopygium. Durch die Farbe des dritten Fiihlerglieds und

der Arista nahert sie sich Wohl am meisten der Art C. sty-

lifera Loew, hat aber ein ganz anders gebautes Hypopygium^

keinen Vorsprung zwischen den Hinterhiiften und ebenfalls

ein etwas kleineres, drittes Fiihlerglied. C. (Calobatella) longi-

ceps Loew, von welcher Art das hiesige Museum wahrscheinlich

6

C
falls ein schwarzes Hypopygium. An diesem sieht man aber

unten am Bauche nur ein Paar gestielt lappenformiger, an

der Basis schwarzer, " an der Spitze gelblicher Anhange,

Ferner ist bei C. longiceps das dritte Fiihlerglied einfarbig
n

ochergelb, fast kreisrund, jedoch deutlich grosser als bei
L

C. helleni und der Hinterkopf ganz anders gebaut.

Ein 6-Exemplar dieser neuen Art wurde auf Veratrum-

und Salix-Wiesen nahe der Bahnhof von Archangelsk am

14. VI. von He lien erbeutet und des weiteren an dersel-

ben Lokalitat ein ^-Exem^U
155. C. ephippium Fabr.

1 ?, 11. VII. (Hn., Fr.).

11. VII. vom Verf.

6

/ \.
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\

Psil in ae. #

156. Psila gracilis Meig. — Auf dem linken Dvina-Ufer,

in Gebiischen, 1 Ex., 11. VII. (Fr.).

157. Ps. nigricornis Meig. — Ebenda, 1 Ex., 14. VI.(Hn.).

158. Ps. nigra Fall. ~ , Ebenda, 3 Exx., 14. VI. (Hn.).

(Fr.).'

Chloropinae.

159. Chlorops speciosa Meig. — Ebenda, 2 Exx., 11. VII.

J

1 60. Chlorop Desgleichen, 2 Exx.,

11. VII. (Fr.).
'

'

.

161. Diplotoxa mcssoria Fall — 1 Ex., 11. VI. (Fr,).

162. Elachiptera comuta Fall. — Auf den Wiesen ge-

mein, wurde auch beim Sieben erhalten, 12.-^4. VI., H.

VII. (Fr., Hn.).
L

163. Eribolus sudcHcus Beck. (Archiv. Zool. I, N:o. 10,

s. 127; 1910) — Auf Betula nana- und Picea-Mooren nahe

der Stadt, 1 Ex., 12. VI. (Fr.).

164. Oscinella iril L. var. pusilla Meig. — Ziemlich ge-

mein, 12. VI., 11. VII. (Fr.).

165. 0. anthracina Meig. — 1 Ex., 11. VII. (Fr.).

Ephydrinae.

166. Dichaeia caudata Fall. — Auf Betula nana- und

Acea-Mooren, mehrere 6 ?, 12. VI. (Fr., Hn.).
^

.

• 166 a. D. brcvicauda Loew. — Zusammen mit der vori-

gen, 1 6 (Fr.).

167. Discoccrina pulicaria Hal. — In der Stadt, 1 Ex.,

10. VI.; auf dem linken Dvina-Ufer, 1 Ex., 11. VII. (Fr.),

168. Hydrellia griseola Fall. — Einige Exx., 11. VI., 14. VI.

(Hn., Fr.).

169. H. ranancali Hal. — 1 Ex., 14. VII. (Fr.).

170. Pelina aenea Fall. — Auf Wiesen an dem linken

Dvina-Ufer, 1 Ex., 14. VI. (Fr.).
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(Fr.)

171. Parydra aquUa Fall. ~ In der Stadt, 1 Ex., 13. VI.

172. Scatella stenhammari Zett. — Mit der vorigen, 1 Ex.,

13. VL (Fr.).

173. Sc, stagnalis Fall. — Auf Mooren und feuchten

Wiesen gemein, 10.—13. VI., 11. VII. (Hn., Fr.).

174. taenia fumosa Stenh. ^ Auf Mooren, 1 Ex., 12.

VI. (Fr.).

174 a. C. palttstris Fall. — Mit der vorigen, 5 Exx.,

12. VI. (Fr., Hn.). '
'

. ^
'

Drosophilinae.

175. Stegana curvipennis Fall. — 1 Ex., in Gebyschen

nahe dem Bahnhof, 11. VII. (Hn.).

176. DrosopMla phalerata Meig. — Zahlreiche Exemplare

wurden in den weiten Blattscheiden von Veratrum lobelia-

num wahrend der stiirniischen Tage am 14. VI, gesammelt,

zusammen mit mehreren anderen Dipteren, wie Rhampho-
J

myia filata Zett., Agromyzen, u. s. w.

177. Dr. melanogaster Meig. — Auf einer feuchten vSa/ar-

Wiese, 1 Ex., 11. VL (Fr.).
"

. -

178/ Chymomyza cosiata Zett. — In Gebuschen in der

Nahe des Bahnhofs, 1 Ex., 11. VII. (Fr.). .

Ochthiphilinae.
T-

L

179. Ochthiphila gcnkulala Zett. — 1 Ex., 11. VI. (Hn.).

I

1

Agromyzinae.

180. Agromyza lacteipeonis Fall. — Auf feuchter Wiese,

1 Ex., 12. VI. (Hn.).

181. A. sculcUala Fall, — 1 Ex.; in den Blattscheiden

von Veratrum, 14. VI. (Fr.).

182. A, orbona Meig. — Ebenda, mehrere Exx., 14. VI.

(Hn., Fr.).
'
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^

183. A. nigripes (Meig.) (nee Schiner) var. iuscipes

Auf Wiesen, 1 Ex., 11. VII. (Fr.).

184. A. sp. Mit der vorigen, 1 Ex. (Fr.).

185. A, pulicaria Meig. — Mit der vorrgen, 1 Ex. (Fr.).

186. Phytomyza gcniculata Macq. — Auf Wiesen u. s. w.

gemein, 12. VI., 14. VI., 11. VII. (Fr., Hn.).

187. Ph. obscurclla Fall.

mm, 1 Ex., 14. VI. (Hn.).

188. Ph. flavicornis Zett.

In Blattscheiden von Verat-

1 Ex., 12. VI. (Hn.).

\



Anhang^
V

/

Beschreibungen zwei neuer Leptiden von
4erHalbinselKanin.

' Chrysopila arctica n. sp.
>

Das Mannchen. Schwarz, schwarzgrau bestaubt.

Fiihler schwarzbraun, kurz, unter der Kopfmitte inseriert;

das dritte Glied beim Vergleich mit Chr. aurata Fabr. ziem-

lich Gross, deutlich etwas breiter als das zweite
Olied und unbedeutend breiter als lang*. Arista

deutlich central, ungewohnlich dick und kurz.

Untergesicht schwarzgrau, Backen und Hinterkopf dicht

schwarzhaarig, Maxillarpalpen lang, gerade herausstehend,

an derSpitze knopfformig verdickt und lang,

fast zottig schwarz behaart. Die Augenfacetten bei aus-

gepragter horizontaler Teilung unten wesentlich kleiner als

oben.

Thoraxriicken abstehend schwarz behaart (die Bestau-

bung ist offenbar zerstort worden). Hinterleib dunkelgrau

bestaubt^ lang abstehend schwarzhaarig, Hypopygium klein,

schwarzgrau, nicht naher untersucht.

Beine schwarzbraun, die Hinterschienen und -tarsen

hchter, braungelblich; die Schenkel, besonders auf der Un-

terseite, recht lang, schwarzlich behaart.

Flugel schmutzig gelbbraunlich 'getriibt mit groben,

braunen Adern. Stigma deutlich, dunkelbraun, langgestreckt,

nicht scharf umgrentzt, R2+3 hinter demselben geradlinig

verlaufend. Die obere Gabel des R4, 5 bajonettenartig recht-

winklig von der unteren Gabel ausgehend und mit einem
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kleinen Aderanhang versehen, M^ und M^ an der Basis

vereinigt. Analzelle geschlossen. — Schwinger schwarzlich

mit gelblichem Stiele,

Korperlange circa 7,25 mm.
Fliigellange circa 6 mm.
Breite der Fliigel circa 2 mm-
Diese Art weicht in mehreren Punkten von den iibri-

gen Chrysopila-Avten ab, wie durch ihren plumpen Korper-

ban, das fast quergestellte, dritte Fiihlerglied, die recht

lang behaarten Schenkel, die ungewohnlich dicke Arista

und die verdickten, hervortretenden Palpen.

Durch die beiden' letzterwahnten Merkmale nahert sie

sich der Gattung Omphalophora Beck. Ich trenne aber die

Gattung Omphalophora Beck, von den ubrigen Chrysopilinen

zuerst dadurch ab, dass bei dieser Gattung die Augenfacetten

des Mannchens wie bei den echten Leptinen ^nur allmalig nach

unten kleiner werden, ohne deutliche horizontale Teilung

zwischen den oberen, grosseren und den unteren kleineren

Facetten. Hierduch wird Omphalophora eine Mittelstellung

zwischen den Leptinen und Chrysopilinen einnehmen. In

seiner Beschreibung von Omphalophora Beck, giebt Becker
an, dass die Augen der Mannchen mit horizontaler Teilung

der Facetten versehen seien; dieses beruhrt aber gewiss

auf einem Irrthum. Mir haben mehrere 5-Exemplare so-

wohl der sibirischen Art 0. oculata Beck., (darunter auch

das Typusexemplar, welches aber am Kopfe etwas bescha-
I

digt ist) als der lapplandischen 0. lapponica Frey vorgele-

gen, und bei diesen sind die Augen deutlich wie bei den

Leptinen gebaut. Fiir Omphalophora ist ausserdem der Bau

der Fiihler charakteristisch.
,

Die neue Art ist folglich am besten in die Gattung

Chrysopila zu stellen. Durch die verdickten, vorgestreckten

Palpen, die dicke und kurze Arista und 'die Flugeladerung

konnte man sie aber von den iibrigen Chrysopila-Arten als

Representant einer eigenen Untergattung abtrennen. Ich

schlage fur dieselbe den Namen Poppiusiella nov. subgen. vor

und stelle als Typus derselben die Art' Chr. arctica mihi.
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Chn (Poppiusiella) arctica wurde in 1 d-Exemplare in

Kambalnitza auf der Kanin-Halbinsel zusammen mit der fol-

genden Art an Sa/zx-Gebiischen am 18.— 19. VII. 1903 von
4

B. Pop pi us gefunden.

Ptiolina grandjs n. sp.

Die grosste der bisher bekannten, palaarktischen Ptio-

/ma-Arten, und u. a. durch die schwarzgrauen Beine mit

helleren> braungelblichen Knieen charakterisiert.

Das Mannchen, Schwarz, scl|warzhaarig. Fiihier

schwarz, die beiden Wurzelglieder fast' nackt; das dritte

Glied verhaltnismassig klein, etwa doppelt so langwie breit,

eiformig, zugespitzt; Arista ziemlich dick, nackt, apikal,

deutlich wenigstens ebenso lang wie die Fiihlerglieder zu-

sammengenommeh. Untergesicht schwarzgrau bestaubt;

Wangen fast nackt, Backen und Hinterkopf unten kurz,

undicht fahlgelblich behaart- Maxillarpalpen schwarz, nicht

gross, gerade vorgestreckt, gegen die Spitze wenig oder

gar nicht verdickt, nicht besonders lang, schwarzhaarig*

Thoraxriicken mattschwarz, mit vier ziemlich undeut-

lichen, braungrau bestaubten Langsstriemen; die ausseren

vorn abgekiirzt Schildchen an der Basis mattschwarz, am
I,

ausseren Rande aber grau bereift, wie die Thoraxseiten.

Thoraxriicken und Schildchen iiberall abstehend schwarz

behaart.

Hinterleib schwarz, etwas fettig glanzend, durch eine
4

schwache Bestaubung etwas ins Braunliche spielend, kufz,

dicht schwarzhaarig. Hypopygium klein, grau bereift, nicht

naher untersucht.
'

\

Beine schwarzgrau bestaubt, alle Kniee deutlich heller,

braungelb. Die Behaarung ziemlich sparlich, fchwarzHch.

Fliigel recht deutlich braunlich gefarbt, mit starken

Adern, gegen die Basis etwas gelblich, Stigma schwarz-^

braunlich. Mj und Mg an' der Basis (neben der Diskoidal-

zelle) nicht verwachsen. Analzelle geschlossen. — Schwinger

schwarz|ich mit braungelblichem Stiele.
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Korperlange circa 6 ( — 5.6) mm.
Fliigellange circa 5.25 mm.
Breite der Fliigel circa 2 mm.
Das Weibchen. Viel lichter als das Mannchen.

r

Ganz und gar schwarzlich grau bestaubt, Thoraxriicken

jedoch reiner schwarz, mit vier breiten, grauen Langsstrie-

men. Stirn breit, grau bestaubt Beine schwarzbraunlich

mit helleren, braungelblichen Knieen. Die Genitallamellen

ziemlich lang, rotgelb, mit schwarzer Spitze. Alles librigens

wie beim Mannchen.
1

Korperlange circa 6.25 mm.
Flugellange circa 6 mm.
Breite der Flugel circa 2.5 mm.
16 1? dieser neuen, aufallenden Art wurden in Kam-

balnitza auf der Kanin-Halbinsel an Sa/zx-Gebiischen am
18.— 19. VII, 1903 von B. Poppius gefunden.
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Vorwort.

Karl E. Ehrstrom, dem Verfasser der vorliegen-

den Arbeit, ist es nicht vergonnt gewesen dieselbe gedruckt
zu sehen. Es war seine Absicht sie in manchen Teilen noch
umzuarbeiten und zu erweitern indem noch ein Paar Falle

genau durchgearbeitet und mit den hier beschriebenen ver-

glichen werden sollten.

Mitten aus der Arbeit riss ihn die „rote" Revolution.

Bald nach Ausbruch derselben verliess er Ende Januar 1918

Helsingfors um nordwarts zu eilen und sich der gegen die

bolschewikische Anarchie kampfenden „weissen Armee" an-

zuschliessen. Schon batten er und sein Reisebegleiter, der

junge, vielversprechende Ornithologe Carl F i n n i 1 a, gliick-

lich die Ketten der die Hauptstadt zernierenden „Roten"

passiert, als sie im Kirchspiel Vihti aufgegriffen und, trotz-

dem sie unbewaffnet waren, am 1. Februar erschossen

wurden.

Das Manuskript dieser Arbeit fand sich unter Ehr-
stroms Nachlass. Bis auf die Figurenerklarung und das

Literaturverzeichnis, welche fehlten, und manche sprachliche

und stilistische Details befand es sich in fast druckfertigem

Zustand, sodass nur eine redaktionelle Durchsicht und Kom-
plettierung noch notwendig war. Diese wurde mir iibertra-

gen. Leider fanden sich garkeine Notizen liber die nach

der Niederschrift des Manuskripts gemachten Beobachtun-

gen, die, wie Ehrstrom mir einmal miindlich mitteilte, die

hier erwahnten Befunde bestatigten und erweiterten. Ein

Paar Zeichnungen (Fig. 11 und 22), die ohne erklarenden

Text, bloss mit der Fundortbezeichnu;ig „Tapis, Pemar"



4 /f. E. Ehrstrom, Mops- und Rundkopfigkeit

(Kirchspiel in SW-Finland) und dem Datum XIL 1917 vor-

lagen, habe ich mitgenommen, da sie im Zusammenhang mit

dem Manuskript ohne weiteres verstandlich sind.

Wenngleich die vorliegende Arbeit nicht dem entspricht,

was sie geworden ware, wenn ihr Verfasser sie selbst zum

definitiven Abschluss hatte bringen konnen, so wird sie doch

auch in ihrer jetzigen Form einen wertvollen Beitrag zur

Kenntnis der in Rede stehenden Deformationen bilden.

Eine vorlaufige Mitteilung in schwedischer Sprache iiber

seine Resultate hat Ehrstrom bereits 1917 veroffentHcht

(s. Literaturverzeichnis).

Helsingfors den 13 november 1918.

Alex. Luther.



Einleitung.

In einem Aufsatze von H. Federley liber monstrose

Dorsche 1908 wird eine Zusammenfassung der strittigen und
unklaren Vorstellungen iiber die Ursachen und die Morpho-
logie der Mopskopfbildung bei Knochenfischen gegeben.

Seitdem sind die Bedingungen fiir die Entstehung derarti-

ger Monstrositaten durch die experimentellen Untersuchun-

gen an Axolotlen, besonders von G. Tornier in ein an-

deres Licht gestellt worden, so dass ihre teratologische Na-

tur nunmehr keinem Zweifel unterliegen kann. Auch die

Kenntniss von den durch die Deformitat hervorgerufenen

Veranderungen am Kopfskelette der Knochenfische ist durch

denselben Forscher gefordert worden. Er beschreibt die

ihm von Bedeutung erscheinenden Befunde an Mops- und
Rundkopfen von Gadus, Anguilla etc. und weist nach, dass

sie nach demselben Grundtypus gebaut sind. Auf Grund
der durch die experimentellen Untersuchungen an Axolotlen

erhaltenen Resultate fuhrt er sie auf eine einheitliche Ur-

sache Wasse
grung verquollenen Dotters auf die Kopfanlage. Die Be-

schadigung, — Zusammenschiebung und Knickung — auf

Lebenszeit fixiert, sollte zu den verschiedenen Modifikatio-

nen der als Mops- und Rundkopfigkeit bezeichneten Mon-
strositat fuhren. — Die Untersuchung des mir zu gebote ste-

henden Materials wurde in der Absicht unternommen eine

vollstandigere Kenntniss von der Morphologic der Monstro-

sitat zu erlangen. Wahrend des Verlaufs der Arbeit kamen
Befunde zu Tage, die bisher nicht Beachtung fanden, und,

wie mir scheint, schwerlich mit der T o r n i e r'scKen Auf-
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fassung in Ubereinstimmung zu bringen sind. Wenn nun

die anatomische Analyse veroffentlicht wird, geschieht es in

der Hoffnung, dass sie zu einer richtigen Auffassung von

dem Wesen und den immer noch ratselhaften Ursachen der

Deformitat beitragen wird,

A priori ist es warscheinlich, dass die bei den verschie-

densten Gruppen der Knochenfische so gleichartige Monstro-

sitat auch in ihrer anatomischen Beschaffenheit Ueberein-

stimmungen zeigen wird. Nach den bisher bekannten Tat-

sachen ist dieses aber keineswegs der Fall. Es schien im

Gegenteil eine regellose Variation im Einzelnen zu walten.

In vorliegender Untersuchung — die nur als erste Orien-

tierung gelten will — ist der Versuch gemacht worden das

gemeinsame der mannigfach wechselnden Verhaltnisse zu

erkennen und die betreffenden Abnormitaten unter einen

einheitlichen Gesichtspunkt zu bringen ^). — An dieser Stelle

mochte ich auch meinem Freunde Dr. Alex. Luther
herzlich fiir seine Unterstiitzung bei der Arbeit danken.

Das Untersuchungsmaterial, das nur ganz zufallig erhal-

ten werden kann, bestand aus zwei Exemplaren von Gadus

morrhua und einem Exemplar von Lumpenus lampetriformis.

Das eine Gadus-Exempl^v (Fig. 1) wurde in den Schee-

ren siidlich von der Stadt Lovisa gefangen und dem Zoolo-

gischen Museum der hiesigen Universitat von Herrn Dr. I.

Iverus geschenkt. Das zweite Exemplar (Fig. 2 und 3)

ist westlich' von Helsingfors bei Porkala erbeutet worden

und wurde mir durch das Entgegenkommen des Herrn Fi-

schereiinspektor J. S a n d m a n zur Untersuchung iiberlassen.

Im Folgenden werde ich das erstere als das Lovisa-Exemplar,

das letztere als das Porkala-Exemplar bezeichnen. Dass ich

den Mopskopf von Lumpenus habe untersuchen konnen, ver-

danke ich der Freundlichkeit Mag. G. Gottbergs.

*) Wenn im folgenden, wie es vielfach geschah, auf embryonale

Verhaltnisse der Knochenfische Bezug genommen wurde, sind haupt-

sachlich die Untersuchungen von Gaupp, Schleip, Sagemehl
und Pollard den Angaben zu Grunde gelegt worden.
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1. Der Schadel der Gadus-Monstrositaten.

Der bei Lovisa gefangene Dorsch war ein sonst in je-

der Beziehung gut entwickeltes Exemplar von 6 bis 7 Jah-

ren. Seine Lange betrug 455 mm; die Lange des Kopfes

90 mm. Der Unterkiefer iiberragt die Schnauze um 9 mm.
Das Porkala-Exemplar war, trotz des Alters von nur 5 Jah-

ren, 6 cm langer als das vorige. Die Lange des Kopfes

war 127 mm. Ein Vergleich mit den von L6 nnberg, Fe-
derley, Patterson und T o r n i e r (Schellfisch) beschrie-

benen und abgebildeten Exemplaren ergiebt eine grosse Ahn-

lichkeit mit der Lovisa-Monstrositat (Fig. 1). Das steile Pro-

fil praeorbital und die delphinartig hervorstehende Schnauze

sind fast unverandert wieder zu finden. Auch die Maxilla-

ria und Praemaxillaria erstrecken sich weiter nach riickwarts

im Verhaltnis zum Auge, als in normalen Fallen,

Einen etwas abweichenden Typus der Monstrositat zeigt

das Porkala-Exemplar. Durch die geringere ventrale Kriim-

mung des vorderen Schadelabschnittes ist das dorsale Pro-

fil ungebrochen — die dorsale Kontur der Schnauze geht

ohne Grenze in die dorsale Schadelperipherie liber. Auch

der Unterkiefer ragt bei geschlossenem Maule nur unbedeu-

tend unter der Schnauzenspitze vor. Dadurch nahert sich

das Porkala-Exemplar der als Rundkopf bekannten Form
der Monstrositat. Noch grosser wird der Unterschied durch

eine scharf ausgepragte Asymmetrie der linken und rechten

Korperhalfte (Fig. 14), die durch eine starke Rechtsbeugung

des Schadels verursacht wird.

Die Veranderungen am Suspensorium (Fig. 4) konnen

kurz erwahnt werden. Sie bestehen bei den untersuchten

Exemplaren in einer Verkleinerung des Winkels^ zwischen

seinem oralen und kaudalen SchenkeL Die oralen Knochen

sind am starksten deformiert. So ist das Palatinum (pal)

kaum wiederzuerkennen- Die Pterygoidknochen (ekt, ent,

met) sind ebenfalls von unnormaler Form und stark ver-
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kleinert. Eine Ausnahme machen nur die Knochen des lin-

ken Suspensoriums bei dem Porkala-Exemplar, wo sie ver-

langert sind und auch der Winkel zwischen den Suspen-

soriumschenkeln viel grosser als gewohnlich ist: eine Folge

der Rechtsbeugung des Schadels.

Die Maxillaria und Praemaxillaria sind bei dem Lovisa-

Exemplar starker verkiirzt und deformiert, als bei dem

Porkala-Exemplar. Sie stehen auch besonders bei geoff-

netem Maul viel steiler, als bei letzterem. Die betreffen-

den Knochen sind, wie liberhaupt der ganze Schadel beim

Lovisa-Exemplar, gleichmassig in beiden Kopfhalften ent-

wickelt. Bei dem Porkala-Exemplar sind sie in der linken

Kopfhalfte langer, als in der rechten. Ueber das Verhalt-

nis der Kiefer- und Zwischenkieferknochen bei der von ihm

untersuchten Mopsform von Coitus, berichtet N y s t r o m
genau. Er kommt zu dem, wie er sagt, iiberraschenden

Resultat dass die Sehnen und Bander ihre charakteristi-

sche Lage beibehalten, der grossen Umgestaltungen der

Knochen selbst ungeachtet. In dieser Beziehung sind auch

die Verhaltnisse bei den Cadu5-Exemplaren normal. Die

Praemaxillaria und Maxillaria werden aber in ihrem Verhalt-

nis zum Schadel durch die abnorme Grosse des praeethmoi-

dalen Rostralknorpels beeinflusst, indem sie an ihrem dor-

salen Ende aus einander geriickt werden.

Der ebengenannte Knorpel (Fig. 8, 10, 11, 23 r), der

den medialen Teil der Schnauze bildet ist das zum pri-

mordialen Visceralskelett gefuhrte Rostrale Sagemehl,
Schnauzenteil S t a n n i u s, Praemaxillary piece Pollard.
Der Rostralknorpel, der auch normal bei den Gadiden vor-

kommt, ist bei beiden monstrosen Exemplaren etwa um das

doppelte vergrossert. Dorsal wird er von den normal ent-

wickelten Nasalia (n) bedeckt. Lateral von ihm liegen die

grossen „Lacrymalia". Wie diese, zeigen auch die hinteren

Knochen des Infraorbital -Ringes (inf) in ihrem Bau nichts

besoderes. Die Nasalia sind in ihrer Lage nur wenig von

der Deformitat beeinflusst, da sie an der Kriimmung des

Neurokraniums nicht teilnehmen. Sie sind jedoch steiler
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nach vorn und unten gerichtet. Die Frontalia (f) fallen da-

gegen schon in den Bereich des Kriimmungsgebietes. Bei
dem Lovisa-Exemplar (Fig, 9) sind sie in ihrer oralen Halfte

stark heruntergebogen, so dass sie einen Winkel gegen die

Nasalia bilden. Bei dem Porkala-Exemplar (Fig. 10) ist der

Knochen fast in seiner ganzen Ausdehnung gekrummt und
bildet mit den Nasalia den ungebrochenen dorsalen Umriss
des Schadels. Zugleich ist er stark asymmetrisch.

Die Verkiirzung der Gesamtlange des Schadels scheint,

nach dem Ausseren zu urteilen, auf eine Reduktion der Eth-

moidalregion zu deuten. Auch Nystrom fiihrt die Ver-

kiirzung auf eine Verkriippelung dieser Region zuriick. Es
muss aber gleich hervorgehoben werden, dass, trotz aus-

gepragter Deformitat der Knochen der Ethmoidalregion,

diese als Ganzes keine Reduktion aufweist. Vielmehr zei-

gen verschiedene Teile derselben sogar eine abnorme Ver-

grosserung. Der Gegensatz zwischen einer ausserlich wahr-

nehmbaren „Reduktion" despraeethmoidalen Schadelabschnit-

tes und der tatsachlich vorhandenen betrachtlichen Ver-

grosserung desselben findet seine Erklarung durch die mehr
kaudale Lage der oralen Schadelbasis im Verhaltnis zum
normalen Schadel. Um sich das Verhaltnis zu veranschau-

lichen, konnte man sich eine Drehung der Ethmoidalregion

abwarts und nach hinten, um eine Achse die senkrecht

gegen die Medianflache, in die Gegend der hinteren Orbital-

region verlegt ware, vorstelien. Die basale Langsachse der

Ethmoidalregion bildet in der Tat bei dem Lovisa-Exem-

plare einen Winkel von etwa 45 ^ bei dem Porkala-Exem-

plare von etwa 40', gegen die eigentliche Basalflache des

Schadels. Als Maass der Abweichung von der Normallage,

wurde die Neigung der durch den Ethmoidalknorpel geleg-

ten Langsache gegen die Basalflache gewahlt. Eine Ver-

kiirzung der Dorsallange des Schadels — von der kaudalen

Spitze der Crista occipitalis bis zum oralen Ende des Supra-

ethmoidale — ist bei den Gadus-Monstrositaten iiberhaupt

nicht nachweisbar. Vergleicht man namlich die grosste Hohe
der normal entwickelten Occipital-Region mit der Lange
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der dorsalen Peripherie, so wird das Verhaltnis dasselbe,

wie zwischen den entsprechenden Maassen bei einem nor-

malen Individuum, d.h. ungefahr wie 1:3. Die Hohe der

Occipital-Region, verglichen mit der Basallange des Schadels

von dem oralen Ende des Vomer bis zum kaudalen Rande

des Basioccipitale — ergiebt bei der Monstrositat, im Ver-

haltnis zu dem normalen Individuum, eine Verkiirzung der

Gesamtlange des Schadels um etwa ein Drittel. Das Ver-

haltnis ist etwa 1:2; bei dem Lovisa-Exemplare 1:1,7 bei

dem Porkala-Exemplare 1 : 2,2. Dass die durch die Verkiir-

zung des Schadels hervorgerufenen Veranderungen in der

Tat gerade an der Schadelbasis von tiefgreifender Art sind,

ist demnach zu erwarten.

Wie aus der Fig. 13 hervorgeht, sind Vomer (v) und

Parabasale (par) bei dem Lovisa-Exemplar von ansehnlicher

Breite. Der letztere Knochen ist stark verkiirzt. Seinem

orbitalen und ethmoidalen Telle, der normal fast zwei Drittel

des ganzen Knochens ausmacht, entspricht ein ganz kurzer

Abschnitt, der in die Orbital-Region vordringt. Mit seiner

sehr fest gebauten, kielformigen Spitze dringt er tief in

die Knochensubstanz des Vomer ein. Man erhalt den Ein-

druck einer starken Pressung der Knochen gegeneinander,

indem der Vomer, vor dem oralen Ende des Parabasale,

eine bogenformige Auftreibung zeigt. Der orale Teil des

Vomer zeigt eine deutliche Uebereinstimmung mit der von

Fasciolo gegebenen Beschreibung des Knochens bei der

von ihm beschreibenen Mopsbildung von Labrax. Wie bei

letzterer, ist auch hier der Vomer verbreitert und die Zahne

stehen 'obliquamente'. Die Zahnfelder, die normal etwa

einen rechten Winkel gegen einander bilden, sind namhch
gerade nach aussen gerichtet, also „seitlich gestellt" im

hochsten Grade.

Der Vomer nimmt an der Abwartsbeugung der oralen

Schadelhalfte Teil, wahrend das Parabasale seine Lage an

der eigentlichen Basalflache des Schadels beibehalt. Es ent-

steht dadurch, zwischen Vomer und Parabasale, ventral eine

bedeutende Vertiefung. Figg. 20, 23. Dadurch wird auch
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der kaudale, dem srtilettformigen Fortsatze entsprechende

Teil des Vomer dorsal vom Parabasale verlagert, so dass

•er ventral nur seitlich von dem oralen Ende des Paraba-

sale sichtbar wird. Fig. 13. Zugleich ist er enorm ver-

<iickt und fiillt mit seiner Masse den ventralen Abschnitt

•der Orbitalhohle aus. Sein kaudal zugespitztes Ende ragt

-zwischen den Prootica (proot.) in das Cavum cranii hinein.

Figg. 20, 23. Mit einem rinnenformig ausgehohlten dorsa-

len Abschnitt des Stilettfortsatzes umfasst er den Ethmoidal-

Knorpel ventral. Fig. 25. Es sei hier noch bemerkt, dass

die Totallange des Vomer durch die abnorme Vergrosse-

rung des Stilettfortsatzes nicht beeinflusst wird.

Auch bei dem Porkala-Exemplar sind es die basalen

Knochen, die am starksten deformiert wurden. Der ganze

Basalbalken, wie ich ihn nennen mochte, zeigt aber einen

anderen Charakter. Vomer (v) und Parabasale (par) sind

nicht gegen einander verschoben. Die Verschiebung wird

-hier durch eine Kriimmung des Basalbalkens nach links und

•oben kompensiert. Auch die dorsalen Knochen des Scha-

<iels nehmen an dieser Linkskriimmung, wenn auch nicht

in demselben Maasse, teil. Fig. 14. Das Parabasale hat

nur wenig von seiner normalen Lange eingebusst. Die Ver-

Iciirzung betraf hauptsachlich seinen mittleren, orbitalen Ab-

schnitt, wo es statt dessen verbreitert ist. Oral liegen seine

enorm vergrosserten Fortsatze beiderseits vom Stilettfort-

satz des Vomer. Der Knochen ist ausgesprochen asym-

metrisch, indem der linke orale Fortsatz den rechtsseitigen

an Grosse bedeutend iibertrifft. Er ist ausserdem in seinem

mittleren Abschnitt nach links gedreht, so dass seine rechte

Kante hier den scharfen ventralen Rand des Basalbalkens

l)ildet und von den Otica rechts abgehoben erscheint. Nur

der occipitale Abschnitt des Parabasale liegt ganz ausser-

halb das Deformationsgebiets, wie bei dem Lovisa-Exem-

plar. Fig. 10.

In der Ethmoidalregion ist die Art der Veranderung

tier einzelnen Skeletteile sehr verschieden. Am Supraeth-

moideum moge die Vergrosserung des Winkels zwischen
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dem oralen und dorsalen Kamm des Knochens erwahnt wer-

den. Normal betragt er etwa 100°. Bei dem Lovisa-Exem-

plar ca 170°, bei dem Porkala-Exemplar ca 150°. Sonst

zeigt er nichts Besonderes. Auch an dem Pleuroethmoi-

deum sind alle die bei dem normal entwickelten Individuum

vorkommenden Teile wiederzuerkennen. Sie sind jedoch

stark deformiert, sowie in ihrem Verhaltnis zu einander

verschoben. Die dorsalen fliigelformigen Fortsatze sind

kraftig entwickelt, aber in der Langsachse, besonders bei

dem Lovisa-Exemplar, verkiirzt. Der ganze Abschnitt er-

scheint dadurch verbreitert, so dass auch die Gelenkgruben

fiir die Palatina weit lateral stehen. Bei dem Porkala-

Exemplar behalten sie ihren normalen Abstand. Fig. 14

ex. Die Asymmetrie des Schadels kommt bei dem letzte-

ren deutlich zum Ausdruck auch in der Ethmoidalregion,.

indem der rechte Gelenkfortsatz lang ausgezogen wurde,.

der linke garnicht zur Ausbildung gelangte. Bei dem Lovisa-

Exemplar (Fig. 13) findet sich noch eine quer iiber dem
Ethmoidalknorpel liegende Knochenplatte, die bei normalen

Exemplaren nicht vorhanden ist. Sie besteht aus zwei, von

den Fliigelfortsatzen des Pleuroethmoideum ausgehenden

horizontalen Fortsatzen, die sich in der Mediane begegnen.

Fig. 23.

Die grossten Veranderungen zeigen auch in der Eth-

moidalregion die zum Basalbalken in Beziehung stehenden

Skeletteile d.h. die Parabasal-fortsatze (parex) des Pleuro-

ethmoideum und der Ethmoidal-Knorpel. Bei normal ent-

wickelten Exemplaren sind die ersteren ganz schmale, nach

hinten zugespitzte Fortsatze, die beiderseits langs den dor-

salen Randern des Parabasale liegen. Fig. 19. Sowohl bei

dem Lovisa-, wie bei dem Porkala-Exemplar sind sie enorm
vergrossert, indem sie beiderseits des Ethmoidal-Knorpels
senkrecht stehende, nach hinten zugespitzte Knochenplatten
bilden; sie ragen, da sie an der „Drehung" des vorderen
Schadelabschnittes teilnehmen, weit nach hinten in die Or-

bitalhohle hinein. Figg. 21, 23, 25, 26. Bei dem Lovisa-

Exemplar schliessen sie sich in aanzer Janap ventral dem
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Vomer an. Ihre ventralen Rander schieben sich dabei zwi-

schen diesen Knochen und den Ethmoidal-Knorpel. Nur
oral, wo sie . von den Pleurethmoidea ausgehen, bleibt

eine Liicke zwischen dem Vomer und den Parabasalfortsat-

zen des Pleurethmoideum bestehen. Eine entsprechende

Liicke findet sich auch bei dem Porkala-Exemplar. Welter

nach hinten, wo die hohen, oralen Seltenplatten des Para-

basale den Stilettfortsatz des Vomers seitlich umfassen,

schllessen sich die Parabasalfortsatze des Pleurethmoi-

deum den erstgenannten, wie bei normalen Indlvlduen, an.

Die Asymmetric des Schadels kommt zum Ausdruck auch

im Verhaltnis des Ethmoldknorpels zum Basalbalken, indem

er hier nicht, wie bei dem Lovisa-Exemplare den dorsalen

Tell des Basalbalkens bildet, sondern von dem Hnksseitigen

Parabasal-Fortsatz des Pleurethmoideum iiberlagert wird.

Fig. 26. Er wird dadurch dorsal in dem oralen Abschnitte

der rechten Orbitalhohle sichtbar. Fig. 21.

Wie die knochernen Schadelteile der Ethmoidalregion,

so ist auch der Ethmoidal-Knorpel abnorm vergrossert. Er

ist, wie der Vergleich mit dem normal entwickelten Knor-

pel zeigt, in seinen Hauptziigen diesem ahnlich. Figg.

15—18. Seine Totallange ist fast unverandert. Die orale

Platte dagegen ist stark verbreitert und besonders bei dem

Porkala-Exemplar (Fig. 18) sehr dick. Median tragt sie ei-

nen Kamm, der von dem Supra-Ethmoideum bedeckt wird.

Der mittlere Abschnitt des Knorpels zeigt eine deutliche

Konkavitat, die nach hinten spitz zulauft und bei dem Lovisa-

Exemplare (Fig. 17) scharf gegen die konvexe Oberflache

des kaudalen Schaftes abgesetzt ist. Im Normalfall (Fig.

15, 16) ist die Konkavitat nur schwach angedeutet. Die

Flache lauft aber auch hier in eine schmale Spitze aus,

mit scharfer Grenzlinie gegen den Schaft. Bei dem Lovisa-

Exemplar ist dieser enorm vergrossert, hoch, seitHch zu-

sammengedriickt. Bei dem Porkala-Exemplare ist er stark

verdickt, im Querschnitt fast rund. Figg. 17 a, 18 a. Aus-

serlich wird der Knorpel sichtbar nur ganz oral zwischen

Vomer, Supra- und Pleurethmoidale, wo er das vordere
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Ende des Neurocraniums bildet, sowie in der obengenann-

ten Liicke beiderseits zwischen dem Vomer und den Para-

basal-Fortsatzen des Pleurethmoideum. Figg, 8— 13. Erst

ein Langsschnitt durch den Schadel zeigt die liberraschende

Grosse des primordialen Knorpelkerns im Basalbalken, so-

wie seine schrage Lage und kaudale Ausdehnung. Figg. 19

22. Bei dem Lovisa-Exemplar (Fig. 20) zieht er in dor-

sokaudaler Richtung durch die Orbitalregion in die Otical-

region bis unter das Gehirn, wo sein kaudales Ende dem

Chiasma nervorum opticorum dicht anliegt. Er zeigt hier

auch deutliche Spuren des Kontaktes, indem der vordere

Rand des Chiasma zwischen einer dorsalen und ventralen

Erhebung zu liegen kommt und auch die Sehnerven in

schwachen, schrag nach

vorn und unten gerichte-

ten Vertiefungen verlaufen.

Man erhalt den Eindruck,

dass der vordere Teil des

Gehirns von dem Knorpel

nach oben gedrangtwurde^

sodass es durch den Druck

von unten, schief in der

Schadelhohle zu liegen

kam. Auch bei dem Porkala-

Exemplar erstreckt sich

Textf.l. SchematischeSagittalschnitte der Knorpel, trotz wenig

ft.

durch normale Schadel; A. Gadus morr-
haa XV/a; B. Lampenus lampetriformis

X 2. — Fur die Textff. 1—3 gelten fol-

gende Bezeichnungen: B. occ, Basioc-

Cavum
Pb

basale, P/. a Pleurethmoideum, R. Ro-
strale, S. Septum, S. L Septum inter-

orbitale, Vo. Vomer.

vergrosserter Totallangc^

durch die vorderen zwei

Drittel der Orbital-Region.

Er erreicht also das Gehirn

nicht. Dieses ist hier nach

rechts, also in derselben

Richtung wie der Basalbal-

ken, verschoben.
Die oben beschriebenen, recht komplizierten Verhalt-

verstandlich
den schematischen Textf . 2 B und C, die Langsschnitte durch
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die .Schadel der beiden untersuchten Gadus-MonsirositBten
vorstellen. Es geht aus ihnen hauptsachlich die Lage des

Ethmoidal-Knorpels im Verhaltnis zum Neurocranium und

A

Textf. 2. Schematische Sagittalschnitte durch die Scha-

del A des Lumpenus-Mopses X2; B des Garfus-Mop-

ses XV2; C des Gadus-Rundkopfes XVa-

f

- c- Of.

^Pfc Pb.-> Vo

A. B.

C^.

H't.b**.

P6.'
V/ft

e

.

c.
Textf. 3. Schematische Querschnitte durch Schadel von

Gadus: A. normal; B. Mops; C. Rundkopf alio X'/s-

zur Schadelhohle hervor. Auch der Unterschied zwischen

der Knickung des Basalbalkens der Lovisa-Monstrositat und

der Kriimmung desselben bei dem Porkala-Exemplar wird

ersichtlich.
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w

Von Interesse ist nun die Beziehung des Ethmoidalknor-

pels zur Orbitalregion. Es zeigte sich namlich, dass bei

dem Lovisa-Exemplar (Fig. 25 und Textf. 3B) ein unpaares

Septum interorbitale (vgl. das normale Verhalten in Fig.

24 und Textf. 3 A) iiberhaupt nicht zur Ausbildung gelangt

war. Statt dessen zieht, zwischen den Orbitalhohlen, von

den Randern des mittlern konkaven Abschnittes des Eth-
L

moidalknorpels, jederseits ein Septum schrag nach aussen

und oben. Sie befestigen sich dorsal an ventralen Leisten

des Frontale (f). Seitlich begrenzen sie einen Raum, der

die direkte orale Fortsetzung des im hinteren Abschnitt des

Neurocraniums gelegenen Cavum cranii bildet Oral geht

diese Hohlung in den Hohlraum der Ethmoidal-Region iiber,

Bei dem Porkala-Exemplar (Fig. 26 und Textf. 3 C), findet

sich iiber dem Basalbalken zwar ein niedriges Septum in-

terorbitale, es geht aber bald in paarige Septa iiber. Diese

befestigen sich, wie in dem eben beschriebenen Falle, an

ventralen Leisten des Frontale, jederseits von der Mittel-

linie. Das unpaare Septum geht kaudal, hinter der Spitze

des Ethmoidal-Knorpels, von dem Parabasale aus, waiter

nach vorn von dem nach rechts verschobenen Schaft des

Ethmoidal-Knorpels. Das Septum interorbitale wird nie-

driger gegen die Otical- und Ethmoidal-Region und ver-

schwindet schliesslich ganz. Kaudal befestigen sich die

paarigen Septa bei beiden Exemplaren an den oralen Ran-

dern der Alisphenoidea, sowie der Sphen- und Prootica.

Oral Ziehen sie langs den markierten Randern der kon-

kaven Flache des Ethmoidal-Knorpels nach vorn und aus-

sen, und verschliessen die Offnung zwischen den Para-

basal- und Fliigel-Fortsatzen des Pleurethmoideum. Ein

orbitaler Hohlraum zwischen den Septa, der von dem cere-

bralen in den ethmoidalen Abschnitt des Cavum cranii iiber-

leitet, ist also auch bei dem Porkala-Exemplar ausgebildet,

ist aber hier in supra-septale Lage emporgehoben.
E. Nystrom giebt als Ursache der Verkiirzung des

Schadels bei der Coffus-Monstrositat eine Reduktion der

Ethmoidalregion an, sagt aber auch, dass die Praeorbital-
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region „wie eingepresst zwischen die Orbitae" ist. Auch
bei den Gadus-Monstrositaten scheinen ja die normal, inner-

halb der Ethmoidal-Region liegenden Skeletteile in die Or-

bital-Region „eingepresst" worden zu sein. Eine genauere
Beschreibung der Ethmoidal-, und Orbital-Region wird von
Ny Strom nicht gegeben. An der Abbildung eines Langs-
schnittes durch den Schadel, die Nystrom seinem Auf-

satze beifiigte, ist der Ethmoidal-Knorpel nicht eingezeich-

net, vielleicht um die umgebenden Knochenpartieen besser

hervortreten zu lassen, Man kann aber von der Hohlung,
in der der Knorpel sich befunden hat, auf seine Grosse und
Lage schliessen. In der Ethmoidal-Region ist er, allem An-
scheine nach, sehr gross gewesen. Kaudal ging er bis in

die Otical-Region. Eine wichtige Uebereinstimmung mit

dem Lovisa-Exemplare liegt nun darin, dass auch hier die

Schadelbasis eine Knickung zeigt. Der Ethmoidal-Knorpel

bildete nach der Abbildung zu schliessen einen Winkel ge-

gen die eigentliche Basalflache des Schadels. „Parasphe-

noideum und Basioccipitale" — sagt er (S. 4)^— „sind somit

gegen einander verschoben und dadurch hat einerseits der

erstere Knochen eine schwache S-formige Kriimmung
erhalten, andererseits sind die beiden Knochen gegen einander

aufgerichtet, so dass sich ein nach unten offener Winkel

zwischen ihnen bildet Die Schadelkapsel kommt dadurch

nicht, wie es bei den Fischen gewohnlich ist, in derselben

Linie, wie der vordere Teil des Kraniums zu liegen, son-

dern ist ein wenig nach oben gerichtet, wodurch die vor-

dere Partie oder, wenn ich so sagen darf, die Gesichtsregion

teilweise unter dieselbe zu liegen kommt, ungefahr den Ver-

haltnissen bei den Saugetieren entsprechend". .Die Knickung

der Schadelbasis ist also hier in die Gegend zwischen Pa-

rabasale und Basioccipitale verlegt. Es scheint sich nun

auch das hauptsachliche Deformationsgebiet weiter kaudal

zu befinden, als bei den GflrfiiS-Monstrositate'n. So bemerkt

Nystrom (S. 5), dass die Knochen der Otical-Region mehr
Oder weniger verbogen sind. Ausserdem (S-4) „ist die Ge-

hirnkavitat bedeutend zusammengedruckt", warend ja ge-

2
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rade der kaudale Teil des Schadels bei den Garfus-Monstro-
m

sitaten fast unverandert war. Ebenso „behalten" (S. 8) am

Visceralskelett sowohl „Vomer wie Palatinum ihre normale

Form" bei. Sie sind „vielleicht im Verhaltnis zur Grosse

des Kraniums etwas kleiner, als es gewohnlich der Fall ist".

Statt dessen sind (S. 8) am Suspensorium die kaudalen

Knochen stark deformiert: „besonders Hyomandibulare, Me-

tapterygoideum und Quadratum, oder mit anderen Worten

diejenigen, die vor dem Praeoperculum liegen".

Ob in der Orbital-Region, den Verhaltnissen bei den

GflJus-Monstrositaten entsprechend, ein Abschnitt des Ca-

vum cranii zwischen paarigen Septa beibehalten wurde,

kann aus der Abbildung nicht erschlossen werden. Jeden-

falls scheint es so. Es ist namlich ein Septum eingezeich-

net, das dem Septum interorbitale nicht entsprechen kann,

wenn der Schnitt in der Medianflache lag. Wahrscheinlicher

ist es jedoch^ dass die Deformitat, die die orale Halfte des

Schadels verhaltnismassig unberiihrt gelassen hat, auch diese

Verhaltnisse betreffend keine Spuren hinterliess.

Lumpenas lampetriformis.

Es kann hier von einer Beschreibung des Ausseren der

Lump^nus-Monstrositat abgesehen werden, da das Exemplar

schon friiher von Mag. G. Gottberg abgebildet und be-

schrieben wurde. Es sei nur bemerkt, dass sie die typi-

schen Merkmale der Monstrositat aufweist.

Bei den Ga^Zas-Monstrositaten und auch dem Cottas-

Mopskopf ist die Kriimmung, respektive Knickung, der Scha-

delbasis ein charakteristisches Moment. Von Interesse ist

es nun, dass auch bei Lumpenus die Langsachse des Eth-

moidalknorpels (Fig. 6 CD) und die eigentliche Basalflache

des Schadel (A B) einen Winkel von etwa 40 ° mit einander

bilden. Die Spitze des Winkels liegt in der Gegend zwi-

schen Vomer und Parabasale. Der dorsale Umriss des Scha-

dels ist gleichmassig ventralwarts gekriimmt. Er zeigt auch
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eine wirkliche Verkiirzung im Verhaltniss zum normalen
Schadel, jedoch nur um etwa ein Zwolftel. Die Basallange

des Schadels verhalt sich zu der Hohe der Occipital-Region,

die normal blieb, wie 1 : 2,7. Normal ist das Verhaltnis

ca 1:4,2. Die Verkiirzung der Schadelbasis betragt also

fast ein Drittel der normalen Totallange d, h. sie ist unge-
fahr ebenso gross, wie bei den Gad«5-Monstrositaten. Die
den basalen Schadelbalken bildenden Knochen sind stark

von der Deformitat beeinflusst. Das Parabasale (Figg. 6 u,

7 par) ist oral verkiirzt und schwach entwickelt. In seinem
mittleren Abschnitte ist es etwas breiter als normal, in der

Otical- und Occipital-Region unverandert Der Vomer (v)

besteht aus einer kleinen asymmetrischen Knochenplatte von
dreieckiger Form, an der die charakteristischen Teile des

normalen Knochens nicht unterschieden werden konnen.

Auch an den Knochen der Ethmoidal-Region ist die bei den

Garfu5-Monstrositaten konstatierte Vergrosserung einzelner

Teile nicht vorhanden. Sowohl Pleuro- (ex) wie Supra-

Ethmoidale (mes) sind sehr schwach entwickelt. Letzteres

bedeckt als diinne Knochenkappe oral die Spitze des Eth-

moidal-Knorpels. Ersteres entspricht seiner Lage nach nur

den basalen Teilen der Fliigelfortsatze. Beide Knochen liegen

dem Knorpel als dunne Lamellen dicht an. Die auch nor-

mal kleinen Nasalia fehlten hier ganzlich. Sind also die

Verknocherungen der Ethmoidal-Region nur schwach ent-

wickelt, so ist statt dessen ihr primordialer Abschnitt um
so kraftiger. Wie der Vergleich mit dem normalen Knor-

pel zeigt (Textf. 1 B und Fig. 5), ist er (Figg. 6, 7 und Textf.

2 A) besonders in seiner oralen Halfte enorm vergrossert

und auch kaudal stark verdickt. In der Tat ist der ganze

vordere Tail des Schadels, mit Ausnahme nur der unbedeu-

tenden oben beschriebenen Verknocherungen, knorpelig.

Dadurch erhalt die orale Halfte des Schadels einen embryo-

nalen Charakter, der noch verstarkt wird durch die Ausbil-

dung des Knorpels, die den embryonalen Verhaltnissen bei

den Knochenfischen, so fern sie bekannt sind, entspricht.

So erhebt sich (Fig. 6) kaudal von den Geruchsorganen
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jederseits eine machtige querstehende Platte, die die Orbi-

talhohle vorn bogenformig begrenzt und von dem R. oph-

thalmicus profundus trigemini und dem N. olfactorius durch-

bohrt wird (plao). Sie wurde demnach dem Planum antor-

bitale, mit dem Foramen orbitonasale (fon) und F. olfactorium

advehens (foa) fiir den Durchtritt der oben genannten Ner-

ven, entsprechen, Auch eine ethmoseptale Knorpelmasse, die

kaudale Fortsetzung des Septum nasi, ist ansehnlich. Dorsal

geht sie in einen, unter dem oralen Ende des Frontale liegen-

den, medianen Fortsatz iiber. Sein kaudaler, etwas breiterer

Tail, entspricht seiner Lage nach dem Tectum cranii. Basal

ist die Knorpelmasse nur wenig langer, als bei dem nor-

malen Individuum (vgl. Textf. 1 B und 2 A). Ihr kaudales

Ende ist jedoch der Otical-Region bedeutend genahert. Da
bei der Lumpenus-Monstrositat sowohl der Vomer wie der

orale Abschnitt des Parabasale, in ihrer Entwickelung stark

gehemmt erscheinen, und auch die Pleuro-Ethmoidalia ganz

unansehnlich blieben, kommt hier eine Verengung der Or-

bitalhohle nicht in demselben Masse zu stande, wie bei den

Gadus-Exemplaren. Das Septum interorbitale erstreckt sich

dorsal bis zum Frontale. Ein supraseptales Cavum cranii

fehlt folglich. Sowohl die Otical- wie Occipital -Region sind

ganzlich unverandert. Innerhalb der Orbital-Region erreicht

also das Deformationsgebiet seine kaudale Grenze. Es er-

streckt sich aber oral noch iiber das Neurokranium hinaus,

indem hier, wie bei den Ga^fr/5-Monstrositaten, der Rostral-

Knorpel (r) noch unter seinem Einfluss steht Das etwas

unregelmassige Knorpelstiick ist namlich etwa doppelt so

gross wie gewohnlich. Es ist ein oral schmalerer, birnfor-

miger Korper, der kaudal mit dem oralen Ende des Neuro-

kraniums gelenkig verbunden ist. Oral und seitlich von ihm

stehen die vertikalen Median-Fortsatze der Praemaxillaria.

Lateral von ihm liegen die rechtunbedeutenden „Lacrymalia''.

Zasammenfassang der Befunde,

Wie aus der oben gegebenen Beschreibung des Sena-

dels hervorgeht, wurden an dem Skelett der Mopskopfe,
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sowohl bei den Gadns-ExemplRven wie bei Lumpenus, einige

Merkmale beobachtet, die in verschiedenem Masse, aber un-
verkennbar, an embryonale Verhaltnisse erinnern.

Es sei zuerst die enorm kraftige Ausbildung der pri-

mordialen Knorpelmasse in der oralen Halfte des Schadels
erwahnt. Bei den Gadus-Exemp\a.ren weicht sie ihrem Aus-
sehen nach nur wenig von der Norm ab. Alle fiir den Eth-

moidal-Knorpel charakteristischen Teile sind an ihr wieder
zu finden, nur enorm verbreitert und verdickt. 1st nun
schon bei dem normal entwickelten Ethmoidal-Knorpei die

Ahnlichkeit mit dem embryonalen Knorpelskelett nicht ganz

verwischt, so dass man an ihm Reste der oralen Ethmoi-

dalplatte, des Septum nasi und der kaudal von ersterer

ausgehenden Trabecula communis wiedererkennen kann, so

wird sie durch die Vergrosserung der Knorpelmasse noch

hervorgehoben. Bei Lanifenas besteht fast die ganze orale

Halfte dels Schadels aus Knorpel Auch hier erkennt man
die dem normalen Exemplare zukommenden Teile, die Eth-

moidalplatte und das Septum nasi, wenn auch in stark ver-

grosserter Form. Die ethmoidale Knorpelmasse zeichnet

sich aber bei der lumpenus-Monstrositat noch durch das

Vorhandensein grosser, seitlicher, als Plana antorbitalia

identifizirter Fortsatze aus, ebenso durch Knorpelpartieen,

die dem oralen Abschnitt des Tectum cranii und der eth-

moseptalen Knorpelmasse entsprechen. Die unbedeutenden

Verknocherungen stehen dagegen in der Ethmoidal-Region

noch auf dem Stadium perichondraler Knochenplatten.

Die kraftige Ausbildung des oralen Knorpelskelettes bei

den Mopskopfen muss also als embryonaler Charakter beur-

teilt werden.

Noch ein anderes Verhalten des Primordialskelettes ist

von Bedeutung. Es ist seine „Verlagerung" nach riick-

warts. Bei normalen Exemplaren liegt der Ethmoidalknor-

pel fast ganz innerhalb der Ethmoidal-Region. Bei dem

Lovisa-Exemplare erstreckte sich der Knorpel durch die

Orbital-Region bis in die Otical-Region, wo sein kaudales

Ende das Chiasma erreichte. Bei dem Porkala-Exemplare
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und bei Lampenus streckte sich der Knorpel nur durch die

zwei vorderen Drittel der Orbital-Region. Die Lage seines

kaudalen Abschnittes entspricht also bei dem Lovisa-Exem-

plare ganz derjenigen der Trabecula communis, da bekannt-

lich diese den Boden in der Orbito-temporal-Region bildet

und sich ihr kaudales Ende bis zur Fenestra basiacrania-

lis anterior erstreckt Bei dem Porkala-Exemplare und bei

Lumpenus nahert sie sich dieser Lage. Auch in dem von

Nystrom beschreibenen Fall von Mopskopfigkeit bei Cot-

tus scheint der Knorpel sich bis zur Otical-Region erstreckt

zu haben. In den stark schematisierten Figuren T o r n i e r s

ist der Ethmoidalknorpel nicht eingezeichnet Dass eine Ver-

schiebung desselben im Vergleich zur Norm stattgefunden

haben muss, geht aus ihnen aber ohne weiteres hervor.

Man kann nun mit Tornier annehmen, dass der Dot-

terverquellungsdruck, auf den Spitzenbezirk der Medullar-

wulstanlage einwirkend, hier die Entwickelungsstorungen

hervorruft, die die mangelhafte Ausbildung der vorderen

Kopfhalfte verursachten, Es scheint mir aber, dass die Art

der Einwirkung der Entwickelungsstorung anders aufzufas-

sen ist als in der Arbeit Torniers. In dem Abschnitte

„Experinientelle Ergebnisse an Axolotten" wird (S.301) her-

vorgehoben, dass sich tierische Gewebe und Organe gegen

Druck genau so verhalten wie unbelebte Korper von glei-

cher Druckelastik unter gleichen Umstanden. Durch reinen

Druck warden sie zusammengedriickt, durch verbiegenden

Druck zu einem einzigen Bogen oder mehreren Wellen je

nach der Anzahl druckminderwertiger Stellen verbogen,

wobei die letzteren die Scheitel der Wellen bilden. Die

Verbildungen werden fiir Lebenszeit fixiert. In ersterem

Falle durch minderwertige Entwickelung der druckbelaste-

ten Stellen, in letzterem Falle durch verstarktes Langen-

wachstum auf der Zugseite der Verbiegung und durch gegen

die Norm vermindertes Langenwachstum auf der Druckseite.

Als Beispiel des zweiten Falles wird der Rundkopf eines

Schellfisches abgebildet, der, mit Ausnahrae des starker ver-

kurzten Unterkiefers, der Lovisa-Monstrositat sehr ahnlich
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sieht. Eine Abbildung des Schadels wird nicht gegeben.
Er ist (S. 310) wie diese charakterisiert durch „die mach-
tig bucklige Aufwolbung seiner Stirngegend", „vor allem

auch die, durch starke Zusammenschiebung seiner Augen-
hohle erzeugte, ovale Form seines Auges und der Pupille".

Die Zusammenschiebung des oberen Schnauzenabschnitts

kann „aus der Form seines Augenringknochens 1 gegen-

liber der Norm unschwierig festgestellt werden". Da die-

ser Knochen winkelformig gebogen ist, lehrt er „ubrigens

ausserdem noch, dass jene Zusammenschiebung des oberen

Schnauzenabschnitts unter Winkelbildung in ihm geschah".

In der Schadelgrundleiste gegeniiber der Augenhohlmitte

entstand eine zweite Verbiegungswelle. Aus diesen Pra-

missen folgt nun: „Es liegt diesem Rundkopf also als Ur-

sprungsursache eine wellige Doppelverbiegung seiner Me-

dullarwulstanlage zugrunde."

Von einem Bachforellenmopskopf heisst es (S. 309):

wdagegen 'ist der mundhohliiberdeckende vordere Schadel-

abschnitt dieses Mopskopfs in der Weise verkiirzt worden,

dass seine Grundleiste durch Druck von ihrer Spitze her

in der Mitte des Vomer und kurz vor der Augenhohle mit-

samt dem dariiber hegenden Schadelkapselabschnitt in der

Art zusammengedriickt wurde, dass sie nach oben hin bo-

gig aufwulsteten und zwar die Grundleiste unter Ausbildung

eines spitzen Winkels". Es muss demselben Gedankengange

zufolge als „Ursprungsursache" dem Mopskopf eine ein-

fache Verbiegung der Medullarwulstanlage zugrunde liegen.

Diese beiden Beispiele der Auffassung Torniers mo-

gen geniigen. Abgesehen von der recht gewagten Schluss-

folgerung einer Winkelbildung bei „ der Zusammenschiebung

des oberen Schnauzenabschnitts" bei dem oben genannten

Rundkopf, nur aus dem Grunde, dass der erste Augenring-

knochen — ein Schleimkanalknochen! — winkelformig ver-

bogen war, wird durch die annahme Torniers eine einheit-

liche Erklarung der Erscheinung moglich. Es scheint mir

aber nicht unumganghch notwendig, sich die Entwickelungs-

storung als durch den „Kopfdotterdruck" verursachte Beu-
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gung in der „Medullarwulstanlage" vorzustellen. Es ge-

nugt die Annahme von Verlust an Ausbildungs-

energie, die eine Tendenz zur Beibehaltung
embryonaler Merkmale veranlasst.

Oben wurde der embryonale Charakter der primordia-

len Knorpelmasse in der oralen, von der Deformitat beein-

flussten Halfte des Neurokraniums besprochen. Als solchen

mochte ich nun auch seine von der normalen abweichende

Lage betrachten. Die kaudale Verlagerung ware im An-

schluss an seine sonstige embryonale Ausbildung auf eine

Tendenz zur Beibehaltung auch seiner embryonalen Lage

zuriickzufiihren. Dass der Knorpel be! dem typisch entwic-

kelten Mopskopf des Lovisa-Exemplars eine den embryona-

len Verhaltnissen entsprechende Lage zur Orbito-temporal-

Region einnimmt, und sich bei den anderen dieser Lage na-

hert, wurde oben erwahnt. Bestatigt wird die Auffassung

durch die Beziehung des Knorpels zur Orbital-Region bei

den untersuchten Gacfus-Monstrositaten, Es gehem von ihm

bei dem Lovisa-Mopskopf paarige Septa in dorsaler Rich-

tung zum Frontale, den hautigen Wanden des orbitalen Ca-

vum cranii entsprechend. Bei dem Porkala-Rundkopfe wer-

den sie statt dessen von einem niedrigen, ebenfalls von

dem Knorpel ausgehenden, Septum interorbitale getragen

(Textf, 3).

Der Schadel zeigt also bei beiden Exemplaren noch

ein drittes unverkennbar embryonales Merkmal indem die

Orbitalregion platybasische Eigenschaften auf-
weist. Bei dem Porkala-Rundkopf sind sie zwar weniger

scharf ausgepragt, es steht aber dieses in vollem Einklang

mit der einem spateren embryonalen Stadium entsprechen-

den Lage seiner primordialen Knorpelmasse, wo der der

Trabecula communis entsprechende Abschnitt derselben von

seinem, — bei dem Lovisa-Mopskopfe noch vorhandenen
Kontakt mit dem Chiasma abgeriickt wurde. In der mor-

phologischen Reihe wiirde also der Porkala-Rundkopf ein

spateres Entwickelungsstadiura reprasentieren als derLovisa-

Mopskopf.
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Wiirde sich die Tendenz zur Beibehaltung embryonaler
Charaktere nur auf die abnorme Vergrosserung der oralen

Halfte der primordialen Schadelbasis beschranken, so wiirde

die Deformitat nicht zur Mopskopfbildung fiihren. Behalt

aber die Knorpelmasse ausserdem noch mehr oder weniger

vollstandig ihre embryonale Lage bei, so werden schon da-

durch einige der an dem Schadel der Mops- und Rundkopfe
ausserlich zu beobachtenden Merkmale hervorgerufen wer-

den. So wird die Gesamtlange des Schadels stark verkiirzt.

Ausserdem wird bei vollstandiger Fixierung der Trabecula

communis der embryonal zwischen den Trabecu-
lae und den Par ach ordal i a vorhandene Winkel
beibehalten. Wie bekannt steht sein Vorkommen in Be-

ziehung zur embryonalen Hirnbeuge, die bei fortschreiten-

der Entwickelung allmahlich ausgeglichen wird. Auch die

Trabeculae und Parachordalia liegen spater, bei ungestor-

ter Entwickelung, in derselben Ebene. Man braucht also

nur anzunehmen, dass die vollstandige Aufrichtung des vor-

deren Abschnitts der primordialen Schadelbasis verhindert

wird. Eine „Aufwulstung" der embryonalen Schadelbasis,

nach T o r n i e r durch den „Kopfdotterdruck" verursacht

und' auf Lebenszeit fixiert, braucht also nicht erst durch

Druck verursacht zu werden — sie ist embryonal schon

ohne jede Entwickelungsstorung vorhanden. Das Bestehen-

bleiben der Winkelbildung an der primordialen Schadelbasis

fiihrt zu einer entsprechenden „Knickung" oder Beugung

auch der verknocherten Schadelgrundleiste. Bei LumpenuSy

wo die schwach entwickelten Verknocherungen nicht gegen-

einander verschoben sind, fallt die erstere mit der Knickungs-

stelle der Grundleiste fast zusammen. Bei dem Lovisa-
r

Mopskopf befindet sich die Knickung durch das Grossen-

wachstum des Schadels, bei in ihrer embryonalen Lage

genauer fixierter Trabecula communis vorn zwischen der

oralen Platte des Vomer und dem Parabasale. Die Knochen

sind gegeneinander stark verschoben, sodass der kaudale

Stilettfortsatz des Vomer, sich der primordialen Schadel-

basis anschliessend. dorsal vom Parabasale zu liegen kommt.
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Bei dem Porkala-Rundkopfe sind die betreffenden Knochen,

bei annahernd normalem Lang-enwachstum, nicht gegen-

einander verschoben. Statt dessen wurde die Schadelgrund-

leiste nicht nur aufwarts sondern auch stark seitwarts ge-

bogen, Wahrscheinlich wurde dadurch auch die Seitwarts-

biegung der schwacheren dorsalen Partie des Schadels

bedingt. In beiden Fallen zeigt der Basalbalken ein ver-

starktes Hohenwachstum, wddurch die durch die Beugung

der Schadelbasis verursachte abnorme Vergrosserung der

Mundhohle teilweise ausgeglichen wird. Bei Coitus liegt

die Knickung der Grundleiste viel waiter kaudal zwischen

Parabasale und Basioccipitale. Die Knochen sind auch hier

gegeneinander verschoben. Der Schadel des von To rnier

untersuchten Bachforellen-Mopskopfes zeigt eine Knickung

praeorbital iiber dem Vomer. An derselben Stelle befand

sie sich auch nach der schematischen Abbildung zu urteilen

an dem Mopskopfe eines Aales, wahrend sie bei den Rund-

kopfen von einem Blei und Schellfisch unmittelbar unter der

Mitte der Augenhohle zu finden ist.

Mit der verschiedenen Lage der Knickung an der Scha-

delgrundleiste stimmt auch die Lage des hauptsachlichen

Deformationsgebietes sowohl am Neurokranium wie am Vis-

ceralskelette iiberein. Bei den in vorliegender Untersu-

chung beschriebenen Garfus-Monstrositaten und bei Lumpe-

nus liegt es oral von der Augenhohle, bei Cottus kaudal

von derselben.

Bei Annahme einer Fixierung der oralen Primordialske-

lettbasis in annahernd embryonaler Lage, erklarte sich die

starke Krummung des dorsalen Schadelumrisses ohne wei-

teres durch das hier ungehemmte Langenwachstum, wodurch
sich das Schadeldach aufwolbte. Es muss nun aber betont

werden, dass das steile Profil praeorbital auch den Larven

der Knochenfische zukommt. Richtiger wird es deshalb sein

anzunehmen, dass die Beibehaltung der bei den Larven

gegeben Form des Kopfes ein ungehemmtes Langenwachs-
tum der dorsalen Knochen erlaubt, wahrend sie ventral

zu tiefgreifenden Storungen Veranlassung giebt.
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Als embryonale Merkmale der Deformitat sind somit zu

betrachten:

1) Die kraftige, embryonalen Verhaltnissen entsprechende

Ausbildung des Primordialskelettes in der oralen Halfte des

Schadels, (Ethmoidalknorpel).

2) Die Beibehaltung desselben in kaudaler Lage.

3) Die Beibehaltung der Winkelbildung zwischen der

oralen und kaudalen Halfte der primordialen Schadelbasis.

4) Die im Vergleich zur Norm verkiirzte Totallange der

Schadelbasis.

5) Die Beibehaltung des praeorbital ste'il abfallenden

Profiles.

6) Die platybasische Ausbildung der Orbitalregion.

Von den obengenannten embryonalen Merkmalen scheint,

bei den bis jetzt bekannten Fallen, nur das unter Punkt

sechs genannte, auch fehlen zu konnen. Bei dem von Tor-

nier beschriebenen Karpfenrundkopf, wo eine Winkelbil-

dung zwischen der oralen und kaudalen Halfte der Scha-

delbasis zu fehlen scheint, und die Schadelgrundleiste sich

gerade bis zur Occipitalregion erstreckt, ist der Boden der

<jehirnkapsel von der Grundleiste abgehoben, — wie es ja

auch bei dem Porkala-Exemplare, wenn auch nur rechts,

so dass auch hier die Winkelbildung vor-

Wachstum

geschehen war
handen ist.

Dem S
*

Tendenz zur Beibehaltung embryonaler Charaktere als Hin-

dernis entgegen, das nur durch Kompromisse verschiedener

Art iiberwunden werden kann. In einigen Fallen iiberwiegt

^ie eine, in anderen die andere Tendenz, woraus der im

^inzelnen mannigfach wechselnde Bau des Schadels hervor-

geht. Kann ein Knochen bei ungeschwachter Wachstums-

energie nicht normal in die Lange wachsen, so wird er um
so breiter. Man erhalt dadurch den Eindruck einer Zusam-

nienschiebung seiner Elemente, wie sie auch von Tornier

^ngenommen wird. „Um etwas schwerfallig denkenden Le-

sern unniitze Kritik zu ersparen" fiigt er noch hinzu, dass

<lieses naturlich schon in fruhester embryonaler Zeit geschah,



28 K. E. Ehrstrdm, Mops- und Rundkopfigkeit.

und auf Lebenzeit fixiert wurde. Oben wurde nachgewle-

sen, dass gerade.das Primordialskelett, das demnach doch

besonders stark hatte beeinflusst werden mussen, iiberhaupt

keine Spur einer .jZusammenschiebung" zeigte, auch wenn

die Verknocherungen Verkiirzungen bei gleichzeitiger Ver-

breiterung aufwiesen. Tornier bemerkt auch (S. S\4\

„dass je langer und zartwandiger und deshalb nachgiebiger

bei einem Wirbeltier unter solchen Umstanden der obere

Schnauzenabschnitt mit seinem Oberkieferanhang ist, desto

leichter Mopskopfbildung bei ihm eintreten muss; weshalb

unter den Fischen der Karpfen vielleicht nie, der Schellfisch

und Aal dagegen haufig Mopskopfbildung aufweist." Der

Satz wird auch etwas weniger „schwerfallig denkenden

Lesern" unbegreiflich sein. Glaubt denn Tornier wirk-

lich, dass in demjenigen Stadium der Entwickelung, wo
der aufgequollene Dotter auf die „Spitze der Medullarwulst-

anlage" einen Druck ausiiben konnte, der Schnauzenabschnitt

des Schellfisches und Aales langer und zartwandiger ist

als z. B. bei dem Karpfen?

Auch die abnorme Vergrosserung der Parabasal- Fort-

satze des Pleurethmoidale, wie sie in iiberaus iiberein-

stimmender Art bei beiden Garfus-Monstrositaten beobach-

tet wurde, lasst sich schwer mit der Annahme einer Zu-

sammenschiebung der Skelettelemente vereinigen. Sie kann

vielleicht als Anpassungserscheinung an die veranderten

Verhaltnisse aufgefasst werden, und wiirde somit in die-

selbe Kategorie wie die abnorme Vergrosserung des stilett-

formigen Fortsatzes des Vomer und — bei dem Porkala-

Exemplare — der oralen Halfte des Parabasale gehoren.
Als Folgeerscheinung der Verkiirzung des Neurokra-

niums ist auch die gegenseitige Annaherung der vorderen
und hinteren Schenkel des Unterkiefertragers zu betrachten.

Ausser rein monstrosen Veranderungen sind wahrscheinlich
auch embryonale Zustande der Skeletteile vorhanden; solche

konnten aber bei fehlender genauerer Kenntnis ihrer Ent-

wickelung nicht nachgewiesen werden. Die schwache Aus-
bildung des vorderen Schenkels des Susnensoriums bei dem
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von Tornier untersuchten Aalmopskopf lasst ein Ste-

henbleiben auf einem embryonalen Entwickelungsstadium

vermuten.

Schliesslich sei noch die machtige Vergrosserung des

Rostrale erwahnt. Sie ist zwar nur bei den beiden Gadas-

Monstrositaten und bei dem Lumpenus-Mopskopfe beobach-

tet worden, da aber der Schadel anderer Mopskopfe in die-

ser Hinsicht nicht untersucht wurde, ist es moglich, dass

auch dieses bei genauerer Kenntnis der Deformitat sich

als ein charakteristisches Merkmal derselben erweisen wird.

Ihr iibereinstimmendes Auftreten bef zu so verschiedenen

Oruppen der Knochenfische gehorenden Fischen wie Gadus

und Lumpenas macht es sogar wahrscheinlich. Will man
mit Pollard und Sagemehl den Knorpel als Bestand-

teil des primordialen Visceralskelettes betrachten, so wiirde

seine Vergrosserung als Ausnahme von den sonst an dem

Visceralskelette der Mopskopfe beobachteten Verhaltnissen

erscheinen. Betrachtet man den Knorpel als einen dem eth-

moidalen Abschnitte des Neurokraniums urspriinglich an-

geschlossenen Teil, so fallt seine Vergrosserung unter den

Gesichtspunkt der in der oralen Halfte des Schadels auf-

tretenden Vergrosserung des Primordialskelettes von aus-

gesprochen embryonalera Charakter. Jedenfalls scheint mir

die Uebereinstimmung in dieser Hinsicht als Kriterium fiir

seine Zugehorigkeit zum primordialen Chondrokranium be-

niitzt werden zu konnen. Ob der Knorpel embryonal ent-

sprechend starker entwickelt ist, ist unbekannt.

Als Resultat der Untersuchung geht also hervor:

Dass die Mopskopf bildung in ihren gemein-
samen Hauptziigen ein Stehenbleiben auf ei-

nem friihen Entwickelungsstadium bezeichnet.

Dass derteratogenetische Terminations-
Punkt in ein Stadium verlegt werden muss, wo
<lie Winkelbildung zwischen der oralen und
<ier kaudalen Halfte der primordialen Schadel-

tasis noch vorhanden ist, wo also der Embryo
noch auf der Dotterraasse liegt.
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Dass demnach Dotterverquellungserschei-
nungen — wie sie Tornier bei Axolotlen nach-

gewiesen hat — die Deformitat haben verur-

sachen konnen.
Dass bei der Entstehung der Deformitat

eine Aufwulstung der embryonalen Schadel-
basis nicht zu Stande kommt, sondern dass die

charakteristische Knickung der Schadelbasis
als embryonales Merkmal zu beurteilen ist^

indem die Dotterverquellung wahrschenlich
die orale Halfte der primordialen Schadel-
basis an ihrer normalen Aufrichtung verhin-
d e r t e.

Dass eine Zusammenschiebung der em-
bryonalen Schadel element e, wenigstens bei
lebensf ahigen Mop sbil dungen, eine untergeord-
nete Erscheinung ist.
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An den Abbildungen des Skelets ist der Knorpel iiber-

all punktiert dargestellt, durchschnittene Partieen sind durch

parallele Schraffierung gekennzeichnet

Folgende Bezeichnungen gelten fiir alle Figuren:

al

ent

ex

f
/

f^

fon

hm
ifr

mes

Alisphenoid,

bocc Basipccipitale,

caver Cavum cranii,

ceth

ekt

Metapterygoid,

Nasale,

opot Opisthoticum,

met

n

Cartilago ethmoidalis,

Ektopterygoid,

Elntopterygoid,

Pl)eurethmoideum (Exeth-

moideum),

pal

par

Palatinum,

Parabasale ^Parasphenoid)»

exocc^^xoccipitale,

Frontale,

Foramen olfactorium ad-

vehens,

Foramen orbito-nasale,

parex Proc. parabasalis o. pleur-

ethmoidei,

plao Planum antorbitale,

proot Prooticum,

prop Praeoperculum,

qu

ptot

r

Quadratum,

Pteroticum,

Rostrale,

Ventrale Grenze des Ca- socc Supraoccipitale,

vum cranii in der Orbi- sphot Sphenoticum,

talregion,

Hyomandibulare,

Infraorbitalring,

Supraethmoideum (Meseth-

moideum).

sy Symplecticum,

Vomer.

Tafcl L
4

Fig. 1. Gadas morrhua. Mopskopf. Lovisa-Exemplar. Verkleinert.

Fig. 2 u. 3. Desgl. Rundkopf. Porkala-Exemplar. Verkl.

Fig. 4. Desgl. Mops. Lovisa-Ex. Linkes Suspensorium in late-

faler Ansicht m. Vermutlich bindegewebige Membran (an dem Pra-

Parat nicht mehr vorhanden. A. L.) X *!$•

Fi bD 5. Lumpenus lampetriformis. Normaler Schadel ( aus d^r Ost-

ee) von links. X 4.

3
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Fig. 6. Desgl. Mops. Schadel von links, X 4.

Fig. 7. Desgl. Mops. Schadel ventral. X 4.

Tafel II.

Gadiis morrhna.

Fig. ». Normaler Schadel (Pemar), von links.

Fig. 9. Mops. Lovisa-Ex, Schadel von links.

Fig. 10. Rundkopf. Porkala-Ex. Schadel von links

Fig. 11. Desgl. Pemar-Ex. Schadel von links.

Fior. 12. Normaler Schadel. Ventralansicht.

Fig. 13. Mops. Lovisa-Ex. Schadel ventral.

Fig. 14, Rundkopf. Porkala-Ex. Schadel ventral.

Tafel IIL

Gadus morrhua.

Fig. 15 u. 16. Ethmoidalknorpel normaler Exx. (Fig. 15 aus Pe-

mar) in Dorsalansicht.
I

Fig, 17. Desgl, von Mops (Lovisa-Ex.).

Fig. 18. Desgl. von Rundkopf (Porkala-Ex.).

Fig. 19. Normales Ex. In der Mittellinie durchschnittcher Scha-
V

del; linke Halfte von innen.

Fig. 20. Mops. Lovisa-Ex. Schadel in der Mittellinie durchschnit-

ten. Rechte Halfte von innen. Lage des Gehirns eingezeichnet. -^

delhiilfte.

Wie

Fig. 22. Desgl.; Pemar-Ex. Wie Fig. 20.

Fig. 23. Mops; Lovisa-Ex. Wie Fig. 20, aber linke Halfte und

Gehirn und Ethmoidalknorpel entfemt.
Fig. 24. Normaler Schadel (aus Pemarj in der Orbitalgegend quer

durchschnitten; hintere Halfte von vorn gesehen.
Fig. 25. Mops; Lovisa-Ex. Wie Fig. 24.
Fig. 26. Rundkopf; Porkala-Ex. Wie Fig. 24.
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Uber die Tenthredinoiden Finlands sind bisher keine gros-

seren Zusammenstellungen veroffentlicht worden. Dahl-
bom's Conspectus Tenthredinidum, Siricidum et Oryssinorum

Scandinaviae (1835) zahlt, als in Finland vorkommend, 100

Arten auf, Spater wurde in verschiedenen Publikationen

beilaufig iiber einzelne seltenere oder sonst bemerkens-

werte Arten berichtet, oder es wurden okonomisch wichtige

Formen erwahnt (Elfving, Krogerus, Linnaniemi,
E. Reuter, 0. M. Renter, J. Sahib erg u. a.). Auch
in auslandischen Katalogen und anderen Arbeiten werden

einige finlandische Arten erwahnt (Andre, Dalla Torre,
Konow, Enslin u. a.). Es ist jedoch eine ausserst schwie-

rige Anfgabe, eine annahernd richtige Yorstellung iiber die

Zusammensetzung der finlandischen Tenthredinoidenfauna

aus den vorliegenden Veroffentlichungen zu gewinnen.

Da es mir jetzt leider nicht moglich ist eine erschop-

^ende Zusammenstellung der Tenthredinoidenfauna Finlands

zu geben, habe ich, urn doch die Liicke einigermassen aus-

zufullen, hier ein Verzeichnis der mir aus dem Lojo-Gebiete

bekannten Tenthredinoiden gegeben und nebenbei auch

sammtliche mir aus dem finlandischen Faunen-Gebiete be-

kannten Arten zusammengestellt.

Das Lojo-Gebiet umfasst die Umgebungen des Lojo-Sees

(32 meter u. d. M.) und zwar die Kirchspielc Lojo und Karis-

'ojo sowie angrenzende Teile von Karis, Nummi und Sam-
matti (Sudl. Finland, Regio Aboensis, etwa 0° 45'—!° 15' W
von Helsingfors und 60° 1—60° 20' N. Br.) mit einem Areale

von beinahe 800 kml Dieses Gebiet ist in vielen Hinsichten
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in naturwissenschaftlicher Beziehung bemerkenswert und
die Flora und Fauna ist auffallend reich. Mehrere fleissige

Ehtomologen haben in dieser Gegend kiirzere oder langere

Zeit gewohnt oder bei ihren Exkursionen das Gebiet durch-

streift. Einige von ihnen haben audi die Tenthredinoiden
beachtet. Ich erwahne hier J. Sahib erg, U. S a alas,

A. Nordstrom. R. Frev. W
W Selbst habe
ich im Lojo-Gebiete schon 20 Jahre gesammelt, wobei ich

von meinen Brudern Irmer und Eiler Forsius vielfach

unterstiitzt worden bin.

Die Blattwespensammlungen aus den Umgebungen des
Lojosees sind darum im Laufe der Zeit bedeutend geworden
und konnten einen sehr guten Einblick in die Zusammen-
setzung der sudfinnischen Fauna geben. Leider habe ich aus
Mangel an Zeit und Vergleichsmaterial manche schwierigere
Formen, besonders Nematiden die mehrere nn. spp. enthalten,
in diesem Verzeichnis nicht beachten konnen, glaube jedoch
dass die vorliegende Zusammensteljung, auch in der jetzt

vorllegenden Gestaltung, ihren Zweck einigermassen erreicht.
Dieselbe lag im Jahre 1912 im Manuskript vor. Seitdem
habe ich nur einige wenige Berichtigungen und Nachtrage
beigefiigt.

Die Aufstellung und Benennung der Arten erfolgte
hauptsachlich nach Enslin [1], Konow [2, 3 und 4] und
R o h w e r [5]. Die letzten Lieferungen von E n s 1 i n's Ar-
beit erhielt ich erst im August 1918. Ich konnte darum die

Revision der Bestimmungen nur Vis Blennocampini beendi-
gen. Emige synonymische Veranderungen habe ich jedoch
auch nach den letzten Heften vorgenommen.

Die Fiugzeit wird im folgenden mit .,Juni", „Ende Mai"
u.s.w. bezeichnet. Hierbei -ist naturlich zu bemerken dass
gunstige Oder ungunstige Witterungsverhaltnisse die Fiug-
zeit in grossem Masstabe verandern konnen und dass ver-
spaterte Exemplare vorkommen. Derartiges koramt beson-
ders bei den Arten vor die als ruhende Larven mehrnials
uberwintern.
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Auch die Angaben „selten", „haufig" u. s, w. haben nur

einen beschrankten Wert. Seltenere Arten konnen bisweilen

in betrachtlicher Anzahl gesammelt werden, andere, sonst

gewohnliche Arten, konnen fiir einige Jahre beinahe voll-

standig verschwinden um dann wieder haufig zu erscheinen.

Die aus dem Lojo-Gebiete bekannt gewordenen Arten

sind 280 und verteilen sich auf 75 Gattungen- Dazu kom-

men noch 49 Varietaten.

Aus Finland kenne ich zusammen 82 Gattungen mit 371

Arten und 57 Varietaten.

Zum Vergleich gebe ich folgende Tabelle:

Gebiet:
J

i

1

1

Autor:
Gattun-

gen:
Arten:

Varie-

taten :
1

1

Berlin und Umgebungen Schirmer [6] 77 279 22

Dusseldorf und Umgebungen Ulbricht [7] 59

f

1

: 200

1

280 1

i

1
1

22

Lojo-Gebiet
1

Forsius
1

1

75
4
M

1

1

49

I e n t h r e d i n i n i

.

Eniscia Thorns.
4

E. arctica Thorns, kommt nur im hohen Norden selten vor

Tentbredella Roh.

Im ostlichen Finland sind T. eburata Kon., T. fulva KI.

und T. trabeata KI. in einzelnen Exemplaren gesammelt wor-
r —

den. T. limbata KI. kommt hier und da im mittleren Fin-

land selten vor. Ob T. temula Scop, wirklich in Ostrobotnia

gefunden worden ist, scheint mir sehr zweifelhaft.

1. T, mesomelas L. Haufig. Juni—Juli. Die var. meso-

plenralis Ensl. und var. mioceras Ensl. selten unter der Stamm-
form. (Var. obsoleta KI. kommt nicht selten im nordlichen

Finland vor, ich kenne dieselbe vom Lojo-Gebiete nicht.)
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2. T. alra L. Juni—Juli, bisweilen in grosser Anzahl.

Kommt in vielen Varietaten vor: $ var. ignobilis Kl. nicht

selten, var. scopoUi Lep. ebenso. (Dagegen kenne ich vom

Lojo-Gebiete die vielverbreitete $ var. plebeja Kl. und die

von mir in Kuolajarvi erbeutete var. ? nobilis Kon. nicht.

Aland

9. orbitalis Fors. [8] (? = var. scotica Cam.) ist nqr auf

3. T. moniliata Kl. Einzein im Juni. Die var. flaTilabris

Gimm. ist selten. (Var. $ flavoscatellata Fors. kenne ich

niir von Parna.)

4. T. fagi Panz. Juni—Juli. Recht selten. Var. ? niger-

rimus Fors. Karislojo, Suurniemi 1 9 13. VI. 10,

5. T. Havicornis F. Juni—Juli. Haufig. Die var. Intci-

cornis F. etwas seltener, var. palUor Fors. sehr selten,

6. T, livida L. Flugzeit wie vorige Art. Die Haupt-

form ist recht selten. Dagegen ist die var. dtibia Strom all-

jahng hauTig.

7. L olivacea Kl. Nicht haufig. Juni. Die meisten $

gehoren zu var. nigrovittata Ensl.

8. T. femigiaea Schr. Selten. $ var. conspicna Kl. etwas

seltener, Juni—Juli.
- +

9. T. balteata Kl. Selten. Juni bis Mitte Juli. Die. var.

aibomaciilata Ensl. ist sehr selten.

to. T, colon Kl. Juni—Juli. Haufig.

Tenthredo L.

fasciata

vom sQdlichen Finland kenne ich vom Lojo-Gebiete nicht.

Das Vorkommen von T. temula Scop, in Finland erscheint

mir hohst unsicher.

11. T, arcnala Forst. Juni—August. Ausserst haufig.

Die var. alrosculellata Ensl. ebenso. Die var. melanoxyston Ensl.

und var. nitidior Kon. sind selten. (Var, aegra Ensl. kenne ich

nur aus dem nordlichen Finland.)

12. T. amoeDus Grav. Ende Juni—Juli. Selten.

Perioeura Hart.

13. P. nibi Panz. Ein 9. 1.VI.04 Lojo, Kirchdorf anSalices.
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Rhogogaster Kon.
+

14. R. pundulata Kl. Juni—Juli. Haufig.

15. R. viridis L. Wie vorige Art. Var. sibirica Ensl. s

ten. Var. lapponica Ensl. Nicht selten. Var. nigroscutellata Fc

ebenso.

16. R. (Laarentia Costa) fulvipes Scop. Haufig. Juni.

17. R, (L) aucupariae Kl. Ebenso,

Tenthredopsis Costa.

T. auriculata Thorns. {= pallida Kon.?) ist in Carelia

rbssica (Giinther) gesammelt. Ein T. nivosa Kl. -ahnliches

Tier kenne ich von Tavastia, Birkala (Frey). T. nassata L.

vom siidlichen Finland ist mir bisher aus dem Lojo-Gebiete

nicht bekannt .

18. L inornata Cam. Haufig. Juni. Var. 6 saundersi Cam.

Nicht selten.
M

19. T. campestris L. Haufig. Juni—Anfang Juli. Var.

flavomaculata Cam. ist beinahe ebenso haufig wie die Nomi-

nantform.

20. T. excisa Thorns. Wie vorige Art;

Siobla Cam.

S. stiirmi Kl hat bei uns eine ostliche Verbreitung

(Salmis).

Pachyprotasis Hart.

Die in Finland ziemlich verbreitete, obwohl seltene, A
simiilans Kl. kenne ich vom Lojo-Gebiete bisher nicht.

21. P. anlennaia Kl. Recht selten. Juni.

22. P, rapae L. Sehr haufig. Juni—Juli. Die Larven

bisweilen als Schadlinge an Cruciferen beobachtet.

23. P, variegata Fall. Nicht haufig. Juni—Juli.

Macrophya Dahlb.

M. (Paramacrophya Fors.^ blanda Fabr. und M. (P.) an-

niilata Geoffr. sind in Finland ostliche Arten. M. pimdum
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album L. kenne ich nur von Aland. Die in Coll. Wasastjernae

vorfindlichen, mit Ostrobotnia australis bezettelten, Stiicke

von M. rustica L. durften aus dem Auslande stammen.

24. M. albipunda Fall. Sparlich. Ende Mai—Juni.

25. M, albicinda Schr. In einigen Jahren zahlreich. Juni.

Alle 9? gehoren var. decipieas Kon< zu.

26. M, sanguinolenta Gmel. Juni. Nicht haufig. Var.

borealis Fors. einzeln unter der Stammart.

27. M. (Paramacrophya Fors.) daodecimpanctata L. Juni.

Recht haufig.

Dolerini

Doleros Panz.

Die borealen Arten D, ardicola Kiaer, D, pusillus Jak.

und D. schneideri Kiaer sowie die anderswo in Finland beob-

achteten D, picipes KK und D. sanguinicollis KI. und var.

fiimosus Steph. kenne ich aus dem Lojo-Gebiete nicht.

28. D, bimacdafus Geoffr. Juni. Recht haufig.

29. D- dttbias Kl. Wie vorige Art. Var. timidus Kl. Etwas

seltener.

30. D. palttstris Kl. Juni. Haufig.

31. D, aericeps Thorns. Juni—Juli. Nicht selten.

32. D. pratensis L. Mitte Mai—Juli. Ausserst haufig.

Var. nigripes Kon. Nicht haufig. Var. arcHcus Thorns. Selten.

Var. tenninater Ensl. Einzeln. Var. mediater Ensl. Selten. Var.

iennicns Andre. Nur einmal in Karislojo erbeutet.

33. D. madidas Kl. Mai~Anfang Juni. Selten.

34. D. feimgatas Lep. Juni. Selten.

35. D. gonager F. Mai—Juni. Ausserst haufig.

36. D. pundicollis Thorns. Wie vorige Art. Selten.

37. D. ttiteiis Zadd. Mai—Juni (bisweilen schon Ende

pril). Zahlreich.

38. D. coracinus Kl. Selten.

39. D. haematodes Schr. Mai. Spahrlich.

40. D. megapterus Cam. Mai—Juni. Nicht haufig.
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41 • D. nigratus Miill. Mai. Recht selten.

42. D- nigcr L. Mai-^Juni. Einzeln-

43. D. aeneus Hart. Mai—Juni, bisweilen schon im April

Haufig,

44, D. rugosalus D. T. Mai. Nicht haufig.

Loderus Kon.

45. L. giivipes Kl. Sparlich. Mai—Juni,

46. L palmatas Kl, Bisweilen schon im April Sehr

haufig.

47. L pratoruin Fall. Mai—Juni. Nicht haufig.

48. L vesligialis Kl. Wie L. p a 1 m a t u s Kl. (Var. nifi

collis Ensl. kenne ich nur aus Impilaks.)

S e 1 a n d r i i n i

.

Athalia Leach.

Im Lojo-Gebiete wurden bisher nicht beoSachtet die

siidfinnischen A. colibri Christ, und A. bicolor Lep. von Aland.
+

49. A, glabricollis Thorns. Juni. Nicht selten.

50. A. lineolata Lep. Juni—Juli. Haufig. Var. cordata

Lep. und var. liberta KL mit der Hauptart zusammen.

5L A. Ingens Kl. Juni. Selten.

Selandria Leach.

52. S. (Selandridea Roh.) Havens Kl. Juni. An feuchten

Wiesen gemein.

53. S, sixi Voll. Selten mit voriger Art.

54. S. serva Fabr. Mit den vorigen Arten. Haufig.

Alle 66 gehoren zu var. ' mascnla Fall. Var. mediocHs Lep.

Selten unter der Stammform,
55. S. foveifrons Thorns. Juni. Recht selten.

56. S. cinereipes Kl. Wie vorige Art.

57. S. (Aneugmenus Hart.) mono Fabr. Juni—August.

Haufig. Zwei Generationen jahrlich.

58. S. (A.) temporalis Thorns. Nicht selten. Bisweilen

schon Ende Mai—Juni.
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59. S- (A.) stramioeipcs Kl. Juni. Selten.

60. S. (A.) coronata Kl. Juni. Einzeln. Var, ? analis

Thorns. Selten.

Thrinax Kon.

61. T. mixta Kl, Einige Exemplare in Karislojo, Suur-

niemi. Juni.

62. T. coiitigua Kon. Selten. Juni,

63. T. macula Kl. Selten. Juni. Als Larve an Onoclea

struthopteris.

Hemitaxonus Ashm.

64. H- struthiopleridis Fors. Anfang Juni. Lojo, Torhola

und Karislojo, Suurniemi.

Stromboceros Kon.

65. S. delicatultts Fall. Juni. Haufig.

Sfrongylogaster Dahlb.

66. S. lineafa Christ. Juni. Haufig.

67. S. xanthocera Steph* Juni. Etwas seltener

Pseudotaxonus Costa.

68. R iilicis Kl. Juni. Haufig.

Eriocampa Hart.

E. umbratica Kl. kenne ich nur vom ostlichen Finland

69. E. ovala L. Juni—Juli. Sehr haufig.

Leocempria En si.
'

70. L. candidata Fall. Juni. Haufig

Empria Lep.

[onostegi

Wiesen

72. E. (M.) pttlvcrala Retz. Juni—Juli. Haufig.
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73. £• cxcisa Thoms. Juni. Selten.

74. E, immersa Kl. Anfang Juni. Nicht selten.

75. E, klugi Steph. Mai—Juni. Nicht selten.

76. E. lilurafa Gmel. Juni, Recht haufig.

77. E. (Tricmpria Ensl.) longicornis Thoms. Juni. Selten.

78. E. (T.) parvttla Kon. Wie vorige Art.

79. E. (T.) tridens Kon. Juni. Nicht selten.

Allaiitus Jur.

A nifocinctus Retz. vom siidwestlichen Finland und A
serotinus Miill. var. filiformis KL von Helsingfors (einge-

schleppt?) kenne ich aus dem Lojo-Gebiete nicht.

80. A. togafus Panz. Juni—Juli. Recht selten.

81. A. (Emphytus Kl.) basalis Kon. Juni. Nicht haufig,

an Rosen.

82. A. (E.) ciflctus L. Juni. Haufig.

83. A, (E.) ciDgillum KL Wie vorige Art aber selten.

84.' A. (E-) fniocafas KL Mai—Juni an Spiraea ul-

maria.
85. A. (Emphytina Roh.) perla KL Anfang Juni. Selten.

86. A. (E.) Icner Fall. Juni. Recht selten.

87. A. (E.) pallipes Spin. Wie vorige Art aber haufiger.

88. A. (E,) carpini Htg. Wie vorige Art. An Gera-
nium sylvaticum.

Taxonus Hart.

89. T. agrorum Fall. Juni—Juli. Nicht haufig

i

Ametaslegia Costa.

90. A. eqniseti Fall. Ende Mai—Anfang August. Jahrlich

zwei Generationen. Haufig.

91. A. glabrata Fall. Zusammen m'lt voriger Art an

Rumexdomesticus.
92. A albipes Fall. Recht selten auf sumpfigen Wiesen

an S a 1 i X r e p e n s .
*

-
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Hoplocampini.

Hopiocampa Hart.

93. H. alpina Zett. Juni. Selten in den Bliiten von

Sorbus aucuparia.

Caliroa Costa.
4

94. C. aethiops Fabr. Ende Mai—Anfang Juni. Haufig^

und schadlich.

95. C- (Eriocampoides Kon.) limacina Retz. Juni. Haufig

und schadlich an Obstbaumen.

96. C. (E.) annniipes Kl. Juni. Selten.

97. C. (E.) varipes Kl. Juni. Nicht haufig.

Phyllotoma Fall.

Aus Finland wird P. aceris Mac. LachL erwahnt (Kono\v

[4] S. 72). Mir unbekannt

98. P. ochropus Kl. Juni—Juli. Recht selten.

99. ?• microcephala Kl. Wie vorige Art.

100. P. vagans Fall. Juni--Juli. Nicht haufig. Alle mir

bekannten Exemplare gehoren zu var. amaura Kl.

B 1 e n n c a m p i a i

,

Pebnatopus Hart.

101. P. hscttltts KL Mai—Anfang Juni. Selten.

102. P. parvultts KL Wie vorige Art.

Rhadinoceraea Kon.

103. R, micans KL Juni. Selten.

Ardis Kon.
J F

104. A. branniTeiitris Htg. Mai. Selten
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Monardis Ensl.

105". M. plana KI. Mai—Anfang Juni, Selten. Von Prof

W
strauchern eingeschleppt.

Phymatocera Dahlb.

106. R aterrima Kl. Ende Mai— Juni. Selten

Tomostelhus Kon.

r. nigritus Fabr. kenne ich nur aus Aland.

107. T. lnteiventris KL Juni—Juli. Haufig.

108. T- (Eutomostethas Ensl.) iunereas Kl. Juni. Selten.

109. T. (Atofflostetims Ensl.) ialiginosus Schr, Juni. Recht

selten.

110. T. (A-) ephippium Panz. Juni—Anfang Juli. Haufig

an Alnus glutinosa.

Moaophadnus Hart.
^

111. M- genicnlatos Htg. Juni. Recht selten.

112. M. monticola Htg. Wie vorige Art.

113. M. pallescens Gmel. Mai—Juni. Haufig.

Blennocampa Hart.

114. B. allinis Fall. Juni. Selten.

115. B. alfernipes Kl. Juni. Nicht haufig.

116. B, geniculata Steph. Ende Mai—Juni. Haufig.

117. B, pusilla Kl. Lojo 19. VI. 16 (Hakan Lindberg).

118. B. tenuicornis Kl. Juni. Sparlich. Var. subcana Voll

Selten.

Scolioneura Kon.

119. S. nana Kl. Juni. Selten.

120. S. beiuleti Kl. Ebenso.

121. S. betalae Zadd. Juni. Sparlich

Entodecta Kon.

122. E. gei Br. Juni—Juli. Selten
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Fenusa Leach.

Ai

123. F. dohrni Tischb, Juni—August Bisweilen in gros

ser Anzahl.

124. F- pumila KL Juli, Selten.

Nematioi.

Micronematus Kon.

125. M. abbreviatus Htg. Ende Mai~Anfang Juni. Imago

recht selten. Larven oft schadlich.

Pristiphora Latr,
r

Bisher kenne ich vom Lojo-Gebiete noch nicht die slid-

finnischen Arten P. alnivora Htg., P. crassicornis Htg., A
melanocarpa Htg. und P. raficornis Oliv.

126. P- sfaudingeri Ruthe. Juni. Sparlich.

127. R punctiirons Thorns. Ende Mai—Juni. Selten.

128. P. pallipes Lep. Juni—Juli. Nicht selten, Bisweilen

schadlich an Ribes.
129. P. lulvipcs Fall. Juni^Juli. Nicht selten. Wie

vorige Art, jahrlich zwei Generationen.

130. P. bclulac Retz. Juni. Recht selten.

131. P. cofljugala Dahlb. Juni. Selten. Var. ? forsiusi

Ensl. Ebenso.

132. P. genicttlata Htg. Larven an Sorb us, Karislojo,

Harjanvatsa. Imago nicht gesammelt.

133. P. pallidiventris Fall. Juni. Nicht selten.

134. P. quercas Htg. Juni—Juli. Nicht haufig.

Lygaeonemafus Kon.

Es fehlen bisher im Lojo-Gebiete die nordischen Arten

L coactulus Ruthe, L corpulenfus Kon., L pachyvalvis Kon.^

L strandi Kon. und die sudfinnischen L. compressicornis Fabr.,

L. laricis Htg. und L. lativentris Thorns.

t
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135. L. robuslus Kon. Eine Larvenkolonie Lojo, Kai-

kuma. Imago nicht erbeutet.

136. L wcsmaeli Tischb. Juni. Bisweilen recht haufig

und schadlich an Larix,
137- -L abietinits Christ. Ende Mai—Juni. Haufig und

bisweilen sehr schadlich.

138. L saxeseni Htg. Juni. Einzeln.

139. L compressiis Htg, Wie vorige Art.

140. L. ambiguas Fall. Mai—Juni. Selten.

141. L maesttts Zadd. Anfang Juni. Selten.

142. L mollis Htg. Mai—August. Haufig. Zwei Gene-

rationen jahrlich.

143. L albilabris Thorns. Ende Mai—Anfang Juni. Selten.

144. L Dallbes Fall. Wie vorie!"e Art, aber etwas haufierer.

Pacbynemafus Kon.
w

Die siidfinnischen P. albipennis Htg. und P. sciitellatus

Htg. fehlen im Gebiete.

145. P. obductus Htg. Juni—Anfang Juli. Sparlich. Var.

coiidudtts Ruthe. Ebenso.

146. P. vagas Fabr. Juni—August. Haufig. Vermutlich

zwei Generationen.

147. P. montanus Zadd. Juni. Selten.

148. P. ambripcnnis Evers. 1 $ Karislojo, L^ngvik 10.

VIII. 11. .

149. P. diaphanus Evers. Juni. Selten.

150. P. clilcnatus Lep. Juni -Juli. Nicht selten. Var

trisignatus Forst. Ebenso.

151. P. xanthocarpus Htg. Juni. Selten.

152. P. rumicis Fall. Juni. Sparlich.

Pteronidea Roh.

Im Lojo-Gebiete fehlen die borealeu P. dossuahus Kon

P. fastOSus Kon.

153. P. melanoceohala Htff. Juni. Selten.
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154. P. salicis L. Larven einmal in Sammatti, Lohi-

lampi beobachtet.

155. P. similis Fors. Juni—Juli. Nicht selten.

156.- P. ribesii Scop. Juni—September. Haufig und

schadlich. Wie vorige Art zwei Generationen jahrlich,

157. P. leucotrocha Htg. Juni. Nicht selten. Var. (?)

umbrata Thorns. Selten.

158. P. pavida Lep. Juni. Nicht selten.

159. P. segmentaria Forst. Juni. Selten.

160. P. myosoUdis Fabr. Juni—Juli. Recht haufig. Var.

ambigaa Forst. Selten.

161. P. tibialis Newm. Juni. Selten.

162. P. poceilonota Zadd. Juni—Juli. Nicht selten. Zwei

Generationen.

163. P. fttscomaculata Forst. Juni. Selten.

164. P. nigricorois Lep. Juni—Juli. Sparlich.

165. P. melaoaspis Htg. Wie vorige Art.

166. P. bipartita Lep. Juni. Selten.

167. P, hypoxan!ha Forst. Juni—Juli. Nicht selten.

168. P. cartispioa Thorns, Wie vorige Art.

169. P. oUgospila Forst. Juni—Anfang Juli. Nicht haufig.

170. P. polyspila Forst. Wie vorige Art.

171. P, bergmanni Dahlb. Juni. Selten.

172. P. dispar Br. Wie vorige Art.

173. P. slichi Ensl. Ebenfalls.

174. P. ierrngioea Forst. Juni. Imago selten, Larven

haufig Juli—August.

175. P. miliaris Panz. Juni. Selten.

Nematinus Roh.

176. N- fiiscipennis Lep. Juni—Juli. Sehr haufig.

177. N, bilineatus KI. Juni. Selten.

178. N. loteus Panz. Wie vorige Art, aber haufig.

179. N. acominattis Thorns. Juni—Juli. Selten.

Amauronemattts Kon.

Die borealen A
vus Kon. und A. villosus Thorns, sowie die ostliche A
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tonoius Zadd, und die siidfinnischen A. aeger Kon., A. kpto-

cephalas Thorns., A. sagmarius Kon., A. semilacteus Zadd.

und A. tanicatus Zadd. sihd mir aus dem Lojo-Gebiete nicht

bekannt geworden.

180. A. histrio Lep. Ende Mai—Juni. Sparlich.

181. A. lallax Lep, Wie vorige Art aber etwas haufiger.

182. A. loogiserra Thorns. Mai—Anfang Juni. Selten an

Salix a u rita.

183. A. (BrachycoluS'Kon.) viduatus Zett. Juni. Sparh'ch.

184. A. (B.) forsiusi EnsL Nur durch Zucht.

185. A. (B-) humeralis Lep. Ende Mai—Juni. Sparlich.

186. A. (B.) iahraei Thorns. Juni. Selten.

187. A, (B.) puniceus Christ Wie vorige Art.

188. A, (B.) vitfalus Lep. Ende Mai—Juni. Haufig.

Nematus Panz.

Die siidfinnischen A'', crassus ¥a\\. und H. insignis Htg.

fehlen im Lojo-Gebiete.

189. N, coeruleocarpus Htg. Juni. Selten.

190. N, crichsoni Htg. Imago im Lojo-Gebiete nicht ge-

iunden. Larvenkolonien in Lojo Kirchdorf und Gerknas.

6

191. N. pHaceps Zadd. ?

Croestts Leach.

C. latipes Vill. wurde bisherim Lojo-Gebiete nicht beob-

achtet.

192. C. seplcnfrionalis L. Juni und August. Recht haufig.

Zwei Generationen.

193. C. varus Vill. Juni—Anfang Juli. Sparlich.

Pontania Costa.
L W

A arcticornis Kon. und P. forsiusi Ensl. kenne ich nur

aus Lappland, P. paella Thorns, und P. vesicafor Bremi kom-

men im sudlichen Finland vor.

194. P. scotaspis Forst. Juni. Nicht selten.

195. P. leucoslida Htg. Wie
2
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196. P. Icucapsis Tischb. Ebenso. Var. alienata Forst.

Seltener.

197. P. colladanea Forst. Juni. Selten.

198. P. viminatis L. Jimi. Recht haufig

199. P. pedunculi Htg. Wie vorige Art.

200. P. capreae L. Juni. Sparlich.

Euura Newm.

E. testaceipes Br. kenne ich nur aus Helsingfors.

201. E. alra Jur. Juni. Selten.

203. E. amcrinac L. Ebenso. Sparlich.

204. E. saliccU Fall. Juni, Haufig.

205. E. vcnusla Zadd. Imago nicht gefunden. Larven

nicht selten.

Priophorus Dahlb.

206. P. brullei Thorns. Juni. Selten

207. P. padi L. Juni, Sparlich.

208. P. Icncr Zadd. Wie vorige Art

Trichiocampus Hart.

, 209. T, aeneus Zadd. 1 $ Juli 1918 (Krogerus). Larven

nicht selten. Zucht immer missgelungen.

'210. T. vimiAalis Fall. Larven nicht selten. Imagines

nur durch Zucht erhalten.

Ciadius 111.

211. C/comari R. v. Stein. Juni. Selten.

212. C. pedinicornis Geoffr. Juni—Juli. Nicht haufig.

213. C. dilformis Panz. Juni—Juli. Sparlich.

Platycampus Schdte.

214. R luridivcttlris Fall, Juni und Ende Juli-August

Recht sparlich.

i
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Dineura Dahlb.

215. D. virididorsafa Retz, Ende Mai—Junu Haufig, Var.

dorsalis Ensl. Seltener.

216. D. testaceipes Kl. Juni. Nicht selten.

Hemichroa Steph.

217. H. alni L. Juni—Juli. 1898—1908 selten, spater

etwas haufiger.

218. H. crocea Geoffr. Juni. Selten.

Lophyrini

Lophyrus Lntr.
r

219. L. (Macrodiprioii Ensl.) nemoralis Ensl, 1 ? Lojo,

Kaikuma 9. VI. 11.

220. L, (Microdiprion Ensl.) pallipes Fall var. aterrimus Ensl.

Juni. Selten. Var. politus Kl. Ebenso.

221. L. (M.J iuscipennis Fors. Karislojo, Suurniemi 1 9
18. VII. 09 und durch Zucht.

222. L. (M.) sertiicr Geoffr. August—September. Imago

sparHch. Larven oft schadiich.

223. L. pallidus Kl. Juni—Juli. Imago nicht haufig.

Larven bisweilen in grosser Anzahl und schadiich.

224. L. iennicus Fors. Juni. 3 99 1899.
r

225.' L. polytomus Htg. Ende Mai—Anfang Juni. Selten.

226. L. virens Kl. Ende Mai. Selten.

227. L. pini L. Juni-Juli. Imago einzeln. Larven bis-

weilen in grosser Anzahl und schadiich.

228. L. similis Htg. Ende Mai—Anfang Juni. Sparlich.

229. L. socius Kl. Nur durch Zucht. Larven bisweilen

recht haufig.

,
230. L. variegatus Htg. Nur durch Zucht. Selten.

231. L laricis Jur. Lojo, Storon 1 $ 21. VI. 04.

232. i. irotctorum Fabr. Ende Mai—Anfang Juni und
r

Ende Juli—Anfang August. Recht selten.
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Monodeous Dahlb.

233. M, obscuralus Hart. Juni. Selten.

234. M, juoiperi L. Ende Mai—Juni. Haufig.

Argini.

Argc Schr,

Im Lojo-Gebiete fehlen A cyaneocfirocea Forst. und

A. pagana Panz. aus dem Ladoga Gebiete, A. enodis L. aus

Aland und die siidfinnische A. pyrenaica Andre.

235. A, coerulescens Geoffr. Juni und Juli— August. Recht

haufig.

236. A. ciliaris L. Ende Mai—Juni. Haufig. Var. expansa

KI. Selten.

237. A. coeruleipennis Retz. Ende Juni^ Juli. Recht

selten.

238. A. iuscipes Fall. Ende Mai—Juli. Haufig,

239. A. ustulafa L. Wie vorige Art.

240. A. dimidiata Fall. Juni—Anfang Juli. Nicht haufig.

Var. $ ilavomixta Andre. Karislojo, Suurniemi. Selten.

?$ Juni 1918.

?

242. A. rosae L. Juni— Juli,. Haufig und schadlich.

Schizocerini.

Aprosthema Kon.

A. cylindricornis Thorns., die Krogerus [9] aus

ParnS erwahnt, gehort zu:

243. A. melanura Kl. Karislojo, Kirchdorf (J. Sahlberg) 1 ?•

Schizocera Lep.
I r

^ F

244. S. gcminaia Gmel. Juni. Sehr selten.
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I

Cimbicini.

Cimbex Oliv.
I

245. C lefflorata L. Ende Juni—-Juli. Kommt in vielen

Abanderungen vor: var. unicolor Ensl., var, $ pallens Lep.,

var. silvarum Fabr. und var. $ varians Leach. Von diesen ist

var. silvarum Fabr. die haufigste.

246. C connata Schr. Juni—Juli. Nicht haufig.

247. C. lutea L. Juni—Juli. Selten.

/

Trichtosoma Leach.

Der Artenbegriff noch sehr verworren. Ich folge bier

K n w [4]. Es fehlen die boreale T. opaca Kon. (? — latreillei

Leach.) die ostliche T. nigricoma Kon. (? = vitellinae L.) und

T. lacorum L, aus Aland.

248. T. latreillei Leach. Juni. Sparlich.

249. T. silvaticum Leach. Juni selten.

250. T. scriceum Kon. (? ^ vitellinae L.). Karislojo, Suur-

niemi 1 6, 1 $ 19.—20. VI. 04 (det Konow!).

25 L T- vitellinae L. Juni. Recht selten.

252. T. tibiale Steph. Juni. Selten.

253. T. sorbi Hart. Ende Juni. Selten.

Psettdoclavellaria Oliv.

254. R amerinae L. Juni. Sehr selten.

1

Praia Andre.

P. taczanowskii Andre kommt nur im hohen Norden vor.

Abiiai.

Abia Leach.

liommen selten im sudlichen Finland vor.

a.)
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255. A. (Zaraea Leach.) iasciala L. Ende Jiini.' Selten

256. A. (Z.) candcns Kon. Juni. Selten.

Amasis Leach.

Im Lojo-Gebiete fehlt A. amoena Kl. aus dem siidost-

lichen Finland.

. 257. A. obscara Fabr. Ende Mai—Juni. Bisweilen hiiufig.

B 1 a s t i c 1 m i n i

.

y

Blasticotoma KI.

Die siidfinnische B. filiceti KL wurde bisher im Lojo-

Gebicte nicht beobachtet.

Pamphilini.

Pamphilius Latr.

Die seltenen P. (Bactroceros) histrio Latr. vom sudlichen

Finland,' P. nemorum GmeL aus Aland iind P. (B,) sertatus

Kon. vom ostlichen Finland fehlen bisher aus dem Lojo-

Gebiete.

258. P. (Bactroceros Kon.) baltealus Fall. Lojo, Kaikuma

1 $ 17. VL 11 (I. Forsius).

259. P. (B.) hortorum KI.' Juni. Einzeln.

260. P. (B<) pallipes Zett. Mitte Mai. Selten.

261. P, (B.) vaier L. Juni—August. Nicht haufig.

•262. P. (B.) depressus Schr. Juni—Anfang Juli. Nicht

haufig.

263. P. (B.) .giUlenliali Dahlb. Karislojo, Suurniemi. 1 ?

11. VL 11 an Alnus glutinosa.
'

264. P. (B.) betulae L. Juni, Selten.

265. P. silvaiicus L. Juni—Juli. Nicht selten.

Neurotoma Kon.

In Wasastjerna's Sammlung findet sich ein unetiket-

tiertes $ von N. flavivenfn's Retz., das moglicherweise vius
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Finland stammt. Aiisserdem liat Linnaniemi in Ruovesi

am 13. VIIL 15 eine Larvenkolonie an Crataegus gefun-

den, die vermutlich hierher gehort.

266. N, sorbi Fors. Selten. Larven einigemal in Karis-

lojo, Suurniemi gefunden.

y Cephaleia Panz.

C. (Caenotyda) reticulata L. ist selten im siidlichen und

mittleren Finland erbeutet worden.

267. C- abietis L. Ende Mai— Jiini. Recht selten.

268. C. alpina Kl. Mai. Selten. Alle ?$ gehoren var,

anndata Hart. zu. Larve an Abies,
269. C. signata Fabr. Juni— Juli. Selten.

Acantholyda Costa,

A. flaviceps Retz. ist aus dem Lojo-Gebiete bisher nicht

bekannt, aber in der Nahe gefangen.

270. A. erythrocephala L. Juni. Selten.

271. A. (Ilycorsia Kon.) hieroglyphica Christ. Karislojo,

Suurniemi 1 ^ 16. VI. 05 (K o rdstr 5 m) und 1 c 8. VL 10,

272. A. (L) pinivora.Ensl, Ende Mai—Anfang August.

Sparlich.

Xy clini.

Xycia Dalm.
L

Die seltene X. longula Dalm. ist im Lojo-Gebiete nicht

gefunden worden.

273. X. jolii Breb. Juni. Recht selten.

M a c r c e p h i n i

.

t Janss Steph.
w

274. J. Ititeipes Lep. Imago nicht gefunden. Dagegen

gehoren wohl die von Sahib erg [10] im Kirchdorf Karis-

\
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lojo in Rosenzweigen gefundenen unci als vermutlich. zu

Cephus pallipes KI. gehorig erwahnten Larven hierher.

Die von Andre beschriebene Art J. eburneus ist be-

kanntlich gar keine C e p h i d e (Forsius [11]).

Cephini.

Calameuta Kon.

275. C. filiiomis Evers. Lojo, Torhola 1 6 16. VI. 14.

Eomelaboltts W. A. Sch.

Die siidfinnische £. troglodyta Fabr. fehlt im Gebiete.

Cephas Latr.

C, brachycercns Thorns., C. infiiscatiis Thorns., C. nigrinus

Thorns, und C. pallipes Kl. sind im Lojo-Gebiete noch nicht

gefunden worden, obwohl wenigstens die zwei letzterwahnten

wohl sicher daselbst vorkommen diirften.

276. C. pilosulus Thorns. Lojo 1 $ 2L VIL 15.

Stf # tf a

iriciQi.

Sirex L.

S. phantoma Fabr. koramt im siidlichen und mittleren

Finland selten vor.

277. S, gigas I Einzeln.
k

Paururus Kon.\

278. P. jnvenctts L. und var. noctilio Fabr. Juli, Selten

/

Tr emecini.

Tremex Jur. t

h

In der Nahe des Lojo-Gebietes wurde T. fuscicornis Fabr,

einigemal gesammelt.
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*Xcris Costa,

279. X. spectrum L. Ende Juni—Juli. Selten.

Xiphydrini.

Xiphydria Latr.

X. picta Kon. kommt nach Enslin [L S. 708] in Fin-

land vor.

280. X. camcliis L. Mitte Juni—Juli. Recht selten.

r y s s i n i.

Oryssus Latr.

Die verbreitete. aber seltene 0. abietinus Scop, ist mir

aus dem Lojo-Gebiete nicht bekannt.
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PROPOSUIT

ROLF GR6NBLAD
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Qua tempestate species Desmidiacearum Fenniae in pro-

vincia Tavastia boreali (Keuru) a me collatas examinabam,

duas CI

Baillyanum de-Breb. a compluribus auctoribus inter se con-

fusas esse. Quibuscum etiam aliae species ab aliis aucto-

ribus iure vel iniuria coniunctae sunt, quo horribilis reruni

confusio orta est. Quas igitur res expedire conatus sum.

Maximas quidem gratias illis ago viris doctissimis, qui

me perliberaliter adiuverunt; qui sunt: Professor Fredr.

Elfving, Helsingforsiae, qui me primos gradus desmidia-

ceologiae ascendere docuit bibliothecamque Instituti bota-

nici mihi aperuit; Doctor O. Borge, Stockholmiae, qui om-

nes figuras raeas perspexit, species nonnullas exsiccatas

misit partesque librorum quorundam exscripsit, quibus mihi

ad hoc opusculum scribendum opus erat, quosque in bib-

liothecis Helsingforsiae invenire non potueram; Professor

0. NoRDSTEDT, Lundae, qui exscripta ex opere WoUei (Desm.

U. S. ed. II), nonnuUaque opuscula sua ad has res perti-

nentia, praeterea preparatum microscopicum (CI. didymot.

var. multinucleatum Nordst.) benevolentissime mihi inspi-

ciendum misit, concessitque mihi, ut figuras huius varieta-

tis adhuc nusquam publicatas nunc divulgarem; Professor

K. M. Levander, Helsingforsiae, qui bibliothecam Instituti

hydrographico-biologici mihi in usum commisit.

Helsingforsiae 22. XI. 1918.



4 Rolf Gronblad, Observationes de Closteriis.

In scriptis auctorum priorum saepe species et formae

maxime inter se differentes speciei Closterio didymotoco

Corda adnumeratae sunt. Si eas figuras, quas Ralfs in

libro suo „Brit. Desm," dedit, cum illis quas Corda dedit

in Aim. de Carlsb. 1835, comparaverimus, iam satis cog-

noscemus, quanto sint illae errore in unam speciem confu-

sae. Quas species a quibusdam auctoribus postea separatas

et cum aliis denuo coniunctas, per complures igitur annos

inter se commixtas iam omnes inter se comparare et melius

ordinate statui.

In libro suo „The British Desmidieae (p. 168— 169) vir

clarissimus Ralfs [anno 1848] speciem quandam descripsit

sub nomine „C/. didymotocam Corda"; quacum speciem aliam,

a de-Brebissonio sub nomine CI. Baillyanum descriptam,

coniunxit sub nomine CI. didym, C. ^ Baillyanum Breb. Hanc

numero tantum suturarum ab ilia discrevit. Observandum

tamen est CI. didym. apud Ralfsium non eandem esse at-

que speciem Cordae, incredibileque est Ralfsium umquam
figuras Cordae vidisse. Species Ralfsii nova fait species

(cfr. NoRDSTEDT, 30 et 28; Borge, 2; Turner 40).

Aliud vir clariss. de-Brebisson in libro „Liste des Desm.

Normand." (p. 151) [anno 1856] sensit. Duas enim species

secrevit sub nominibus CI. didym. C. (sensu Ralfsii, non

Cordae!) et CI. Baillyan. Breb. (synon. CI. didym. ^ Baillyan.

apud Ralfs). Illam cellulis apicibus plus invergentibus, ro-

tundatis, striatis, hanc cellulis apicibus rectis, truncatis, non

striatis distinxit.
r

In libro magnifico „A monograph of the British Des-

midiaceae" (vol. I p. 116—118) [anno 1904] a W. West et

G. S. West edito CI didym. (sensu Ralfsii) cum CI. didym.

(sensu Cordae) coniunctum est. Qua re hos auctores num-
quam figuras Cordae vidisse putaverim. Quibuscum etiam

CI

i?

nymia fieret; „only young individuals before the develop-

ment of the median girdle" esse sentiunt. Dicunt se num-
quam formas striatas huius speciei conspexisse.
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Vel individua iuniora CL didymotoci (s. Ralfsii) [fig-,

nostra 4] membrana in tres partes divisa, — vel individua

seniora CI. didym. var. Baillyani [fig. nostrae 8 et 14] mem-
brana numquam in tres vel plures, sed semper in duas

r

tantum aequales fere partes divisa vidi. Ilia membranam
subtiliter sed semper conspicue striatam, haec semper non

striatam habent. Itaque impossibile est haec formas tantum

iuniores illius esse.

Neque cum cl:o Nordstedtio [anno 1888] in libro „Born-

holms Desmidieer" (p. 185) assentiri possum. Namque pro-

ponit CL didym. C. cum C/. hirudine Delponte coniungendum

esse sub nomine CL didym, C. (+var ji hirudo, Delp.) at-

que et formam a et formam .9 Baillyan. apud Ralfs (et CI,

antiacerosum De Not.) in unam speciem sub nomine CL

Baillyanum Breb. coniungenda censet; transversas suturas

ne characteres quidem ad variationes definiendas esse pu-

tat. At numerum suturarum illarum — vel melius: nume-
w

rum locorum, ubi una vel plures suturae sitae sunt, quod

quantus sit suturarum numerus nihil interest — characterem

non variantem sed semper constantem esse putaverim. Non

sunt hae cellulae seniores et iuniores eiusdem formae, sed

duo ordines formarum, quarum uterque suum modum cellu-

larum divisionis habet. Omnibus speciebus generis Closte-

rii, ut videtur, annuli transversi (tvarband, Querbinden)

sunt, itaque etiam omnes numerum variantem suturarum

habent. Sed eae species, quae cingulum (Gordelband, Giir-

telband, the median girdle) possident ab lis, quae eo carent,

distinctissime secernendae sunt. Duo subgenera generis

Closterii Lutkemcller (25 p. 405 et 408) secernit. Quae sunt

Closterieae cingulatae et Closterieae acingulatae. Inter cin-

gulatas enumerat etiam CL didym. C. (p. 405) [sensu Ralfsii?!].

Quibus de rebus multa in libris auctorum Fischer (12),

Hauptfleisch (16), Oltmanns (33), sed optime Lotkemuller

(25) leguntur.

Hae sunt rationes quorundam auctorum: Meneghini (26

p. 233) [anno 1840J CI. didym. C. cum CL aceroso Ehr.

iunxit; sed Klebs (21 p. 20) [anno 1879] idem cum CI. tur-
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gido Ehr. sub nomine var. ^ didymotocum iunxit. Ceterum

discerno varietatem Klebsii eandem esse atque illam speciem

apud Ralfsium et de-Br]&bissonium descriptam (sed non apud

Cordam). Turner autem (40 p. 20) [anno 1892] Nordstedtio

assentitur, cum putat CI didym. apud Cordam et CI. didym.

apud Ralfsium non coniungenda esse; itaque huic novum

dat nomen CI fractum Turn. Itemque Dr. Borge (2 p. 16)

[anno 1906] Nordstedtio in ea re assentitur.

Figuras illas. quas Corda (6) edidit, Dr Borge amicis-

sime mihi inspiciendas tradidit. Una earum in tabula nostra

conspicitur (fig. nostra 21). Quibus mea ratione apparet spe-

ciem Cordae tarn male delineatam et descriptam esse, ut,

id quod in operibus supra memoratis satis vidimus, eam

quolibel modo interpretari possimus. Qua re species ilia

Cordae ut est dubia et obscura ex systemate Desmidiacea-

rum mea ratione iam omittenda est. At species apud Ralf-

sium et de-Brebissonium bene et distincte descriptae sunt.

Quibus duabus speciebus respondent nostrae species, altera

membrana striata et cingulo instructa, altera membrana ne-

que striata neque cingulo instructa. Species quidem de-

Brebissonii et Ralfsii aut separatae servari aut in unam
speciem coniungi possunt, prout characterum similitudines

aut dissimilitudines pluris vel minoris habentur. Quoniam
CI. didymot. apud Ralfsium et de-Brebissonium non eadem
species est atque CL didym. apud Cordam, ergo illi novum
dandum est nomen. Quod iam fecit Turner (40 p. 20)

[anno 1892] ut supra memoravimus et nomen dedit CI. frac-

tum Turn. „as it is broken up by its sutures into 3 or 4

partes". Antea Hansgirg (15 b, pars I p. 179 Nota 1) [anno

1880] et postea Nordstedt (30 p. 116) [anno 1906] propo-

suerunt banc speciem C/. didymotocum Ralfs nominandam
esse. Quod mihi consilium melius videtur, quod omnes fere

auctores nomine didymotoco sensu Ralfsii usi sunt et quod

opus Ralfsii „Brit. Desm." locus acceptum est, unde pro-

ficiscendum, cum nomina Desmidiacearum constituenda sint

(cfr. Nordstedt 30 et 31).

Proxime ad rationem de-Brebissonii accedens omnes has
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formas in duas catervas divido, quas species nomino. Quae
species sunt: l:o CL didymotocam Ralfs (non Corda) et 2:o

CL Baillyanum de-Brebisson.

1. Closterium didymotocum Ralfs (non Corda).

Diagnosis: Cellulae latere ventrali medio recto, prope

apicem paullum incurvato, latere dorsali alte convexo. Mem-
brana suturis transversis (Querstreifen) 2—4 locis sitis in

partes 3—5 divisa, numquam autem in duas tantum partes.

Fragmenta apicalia (Schalstiicke ^) Andstycken) et cingula (GUr-

telbander, gordelband, median girdle) eae nominentur. Ubi

divisio cellulae facta est, ibi aliquot fragmenta membranae

annuliformia sita sunt; quorum numerus ex numero divisio-

num pendet. Quae annulos transversos (Querbinden) no-

minant. Membrana senior lutea — rubrofuscolutea sem-

perque striis numero 40—50 visis subtilissimis instructa est;

quae striae in cingulo interdum inconspicuae sunt, in frag-

mentis apicalibus semper distincte videri possunt. Sub api-

cibus in area annuliformi membrana crassior coloreque plus

fusca est. Massa chlorophyllacea pyrenoidibus numero 8

15 in utraque semicellula in unam seriem ordinatis instructa

est. Locello vesicular! sub apice corpusculi numerosi os-

cillantes conspiciuntur.

Figurae nostrae:

Fig. 1 long. 411//, lat 53 /i, lat. apicis 25 /i

„ 2 „ 437 „ 49 „ „
-

„ 3 „ 391 „ 49 . « 23

„ 4 „ 418 „ 55 „ „ 21

*) Hoc loco propono nomen malum .Schalstiicke* (cfr Lutkem.

25 p. 372) in .Endstucke (ibid. p. 376) mutandum esse. Omnes enim

partes membranae .Schalstiicke' sunt.
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Figurae hue pertinentes specierum et formarum alio-

rum etiam auctorum in tabulis nostris conspiciuntur. Quae

sunt:

Fig. 21 CI. didymotocum Corda (6, tab. 5, fig, 64)

39M "*^ W » » (Ralfs, 37, t. 28, f. 7 b)

„ 41 a

Interpretatio specierum synonymium difficillima est, quod

formae distinctae inter se confusae et saepe inaccurate de-

scriptae delineataeque sunt.

Synonymes:

CI. didymotocum Corda (ex parte): Ralfs (37, p. 168

—

169, t. 28, f. 7 a, 7 b); de-Brebisson (4j p. 151); Rabenhorst

(36, p. 125); WoLLE (48, p. 39, t. 8, f. 12—13); Klebs? (22,

p. 382, t. 4, f. 4—5; non accurate descrlpta); Cooke (7, p.

17, t. 8, f. 2a, 2b, 2d); Hansgirg (15b, pars T p. 179; lat.

30 -32/x [—42,u] long. 6— 12-ies longior quam lat. [—471 ili]);

cfr. etiam f. minor West!; Hauptfleisch? (16, p. 41, t. 3,

I. 29, 37; membrana striata sed. uno tantum loco suturis

transversis instructa!). De Toni (39, p. 822—823); Heimerl

(17, p. 592; long. 300—470 ^w, lat. 27—32/0; Johnson (19,

p. 286; lat. 45—52/0; de Wildeman (46, p. 126); Comere

(5, p. 60—61, t. 2, f. 1); West? (44, p. 116 ex parte, t. 12,

f. 4); Rabenhorst (35, N:r 1229 maxima parte; long.

456—494 /t, lat. 62 /x); Wittrock et Nordstedt (47, N:r 475

ex parte; unam tantum semicellulam huius speciei ibi vidi).

CI. didymotocum Ralfs (ex parte): Nordstedt (30, p.

116); Hansgirg (15b pars I p. 179 Nota 1).

CI. didymotocum C. forma: Gutwinski (14, p. 16, t. 3,

f. 15; long. 320 /t, lat. 48/<, apex 23 /t; mea opinione non
tantum a forma typica differt, ut ab ea distinguere opus sit).

CI. turgidum Ehr, var. didymotocum C: Klebs (21, p.

20, t. 2, f. 9 a).

CI. Baillyamim de-Brebisson: Nordstedt (28, p. 185 ex

parte); Borge (2, p. 16).

CI. fractum Turner (40, p. 20).
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? CL bienense De Notaris (32, f. 70; forma cellulae mul-

tum ad fig. Delpontei accedit!).

Formae et varietates htiius speciei:

Una „Forn)a maxima", nova forma, cellulas habet Ion-

gissimas, striatas luteas, annulo fusco apicali, membrana in

4—5 partes suturis transversis divisa, massa chlorophylla-

cea pyrenoidibus numero 19 in utraque semicellula instructa.

(Forma analogica var. multinucleati Nordst.)

Figurae nostrae:

Fig. 18, long. 627/^, lat 53//, apex 23 /i

„ 17, „ 628 „ 46 „ 21

- « 621 „ 49

„ 588 „ 61 „ 24

Alia „forma crassa", nova forma, cellulas fere rec-

tas, crassas latere ventrali media parte perpaullum cavo vel

recto fere, sub apice recurvato, apice latiore habet; forma

cellularum multum ad CI. legumen West (42, f. 5—7) accedit,

Massa chlorophyllacea pyrenoidibus magnis, numero 10 in

utraque semicellula instructa est.

Figura nostra: fig. 5, Long 464 a<, lat 64 fi, apex 23 /t,

f. minor West. Long 204 /<, lat 27/t, apex 12.u. Tan-

tum figuras huius formae vidi. (synon.: CI. didymotocum C. f,

minor West 45 p. 191, t. 13, f. 18). Tab. nostr. fig. 36.

var. Delpontei nob. Hanc forman numquam ipse in-

veni. Forma cellularum eadera est atque formae typicae

(cfr. f. 3 et 4), sed differt membrana non striata. Cellulae

maiores sunt, (synon.: CI. didym. C. in Delponte 9, p. 199

201 ex parte et t. 17, f. 35—37, non aliae; in Wolle 50,

p. 25, t. 55, f. 10 et 49, p. 1).
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Figurae Delpontei (9, t. 17, f. 35, 36) Tab. nostr. fig.

42 et 43. — long. 382—626 /*, lat. 50 ^i.

Figura Wollei (50, t., 55, f. 10). Tab. nostra, f. 30.

— long 500—600/*, lat. 50—60 /a.

Nota I. CI. decussato Kiitz. in Wolle (48, p. 39, t. 6,

f. 9—10) neque cum hac specie neque cum sequent! iungi

potest. De CI 131) et synon. '

CI didymot. var. decussato in Rabenhorst (36, p. 125) ni-

hil certe decernere possum, quod nullam figuram descrip-

iionesqiie malas auctores dederunt

Nota IL CL didymotocum var. irregulare Schaarschm.

<cfr. De Toni 39, p. 823) male descriptuni neque umquam

delineatum est qua re varietatem illam interpretari non

possum.

2. Closterium Baillyanum de-Brebisson.

Diagnosis: Cellulae latere ventral! recto fere, media

parte interdum perpaullum cavo, sub apice semper plus mi-

nusve reflecto; apice saepe latiore quam apud CL didym,

Ralfs; latere dorsali convexo sed minus regulariter curvato;

membrana iuventute non colorata, deinde flava, denique

fuscoflava, sed semper et apud iuniores et apud seniores

-cellulas punctis (=poris) subtilissimis vel inconspicuis fere

instructa; quae punctae distinctissime conspicuae in area an-

nuliformi sub apice sunt, ubi membrana crassior et colore plus

fusca est. Non solum membrana sub apice sed etiam ipsa apex

in cellulam turget. Membrana semper in partes duas aequa-

Jes fere Querbinden) in me-

annulorum
1 et 10 variat et ex numero divisionum pendei Massa chloro-

phyllacea pyrenoidibus 5—8 numero instructa est. Locello

vesiculari sub apice sito multi corpusculi oscillantes con-

spiciuntun
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Figurae nostrae:

Fig. 6, long. 399 /(, lat. 47/(, apex 23^,

n 7, „ 429 „ 58 „ 20

n 8, „ 410 „ 42 „ 19

„ 10, „ 467 „ 42 „ 19

Figurae auctorum aliorum, hue pertinentes, quae in

tabulis nostris conspiciuntur:

Fig. 20, CI. didym. C. (West 4, t. 12, f. 5),

„ 24—25, CI. Baileyan. forma Eichler et Racib. (U,

t. 3, f. 10).

29, CI. subrectum Breb. (3, t. 8),

31, CI. antiacerosum De Not. (32, f. 63).

35, CI. didym. var. Baileyan. forma Petkoff (35,

t. 2, f. 36),

37, CI. didym. C. forma Eichler (10, t. 2, f. 11),

38, a' a'' CI. constrictum Gutw. (15, t. 37, f. 17),

40, CI. didym. ji Baillyan. Breb. (Ralfs 37, t. 28,

f. 7d),

44—45, CI. didym. C. (Delponte 9, t. 17, f. 31 et 34).

»

n

»

»»

»

n

Synonymes

:

CI. Baillyanum de-Brebisson (ex parte): de-Brebisson

(in litt. apud Ralfs, 37, p. 168, t. 28, f. 7 c, 7d et in Jen-

NERS Flora p. 19 [non ipse vidi] et 4, p. 151); Nordstedt

(28, p. 185, ex parte); Wittrock et Nordstedt (47, N:r475

maxima parte; long. 293 ,u, lat. 30/0; Borge (2, p. 16 et

exsicc. a D:re Borgeo mihi missum; long. 410— 513 /t, lat.

circ. 40— 45/t, apex circ. 17—19^0-

CI. Baillyanum Breb. f. maior Nordst.: Wittrock et

Nordstedt (47, N:r 177; long. 418 /<; N:r 178; long. 433

479 .u).

CI. Baileyanum Breb. var. annulatum Eichler et Raci-

borski (11, p. ns, t. 3, f. 10. Long. 480//, lat.52/t, apex 26/*).

C. didymotocum Corda: Jacobsen (18, p. 175, t. 7, f. 6);

Delponte (9, p. 199—201 ex parte, t. 17, f. 31, 33 et pos-
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sibile etiam f. 32, 34, qui plus ad var. alpinum Viret acce-

dunt); Reinsch (38, t. 17, f. 9); Gutwinski (14, p. 15, lat.

48,3/0; LCTKEMOLLER? (24, p. 541; long. 295—672/^, lat 42

—47,5,a; differt a forma typica membrana subtiliter punc-

tato-striata — „zart kornig langsgestreift"); West (44, p.

116 ex parte, t. 12, f. 1—3 et 5, non 4; long. 295—672.w, lat.

24— 48.U, apex 13—20/0; Cushman (8, p. 111—112, t. 3,

f. 16 et t. 5, f. 6, long. 310— 560/(, lat. 25—65/<, apex 12,^

18,6 /t; „niembrana saepe subtiliter striata". Haud scio,

an hae striatae formae cum CI. didym, Ralfs coniungendae

sint!); Auclair (1, p. 58, f. 8, long. 350-435/^, lat. 32—44 .a).

Rabenhorst (35, N:r 1229 ex parte; long. 338 .a, lat. 30/*).

CI. didymotocum Ralfs: Nordstedt (30, p. 116).

CI. didymotocum C. forma Eichlek (10, p. 125, t. 2,

f. 11; long. 321,a, lat. 47 ,u, apex 14/0-

CI. didymotocum C. var. Baillyanum Breb. Ralfs (37,

p. 168—169, t. 28, f. 7c, 7d); Cooke (7, p. 17, t. 8, f. 2c,

2c); Rabenhorst (36, p. 125); Comere (5, p, 61).

CI. didymotocum C. var. Baileyanum Breb. : De Toni (39,

p. 822—823; long. 380 /<, lat. 30/0; Hansgirg (15 b, pars I,

p. 179 et pars II, p. 249, Nota 3).

CI. didymotocum C, Baileyanum Breb. forma: Petkoff

(34, p. 21, t. 2, f. 36; long. 362—412, lat. 42—44 /a).

CI. didymotocum C. var. Brebissonianum Rabenhorst (36,

p. 125; =C1. subrectum Breb.).

CI. antiacerosum De Notaris (32, f. 63 long. 380—500 /i,

lat. 35 /i.).

? CI constrictum Gutwinski (15, t. 37, f. 17). Haec species

non paullum a CI. Baillyano differt, sed puto earn tamen in

eandem speciem iungendam esse. Cfr. fig. Petkoffii, I. c!

? CI. subrectum de-Brebisson (3, p. 59, t. 8). Tarn male

delineatum descriptumque, ut nihil certe decernere possim.

? CI. ensis Focke (non Delponte): P'ocke (13, p. 59, t. 3,

f. 31). Haec species aliquando cum CI. Baill. iuncta est, sed

tam male figurata et inaccurate descripta est, ut nihil certe

de ea decernere possim. Cfr. Rabenhorst (36, p. 125) et

Turner (40, p. 20).
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CL didymotocum C. var. tropicum West (42, p. 157).

Ad banc speciem numerandum esse puto; sed nulla um-
quam figura publicata est; long. 238—309//, lat 36—44/t,

apex n—l9fi. »Var. ventre subrecto, dorso convexiori,

polis dilatatis incrassatis; membrana glabra, lutea vel luteo-

brunnea."

Nota III. Proxima species est CL bacillum Joshua (20,

p. 652, t. 22, f. 4—6) sed dimidio minor est. Non puto earn

cum CL BailL coniungendam esse. Long. 200—255 /x, lat.

24—35^. Cfr. tabula nostra fig. 22—23.

Formae et varietates huius specieL

Van alpinum (Viret). Cellulae multo longiores, angustio-

resque apice angustiore; latere ventrali semper regulariter

et plus curvato, cavo, apice recto (neque incurvato neque

reflecto); membrana numquam striata, interdum distinctis-

sinie punctata et in cellulis senioribus fuscescenti; semper

in duas partes divisa. Formae interiectae non desunt (sy-

non.: CI. didym. C. var alpinum Viret, 41, t. 3, f. 1) „Chro-

matophora 8 taeniis longitudinalibus, 10—14 crassis pyre-

noidibus in utraque semicellula, — ".

Figura Viretii (41, t. 3, f. 1):

Tab. nostra fig. 32 (long. 380—510,«, lat. 32—40//).

Figurae nostrae:

Fig. 12, long. 532/*, lat. 44//, apex 19/<.

„ 13, „ 536 „ 47 W

11, „ 483 n 48 ,19 (forma ad

formam typicam accedens).

Var. parvalum, nova var. Cellularum forma eadem est

atque varietatis alpini Viret, sed cellulae dimidio fere mi-

nores. Formas magnitudine intermedias non vidi.

Figurae nostrae:

Fig. 14, long. 391 /*, lat. 30 /i, apex 15 /^

15, ^ 342 „ 29 „ 15,
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Fig. 16, long. 281 /<, lat. 24 /.t, apex 13/i,

„ 312 „ 29 „ 13.

Cfr. mensurae minii^ae Westii (45, p. 117; long. 29b fi,

lat. 24 fz, apex 13 ^a!) et mensurae apud Schroderum (38 b,

p. 31; long. 190—234,u, lat. 14—29^0- [In supplemento In-

dicis NoRDSTEDTii (p. 52) legitur: „m. 97 v. major
Schroder in Plon. Bericht. 6 p. 31! Sine dubio error typo-

graphicus vel lapsus calami; pro v. minor?]

Var. multinucleatum (Nordstedt). „Forma vesiculis chlo-

rophyllaceis in quoque crure 14— 19, locello apicali minori

corpusculis numerosis repletis, striis transversalibus saepe

2—4. Lat. 54—64/^, long. 550—680/i" (synon.: CI didym.

C. var. multinucl Nordst.: 27, p. 9; De Toni: 39, p. 823;

WiTTROCK ET NoRDST. 47, Nt 250; [Nordst.: prep, microsc.])

Observationes nostrae: Membrana numquam lon-

gitudinaliter striata, sed subtilissime porosa, senior colore

brunneo-lutea, infra apices annulo turgido fuscescenti dis-

tinctissime poroso instructo. Apex truncata angulis rotunda-

tis. Annuli mediales („suturae transversae") semper uno

quidem loco in media parte cellulae sitae sunt (numero 2—4),

ut cellulam in duas aequales fere partes divident. Suturae

transversae aliis locis, itaque etiam cingula semper desunt.

Figurae nostrae tab. II f. 33 et 34.

Nota IV. CI. didymotocam C. var, aspemlatum West (45,

p. 1 16, 1. 12, f. 6—7) cum hac specie coniungenda est. „Cellulae

angustiores, annulo sub apice carentes, membrana irregula-

riter granulata. Long. 405—418/*, lat. 28—34/*." Tab. nostra

fig. 26. — Ipse formam granulatam inveni („forma stellata"),

quae formae typicae similis est, sed membrana irregulariter

granulata ab ea differt. Granulae saepe formam stellarum

habent. Fig. nostra 9; long. 456/*, lat. 42 /a. Has duas formas

non ab iis, quibus forma cellularum similes sunt, separandas

esse putaverim. Sunt enim formae pathologicae Desmidiacea-

rum, quae interdum, ut nonnullae species generis Micraste-

rias, si locis quibusdam habitant, membranam quodam modo
irregulariter granulatam habent, velut si morbo affectae sint.
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Q
est (42 b, pag. 479—480).

Nota V. CI Johnsoni West (43, p. 284, t. 8, f. 1—2,
„Iong. 357 At, lat. 21 /*, apex 12 /i") synon.: CI. didymotocam
C. var. Johnsoni (West) Cushman (8, p. 112); mea opinione

vix cum hac specie coniungendum est. Forma cellularum

alia est; aliae quoque species apicera truncatam et annu-
lum fuscescentem subapicalem habent. Cfr. tab. nostr. fig.

27—28 (fig. Westii I.e.).
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33. Oitmanns:

34. Petkoff:

Algological Notes. 1. Tbe starting point of
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Morpbologie und Biologie der Algen. Jena

1904.

Contribution a Tetude des Algues d'eau douce

vertes en Bulgarie. (Bulgarsko kniZovno

druz. Periodi^esko Spisan. N:o 57. 1898.)

35. Rabenborst: Flora Europaea Algarum, aquae dulcis et sub-

marinae. Sect. III. Lipsiae 1868.

Die Algen Europas. 1861— 1879. (Collectio

exsiccata).

The British Desmidieae. London 1848.

Beobachtungen iiber einige neue Saprolegni-

eae, iiber Parasiten in Desmidienzellen etc.

(Pringsheims Jahrb, f. wissensch. Botan.

Bd. 11. 1877)
38 b. Schroder: Neue Beitrage zur Kenntnis der Algen des Rie-
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:
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sengebirges, (Forschungsber. biol. Stat, zu

Plon Theil 6. 1898.)

39. De Toni: Sylloge Algarum omnium hucusque cognita-

rum. Vol. 1. Patavii 1889.

40. Turner: The freshwater Algae of East India. (K. Sven-

ska Vet. Akad. Handl. Bd. 25 ;i 1893.)

41. Viret: Les Desmidiees de la vallee du Trient. (BuIL

Bot, Soc. Geneve II Cj. 1909.)

42. West, W. et West, G. S.: Desmids from Singapore. (Linn.

Soc. Journ. Bot. vol. 33. 1897.)

42 b. A contribution to the Freshwater Algae of the South of

England. (Journ. R. Micr. Soc. 1897.)

43. „ On some Desmids of the United States (ibid.
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vol. 1. London 1904.

45. „ Algae from Burma. (Annals Roy. Bot. Gard.

Calcutta, vol. 6. 1907.)

46. de Wildeman: Flore des Algues de Belgique. Bruxelles 1896.

47. Wittrock et Nordstedt: Algae aquae dulcis exsiccatae. 1877
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lehem 1887.

Explicatio figurarum.

Tabula I.

Fig. 1—4. Closterium didymotocum Ralfs. Forma typica. 352'i,

fig. 4, circ. 352/i.

5. Forma crassa nob. 352',.
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Fig. 6—8, 10. CI. Baillyanum Breb. Forma typica. In fig. 6,

foramen magnum conspicitur (eo loco, ubi copulatio facta

est?) 352/i.

9. CI. Baill. f. stellata nob. 352/i..

11. Forma inter CI. Baill. et var. alpinum Vir. 352/i.

12—13. CL Baill. var. alpinum Viret. 352/i.

14— 16. CI. Baill. var. parvulum nob. 352/i.

17— 18. CI. didym. f. maxima nob. 17 a latere, 18 a ven-

tre visum. 352/i.

19. Apex CI. Baill. a dorso visa, circ. 550/,.

20. Apex „C1. didym. C", fig. Westii. (44, t. 12, f. 5.)

700/i.

21. „C1. didym.", fig. Cordae. (5, t. 5, f. 64.)

22—23. CI. bacillum, fig. Joshuae. (20, t. 22, f. 4—5.)

200/i.

24—25. CI. Bail. f. annulata, fig. Eichleri et Raciborskii.

(10, t. 3, f. 10.)

Westii. (44

,) 520/,

27—28. CI. Johnsoni, fig. Westii. (43, t, 16, f. 1—2.)

175/i et 525/i.

29. CI. subrectum, fig. Brebissonii. (3, t. 8.)

Tabula 11.

Fig. 30. Wollei

250/i.

31. CI. antiacerosum, fig. De-Notarisii. (32, f. 63.)

32. CI. ..didym. var. alpinum", fig. Viretii. (41, t. 3, f. 1.)

340/,.

33—34. CI. „didym. var. multinucleatum", fig. nostra. 352/,.

35. CI. „didym. var. bail, forma", fig. Petkoffii. (34, t. 2,

f. 36.)

36. CI. Westii

520/,.

37. CI. „didym. forma", fig. Eichleri. (10, t. 2, f. H.)

250/,.
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Fig. 38. CI. constrictum, fig. Gutwinskii. (15, t, 37, f, 17 a' et

17 a".) soil et 440/i.

39. CI. „didym. C", fig. Ralfsii. (37, t. 28, f . 7 b.) 200/,.

^

200/i

.

(37, t. 28, f. 7d.)

41. CI. bienense, fig. De-Notarisii. (32, f. 70.)

42—45. CI. „didym. C", fig. Delpontei. (9, t. 17, f. 35,

36, 31, 34.) 208/i.

46. Ci. didym. v. asperul. West (44, t. 12, f. 6). Figura

nostra pessime ex opere Westii delineata!
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HAVAINTOJA

LEHTOMAISEN KASVILLISUUDEN

JA

0n

LEHTOKASVIEN ESIINTYMISESTA
• m t0

JAASKESSA

KIRJOITTANUT

K. J. VALLE.

Deutsches Referat:

BeoBACHTUNGEN t)BER DIE VERBREITUNG UND DAS VORKOMMEN

HAINARTIGER VEGETATION UND DER HaINPFLANZEN IM KIRCH-

SPIEL JAASKI.

HELSINGISSA 1919.



HELSINKI 1919
Simelius'en Perillisten Kirjapaino



Kesalla 1917 oli minulla tilaisuus tehda laajemmalti

havaintoja kasvien esiintymisesta kotipitajassani Jaaskessa,

jossa useina edellisina kesina olin keraillyt kasveja. Kiinni-

tin talloin huomioni erikoisesti lehtomaisiin kasvupaikkoihin,
r

niiden kasvillisuuteen ja kasvistoon. Tutkimukseni rajoit-

tuivat etupaassa pitajan keskisiin ja kaakkoisiin, Vuoksen
ymparilla oleviin alueihin seka ulettuivat kaakossa hiukan

Antrean pitajan puolelle. Pitajan etelaisimmassa osassa ja

lantisilla rajaseuduilla ei minulla silloisten pakollisten olojen

takia ollut tilaisuutta kayda. Pitajan itaisissa osissa olin

parina aikaisempana kesana kokoillut vahan kasveja, mutta

en silloin tehnyt muistiinpanoja kasvistosta ja kasvillisuu-

desta. Jaasken pohjoisosiin tein vain kaksi retkea. Kavin

nimittain heinakuun lopulla pitajan koilliskulmalla, retkeillen

Laitilan kylan mailla. Elokuun alussa tein retken Imatralle

ja sielta Vallinkosken kautta Raikkolaan ja Enson tehtaalle.

Naista seuduista olen sitapaitsi saanut lukuisia taydentavia

tietoja yliopp. J. E. Komilta. — Seuraava kirjoitus on

yhdistelma havainnoistani. Tyossani olen saanut paljon ar-

vokkaita neuvoja ystavaltani tri K. Linkolalta, jonka

tassa yhteydessa kiitollisuudella mainitsen.
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Katsaus seudun maantieteeseen ja geologiaan ^).

Jaasken pitaja kasittaa n, 400 km ^ suuruisen alueen

ylisen Vuoksen kahden puolen. Tasta muodostanee tarkem-

min tutkimani seutu runsaan kolmanneksen.

Varsinkin Vuoksen suunnasta ja korkeuskarttoja tarkas-

telemalla huomaa maan suurin piirtein alenevan luoteesta

kaakkoon. Vaikka pohjoisessa useat maet kylla nousevat

yli 100 m merenpinnasta ja pitajan etelaosissa joku maen-

laki kohoaakin yli 90 m, niin lienevat suuret alat pohjois-

kulmilla yli 75 m ja laaksopainanteet 50—60 m korkeudella,

kun taas etelassa ja kaakossa laajat alat jaavat 30 m korkeus-

kayran alapuolelle, eika syvimmissa notkoissa olevien vesis-

tojen pinta ole 10—15 m korkeammalla merenpintaa. Tasta

jo huomaa pinnan korkeuserojen pitajan pohjoisosissa olevan

vahemman huomattavia kuin keski- ja etelaosissa, mutta

yksityiskohtaisesti korkeuskayrilla varustettuja karttoja tar-

kastellen nakee taman vasta selvasti.

Epatasaisuuden saa aikaan kaikkialla esiinpistava vuori-

pera ja sita halkovat selvapiirteiset laaksot, joista useimmat

nayttavat syntyneen tektonisiin rakovyohykkeisiin, Naista

ovat enemman tai vahemman maajaan kulkusuuntaiset kaik-

kein huomattavimmat, ennen kaikkea keskisen Vuoksen paa-

asiassa lounaispuolella korkeiden kallioiden rajoittama laakso,

jota melkein suoraviivaisena voi seurata Rouhialan koskelta

Antrean Kuparsaareen saakka. Huomattavia laaksoja ovat

myos Kuurman edelliseen liittyva sivulaakso seka ne painan-

teet, joissa Jaaskjarven vesisto idassa sijaitsee.

Vuoriperan muodostavat pitajan pohjois- ja keskiosissa

liuskeiden lapi tunkeutuneet nuoremmat graniitit. Talla

alueella ovat kallioiden muodot yleensa pyoreahkoja ja akki-

I

topografikunnan

havaintoj

sen kartat n:o 33 Viipuri ja n:o 35 Antrea selityksineen, samoin Suomen

yleiskartan

kartasto 1910.
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jyrkat seinamat ovat harvinaisia. Jonkun matkaa Kuurman
laaksosta etelaan, alavan painannejonon etelapuolella, alkaa

sitten Viipurin rapakivialue paikotellen huomattavasti rapau-

tuvine ja usein jyrkkapiirteisine kallioineen.

Irtaimet maanlaadut peittavat pohjoisessa tasaisemmassa

pitajanosassa paljon taydellisemmin vuoriperan alleen kuin

epatasaisessa keski- ja etelaosassa. Maalajeista on moreni-

sora levinnyt ylavampiin seutuihin kauemmaksi paavesistoista

ja kalliorinteille. Laajempia morenialueita on pohjois- ja ita-

osissa pitajaa seka rapakivialueen pohjoisosassa, jossa mo-
reniin on sekoittunut siita vaikeasti eroitettavaa rapautumis-

soraa. Harju- ja hiekkakerrostumilla on pitajassa vahainen

merkitys. Enimman on niita koilliskulmassa seka Kalalam-

min ja Jaaskjarven valisella alueella. Sora- ja hiekkaker-

rostumien alueella on kasvillisuudella karumpi, Vuoksen

varsien kasvillisuudesta poikkeava leima. — Laajat alat

vesistojen, varsinkin Vuoksen ymparilla, ovat yhtenaisten

savikerrostumien, paaasiassa litorinasaven peltossa, josta

johtuu osaksi taman seudun kasvillisuuden rehevahko

luonne. — Turvekerrostumat eivat Jaaskessa peita suuria

aloja maan viettavyyden takia. Koillisosassa ovat suomaat

kuitenkin isompialaisia. Muista turpeen peittamista tienoista

mainittakoot Kalalammin suo kaakossa ja pienehkot notkot

rapakivialueen pohjoisosassa.

Vesistoista on Vuoksi selvasti alueen valtavayla, hal-

kaisten pitajan luoteis-kaakkoissuunnassa keskelta kahtia.

Vallinkoskelta Rouhialankoskelle ulettuu viela sen mutki-

kasta koskista ylajuoksua enimmakseen morenikumpujen ja

savipenkereiden valissa, mutta Rouhialankosken alia siirtyy

se edella (siv. 4) mainittuun tektoniseen laaksoon, virraten

taman jalkeen tyynena kymina ja laajeten pitajan kaakkois-

rajalla lahes 2 km leveaksi ja 36 m syvaksi Ehatos-selaksi.

Vuoksen tarkeimmat lisavedet pitajan alueella ovat vasem-

malta puolelta laskevat: Unterniskajoki Raikkolan kosken

alle Enson kohdalla ja n. 2 km kirkon alapuolella Littulan-

ioki, joka on Jaaskjarven 24 jarvea ja lampea kasittavan

vesiston laskujoki; oikealta tulevat: Hallikkalanjoki Vallm-
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F

kosken alle seka Kuurman vesisto, joka yhtyy Vuokseen

Ehatoksen kol;dalla ja jonka muodostaa paaasiallisesti kolme

samassa laaksossa olevaa joentapaisten yhdistamaa matalaa

jarvea ja lantisimpaan naista laskeva Suokumaanjarvesta tu-

leva Hiirenjoki.

Pienempia, kesalla melkein kuivia puroja laskee Vuok-

seen varsinkin koskisella ylajuoksulla. Ne ovat uurtaneet

virran savipenkereihin suuhun pain syventyvia ja avartuvia

erosioraviineja, joita paikkakunnalla kutsutaan ojanteiksi ja

jotka ulettuvat tavallisesti muutamia satoja metreja, harvoin

kilometrin verran Vuoksen rannasta, • Nama ovat, kuten

tulemme nakemaan, monien lehtokasvien mieluisia kasvu-

paikkoja.

Kasvillisuuden yleispiirteita.

^

Ennenkuin kayn kuvaamaan seudun kasvillisuutta, tah-

don etukateen mainita, etta olen eri kasvilajien runsautta

maaratessani katsonut sopivaksi poiketa jonkun verran

Norrlinin asteikosta, paaasiallisesti siita syysta, etta paa-

tehtavalleni tarkeimmat yhdyskunnat usein ovat olleet niin

epasaannollisia, ettei niista, nopeasti muistiinpanoja tehden,

ole voinut saada taman yleisesti kaytetyn asteikon tarkkuu-

della tyydyttavaa kuvausta. Minun on taytynyt turvautua

vahan yksinkertaisempaan arviointiin ja kayttaa osaksi omia-

kin nimityksia eri tiheysasteille. Nama vastaisivat suunnil-

leen seuraavalla tavalla Norrlinin tiheysarvoja:

hrs = hyvin runsas n. 7 tai enemman
rs = runsas „ 6
jrs = jokseenkin runsas „ 5

sir = siroteltu „ 4
harv = harvassa kasvava „ 3

sita=siellataallaesiintyva „ 2

paik=paikotellen (ryhmissa)

kasvava
yks = yksityisina yksiloina

tavattava n. 1 tai vahemman.
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Edellisista olen myos kayttanyt erilaisia yhdistelmia.

Esim. paik rs merkitsisi, etta kasvi esiintyy ryhmina 1.

laikkuina ja naissa kohdissa runsaasti; sir—jrs ilmoittaisi,

etta kasvi toisin paikoin on siroteltu, toisin paikoin jokseen-

kin runsas; harv—paik rs etta laji yleensa kasvaa harvassa,

mutta on kohtia, joissa sita on runsaasti.

Muistiinpanoni puu- ja pensaskasvillisuudesta olen laa-

tinut yksinkertaiseen kolmiasteikkoon, joka allamainituUa

tavalla vastaisi Linkolan kayttamaa arviointia*):

vail = vallitseva, muodostaen yhtenaisen kasvuston V
jouk = joukossa kasvava III—IV

yks = yksityisia puita t. pensaita I—II

Vahemman tarkeista yhdyskunnista olen runsausarvoilla

varustanut ainoastaan yksityisina yksiloina, siis yleensa ver-

rattain satunnaisesti tavattavat lajit.

Alkuaan on metsamuodostuma ollut Jaaskessa kaikkialla

vallitsevana, mutta on se monin paikoin saanut vaistya vil-

jelyksen tielta^). Kuitenkin peittaa metsa, vaikka raiskat-

tuna, vielakin ehka suuremman osan pitajan alasta ja on

muualla paitsi isommissa kylissa leimaa-antavana maisemille.

Suurin osa Jaasken metsista on kangasmetsia, ja vahem-

mistona ovat aivan pienialaiset lehtometsapalvet. Kangas-

metsista kuulunee suurin osa tuoreihin kankaihin.

Kuivat kangasmetsat ovat Vuoksen ymparilla

harvinaisia, esiintyen pienialaisina kallioisilla kasvupaikoilla

K. Linkola: Uber den Einfluss der Kultur auf die Flora in den

Gegenden nordlich vom Ladogasee I. Acta Soc F. Fl. Fenn., 45, 1916.

siv. 26.

") Kts. tarkemmin lukua .Viljelyksen suhteesta lehtokasviUisuu-

teen" siv. 34—39.
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seka hiekkaisilla kummuilla. Varsinkin saa ihmetella, miten

rapakivialueen tasaisemmilla ja pinnaltaan enemman rapau-

tuneilla kallioilla voi olla vankka metsa, eika kalliokasvilli-

suudesta nay juuri jalkeakaan. — Jaasken kuivat kangas-

metsat ovat paaasiassa puolukkamannikoita. Enemman na-

kee niita seuduissa, missa harju- ja hiekkakerrostumat ovat

vallitsevia, kuten Kalalammin tienollla, Puolukkakankaiden

ohella nakee siella paikotellen kanerva-, vielapa jakalakangas-

palviakin. YIeisemmiksi kayvat kuivat kangasmetsat pitajan

karummassa koillisosassa, missa puolukka- ja mustikka- seka

joskus kanervakankaat vaihtelevat alavien, soistuvienj enem-

man tai vahemman korpimaisten, kuusikkoa tai koivikkoa

kasvavien alojen kanssa. Tarkempi kuivien kankaiden selitys

ei kuulu kirjoitukseni alaan.

Tuoreet kangasmetsat ovat kaikkialla yleisia ja

vallitsevia seka varsinkin Vuoksen ymparilla olevissa vilja-

vammissa seuduissa leimaa-antavia. Samoin ovat ne suu-

rimpana osana metsamuodostumasta Jaaskjarven vesisto-

alueen savi- ja morenimailla samoin kuin rapakivialueella

Kuurman etelapuolella. Ainoastaan koillisessa ja hietikko-

alueilla ne ovat luovuttaneet suuren osan maa-alasta kuiville

kankaille. Nama alat kasvavat enimmakseen seka- tai koivu-

metsaa, harvemmin kuusikkoa. Sekametsissa voi kuusi, koivu

tai manty olla valtapuuna. — Tarkempia muistiinpanoja olen

tehnyt ainoastaan muutamista rehevammista, lehtomaisia

metsia muistuttavista kankaista. Liitan tahan kuvauksia

esimerkkeina sellaisista.

1) 16. VII. Suikkala, kappalaispappilan maalla, lohkareisella

moreniperustalla. Sammalkasvillisuuden muodostavat ^): Hylocomium

triquetram, //. parietinum, H. proliferum ja Dicranam scoparium. Put-

kilokasvillisuuteen kuuluvat seuraavat lajit:

') Sammalet, joista olen merkinnyt muistiin vain huomattavimniat,

ovat jarjestetyt runsauden mukaan siten, etta runsaimmin esiintv^ya on

ensimaisena
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Calamagrostis arun-

dinacea

Aera flexuosa

Phegopteris dryopteris

rs

Majanthemum bifo li-

am
Aciaea spicaia yks

Rubus saxatilis

Pirola secanda

A minor yks

Trientalis europaea

Melampyrum silvati-

cnm

Vacciniam myrtillas

rs

V. vitis idaea rs

Janipems communis

Daphne mezereum

yks

Picea excelsa vail

Pinus silvestris yks

Populus tremula yks

Belula verrucosa

Alnus incana

Pirus aucuparia

Tilia cordata yks

2) 8. VIII. Velkula, Rintsuinmaen laella notkelmassa sijaitseva

rehevahko metsikko morenimaalla. Sammalkasvillisuus: Hylocomium
trlquetrum, H, proliferum, H.parietinum ja Dicranum scoparium, Putkilo-

kasvillisuus kasittaa lajit:

Agrostis vulgaris

Calamagrostis arun-

dinacea

Aera flexuosa

Luzula pilosa yks

Polystichum filix mas
P. spinulasum
Majanthemum bifolium

rs

Stellaria graminea
Cefastium * triviale

yks

Vaccinium myrtillus

rs

V. vitis idaea

Hepatica triloba

Rubus saxatilis

Potentilla tormentilla

Fragaria vesca

Geranium silvaticum

Oxalis acetosella jrs

rs

Epilobium montanum

Aegopodiam podagrar. Pi^^^ excelsa yks

Juniperus communis

Rubus idaeus

Trientalis europaea

Melampyrum silvati-

cum

Pinus silvestris yks

Salix caprea yks

Betula odorata

Veronica chamaedrys Alnus incana

Pirus aucuparia

3) 13. VI. Kostiala, Littulanjoen kuusikkoa kasvava savipenger.

Sammalet, varjoisemmissa paikoissa ei yhtenaisena peitteena: Hyloco-

mium parietinum, H. triquetrum ja //. proliferum. Muistiinpanoajan

aikaisuuden takia oli heinakasvillisuutta vaikea maarata. Seuraavat

putkilokasvit merkittiin tutkitulta alalta:

Luzula pilosa Polystichum filix mas Majanthemum bifo-

Athyrium filix femina Hum
Phegopteris dryopte- Eqaisetum silvaticum Paris quadrifolius

ris E. pratense Urtica dioeca
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Actaea spicata yks Pirola secanda

Ranunculus acer yks P. rotandifolia

R. repens

Rubus saxatilis

Fragaria vesca

Alchimilla *filicaulis

Viola *Riviniana

Trientalis europaea

Veronica chamaedrys

Ribes nigrum

Rubus idaeus

Lonicera xylosteum

Vacciniam myrtillus

Aegopodium podagra- V. viiis idaea

ria yks

Picea excelsa vail

Alnus incana

Prunus padus

Pirus aucuparia

4) 19. VI. Virola, sekametsa hovin maalla, savisella maaperalla.

Yhtenaisen sammalpeitteen muodostavat : Hylocomium proliferum,

seassa H. parietinum. Heinakasvillisuus jaanyt samasta syysta kuin

edellisessakin yhdyskunnassa tarkemmin selvittamatta. Merkitty put-

kilokasvillisuus:

Festuca ovina rs

Luzula pilosa

Polystichum spinulo-

sum yks

Majanthemum bifo-

lium rs.

Ranunculus acer

Potentilla tormentilla

Viola canina

Anthriscus silvestris

yks

Pirola minor yks

p. rotandifolia

Trientalis europaea rs

Galium uliginosum

Taraxacum officina le

yks

Vaccinium myrtillus

V. vitis idaea,

Calluna vulgaris yks

Picea excelsa yks.

Pinus silvestris vail

Salix coprea yks

Betula sp

Alnus incana

Pirus aucuparia

Nama esimerkkeina esitetyt metsikot ovat luettavat

enemman tai vahemman selvasti lehtomaisiin Oxalis-Myrtil-

lus-tyypin kangasmetsiin, jotka Vuoksen ymparistossa muo-

dostavat yleisimman metsayhdyskuntamuodon. — Tarkempia

kuvauksia en ole laatinut laihemmista mustikkakankaista,

joita tapaa etenkin loitommalla Vuoksesta, moreni- harvem-

min savi- tai harjumaaperalla. Ne ovatkin paakysyniyksel-

leni vahemman tarkeita. — Varsinaisista lehtometsista tulee

seuraavassa luvussa tarkemmin puhe. Jaasken metsista kuu-

luu toimitettujen laskelmien mukaan lehtoihinja lehtomaisiin

kangasmetsiin yhteensa 45 ^^ ^).

A. K. Cajander: Metsanhoidon perusteet 1916, s. 487.
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Suoyhdyskunnilla ei seudun kasvillisuudessa ole

yhta tarkeata merkitysta kuin metsilla, Varsinkin ovat

syvempiturpeiset suot, ainakin isompialaiset, harvinaisia.

Aikaisemmin (s. 5) on jo tullut mainittua tarkeimmat seikat

soiden levenemisesta. Enimmakseen ovat nama erilaatuisia

mantyrameita. Muutamien keskella on lampia, joita ymparoi

kapea, harvoin leveahko nevareunus. Yhden ainoan yhte-

naisen nevan olen nahnyt alueella. Yleisempia kuin edella-

mainitut suomuodot ovat kaikellaiset notkoihin ja puron-

varsille syntyneet pikkukorvet ja niihin liittyvat enemman
*• • •

tai vahemman soistuneet kangasmetsa-alat Jalkimaisista

lienee suurin Pullinkorpi pitajan koillisosassa, Laitilan ja

Pelkolan kylien valimailla. Muutamat lihavammat korvet

ovat tarkeita eraiden lehtokasvien kasvupaikkoina. Lntan

tahan muutamia kuvauksia esimerkkeina korpimaisista yhdys-

kunnista.

1) 30. VII. Niemi, soistuva tuore kangas savipohjalla. Mattaissa

kasvaa karhunsammalta seka seinasammalia: Hylocomium parletinum,

H. proliferum ja H. triquetrum - (niukasti). Mattaiden valit tayttaa

rahkasamraalkasvillisuus, paaasiassa Sphagnum acutifoliam ja Sph.

GirghensohniL Putkilokasvillisuuden muodostavat:

Aera flexaosa

Aera caespitosa

Festaca ovina

Carex sparsiflora

C. globularis rs

Vaccinium myrtillus

V. vitis idaea rs

Geranium silvaticum

yks

Viola *Riviniana yks

Pirola secunda

P. rotundifolia

Trientalis earopaea

Eqajsetum silvaticum
Prunella vulgaris yks Pinas silvestris

Juniperiis communis

Mojanthemum bifo-

lium

Potentilla tormeniilla

yks

Fragaria vesca

Melampgrum pratense Picea excelsa

yks

Galium palustre yks

Succisa pratensis

Betula odorata yks

Alnus incana

2) 30. VIL Haikola, pieni kuusikorpi lahella Papinmyllyn

Korpeelan metsatieta. Sammalkasvillisuuden muodostavat Sphagnum
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lajit Polytricham-m'Att'iiden valissa. Mattaissa kasvaa lisaksi Hylo-

comiam parietinum. Putkilokasvillisuutena merkitsin seuraavat lajit:

Eriophorum polystach, Comarum palustre rs

Carex gtobularis rs jrs

Trientalis europaeajrs

C. echinata

Juncus filiformis ,^ . . ^._,
Vaccinmm myrtillas

jrs

Equisetam silvaticum V. vitis idaea jrs

4

Juniperus communis

yks

Salix cinerea yks

Picea excelsa vail

Pinas silvestris yks

Betula odorata

Majanthemnm b ifo-

lium

Ledum palustre

3) 10. VIII. Salo-Lottola, reheva lehtomainen korpi pohjois-etela-

suuntaisessa, etelassa Haukilammen suoksi laajenevassa notkossa.

Sammalpeitteen muodostaa Sphagnum squarrosum, mattaissa Hyloco-

mium parietinum ja //. triquetrum. Putkilokasvistoon kuuluvina mej kit-

tiin seuraavat.

Agrostis canina

Calamagrostis lanceo-

lata rs

Ranunculus repens

yks

Scirpus silvaticus

Aera caespitosa yks Carex irrigua

Phegopteris dryopteris C. elongata

Polystichum spinulo- Ulmaria pentapetala

Vaccinium vitis idaea

C. canescens

C. loliacea

sum Oxalis acetosella

Salix aurita

Rubus idaeus yks

Athyrium filix femina Viola epipsila

Equisetum silvaticum

E. pratense

E. palustre yks

Trientalis europaea

Melampyrum silvatic.

yks

Majanthemum bifo- Galium palustre

Picea excelsa.

Alnus glutinosa vail

Hum

Seuraavassa luvussa otan viela puheeksi eraita lahinna

soihin luettavia yhdyskuntia, joissa maaperan ravintorikkau-

den takia kasvaa myos joitakuita lehtokasveja.

Suurempaa merkitysta ei ole seudun kalliokas vilH-

suudellakaan. Vaikka monin paikoin, varsinkin pitajan

ita- ja etelaosassa, kallioita on runsaasti, ovat ne kuitenkin
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pienialaisia ja kalliokasvillisuuteen sekoittuu kaikkialla

enemman tai vahemman metsakasvillisuutta, antaen kal-

lioille suuressa maarin kuivien kangasmetsien ulkonaon.

Varsinkin on nain asianlaita rapakivialueella, kuten aikai-

semmin (siv. 7—8) jo mainittiin. Kalliokasvillisuus ei ta-

man kirjoituksen puitteissa anna aihetta lahempaan tarkas-

teluun.

Samoin on rantakasvillisuudenkin laita, joka

kylla paikkakunnan erilaisten vesien: jarvien, lampien,

Vuoksen virran, pikkujokien ja purojen takia on hyvinkin

vaihteleva ja mielenkiintoinen. Ainoastaan niissa tapauk-

sissa, joissa rantakasvillisuudella on lehtomainen luonne, on

sen kokoonpano huomioonotettava ja palaankin tahan puhues-

sani alueen lehtomaisesta kasvillisuudesta.

Edella (esim. sivuilla 5, 7—8 ja 10) mainitsemani

kasvillisuuden suurempi rehevyys Vuoksen ymparilla ver-

rattuna loitommalla oleviin seutuihin ilmenee myos vesi-

kasvillisuudessa. Sellaisia laajoja ruovostoja ja kort-

teistoja kuin Ehatoksen lahdissa ja Kuurmassa ei ole Jaask-

jarven vesiston eika muidenkaan jarvien ja lampien rannoilla.

Vuoksen rantalietteiden hedelmallisyytta todistavat myos

tiheat Scirpus rarficans-kasvustot matalassa rantavedessa

Ukonniemen- ja Soperonlahdissa seka Littulanjoen suussa

y. m. seka alisen Vuoksen ja Kuurman suupuolen rannoilla

runsaita kasvustoja muodostavat Sparganium ramosum, S.

simplex
f, longissima, Sagitfaria sagittifolia ^) ja Bidens-\d.\\\.,

varsinkin B. radiatus. Kuurman suusta mainittakoot naiden

lisaksi Typha angustifoUa ja Butomus umbellatus.

Puolikulttuuri- ja kulttuuriyhdyskunnilla
on tallaisella vanhalla viljelysseudulla tietysti suuri merkitys,

eika juuri missaan pitajan alueella tapaa seutua, jossa ei

ainakin joku yksinainen metsaniitty katkaisisi metsan sii-

mesta. Monin paikoin, varsinkin Vuoksen ja Kuurman

varsilla seka Jaaskjarven rannoilla, ovat viljelyksetkin laa-

'J Sagittaria kasvaa myos Jaaskjarvessa, ainakin parissa paikassa.
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joja^). Jatan kuitenkin kulttuuri- ja puolikulttuuripaikat

tassa kirjoituksessa tarkemmin selostelematta, lukuunotta-

matta lehtoniittyja, joihin palaan seuraavissa luvuissa.

Lehtomainen kasvillisuus.

Siella, missa seudun maaperan ravintosuhteet ovat eri-

koisen suotuisat, tapaa lehtoyhdyskuntia. Harvassa esiintyen

ja ollen hyvin pienialaisia, yhta poikkeusta lukuunottamatta

(kts. s. 21 esim. 15) — suureksi osaksi kyllaraivauksen takia —
ainoastaan muutaman kymmenen neliometrin laajiiisia, eivat

ne yleensa anna leimaa paikkakunnan maisemille. Toisin on

jossain maarin asianlaita Vuoksen seka Kuurman ja tahan

laskevan Hiirenjoen varsilla, Jossa kasvillisuus yleensakin

on rehevampaa kuin muualla ja jossa vahan valia tapaa

pienia lehtoja penkereissa, kallion juurilla, koskien rannoilla

tai ojanteissa. Vuoksen varrelta on erikoisesti mainittava
*

Ehatoksen (vert. siv. 5) ymparistot seka koskinen ylajuoksu
4

ojanteineen. Kauempana naista vesistoista, Jaaskjarven jarvi-

reitinkin varsilla, nakee ani harvoin lehtokasvillisuutta, ta-

vallisesti silloin jonkun jyrkan kallion alia taikka puron

varrella. Pitajan karulla koilliskulmalla ei selvia lehtoja

ole sopivilta nayttavillakaan kasvupaikoilla, vaan vallitsee

tallaisissa kohdissa, esim. vuorten alia, reheva tuore kangas-

metsa.

Taman perusteella ja seuraavissa luvuissa kasitelta-

van lehtokasvilajien levenemisen tukemana^) olen tutkit-

tavalla alueella eroittanut erikoisen Vuoksen— Kuur-
man — Hiirenjo en lehtoalueen, joka ei suoras-

taan seuraa mitaan edellisessa selitettyjen maalajien le-

venemisrajoja, vaan tarkoittaa aluetta, jossa lehtokasvilli-

Kts. tarkemmin luvusta .,ViIjelyksen suhteesta lehtokasvillisuu

teen" s. 34—39.

2) Vert, myos esitysta s. 5, 7—8, 10 ja 13.
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suus ja lehtokasvisto ovat huomattavasti yleisempia kuin

muualla pitajassa. Se jatkuu kapeana reunuksena pitkin

Vuoksen rantoja, leviten kirkonkylan kohdalla Littulanjoen

keskijuoksulle ja eraiden siihen laskevien purojen varsille,

samoin Hallikkalanjoen varsille, Toinen lehtoalueen haarake

seuraa Kuurmaa Kuurmanpohjaan saakka ja tekee siella pol-

vekkeen pitkin Hiirenjokea, josta lahdeke pistaa Polviojan

alajuoksulle. Muu osa pitajaa tulee taten jaetuksi koilliseen,

lantiseen ja etelaiseen karumpaan alueeseen, joita kirjoituk-

sessani usein tulen kayttamaan vastakohtana tassa rajoitta-

malleni lehtoalueelle.

Lehtorikkaimmillakin tienoilla on kuitenkin taytynyt

hakemalla hakea sopivia tutkimusaloja lehtokasvillisuuden

selvittamista varten, silla viljelys on havittanyt suurimman

osan lehtoja ja niissakin pienissa jaannoslehdoissa, joiden

kasvillisuutta olen voinut tutkia, tuntuvat tuoreet kulttuurin

jaljet selvasti ').

Jaasken lehdoista olen tutkinut tarkemmin 30 kappaletta.

Erilaisen maapera- ja kosteussuhteiden mukaan on kasvilli-

suuden kokoonpano niissa hyvin vaihteleva. Kun lehdot

kulttuurin vaikutuksesta kuitenkin ovat kovin epasaannollisia

ja kun monestakaan pikkutyypista en ole saanut mielestani

tarpeeksi lukuisasti hyvia esimerkkeja, niin olen ryhmittanyt

ne kasvillisuutensa puolesta ainoastaan kuivahkoihinja
kosteahkoihin lehtoihin. Kasvistollisissa selvitte-

lyissa kaytan kuitenkin kasvupaikan mukaan saatuakin tar-

kempaa jaoitusta, joka seuraavissa kappaleissa myos tulee

selvitettavaksi. Kuvaan taman jalkeen kummankin lehto-

tyypin ottamalla muutamia esimerkkeja ja asettamalla niiden

Putkilokasvit runsaustaulukkoihin 2). Jos jossain lehdossa

kasvilajin runsautta ei ole maaratty, niin se on merkitty +
nierkilla. Kursiivilla olen merkinnyt lehtotyypin yleisim-

'"at ja luonteenomaisimmat kasvit, jolloin olen ottanut

') Kts. tarkemmin luvusta „ViljeIyksen suhteesta lehtokasvillisuu-

teen" s. 37—39.

) Kts. runsausnimityksia siv. 6—7.
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huomioon nekin lehdot, joiden erikoiskuvausta en ole tassa

julkaissut,

L Kuivahkot lehdot, muodostuneet useimmiten

:

1) jokien ja Vuoksen ravintorikkaammille savipengermille tai

lihaviin sorarinteisiin („makilehdot"), joita tapaa ainoastaan

lehtoalueella; 2) kallioiden ja vuorten juurelle sinne huuh-

toutuneelle hedelmalliselle maaperalle („vuorenaluslehdot").

Edelliset ovat lehtoalueella paljon yleisempia kuin jalkimaiset,

joita tapaa lehtoalueen ulkopuolellakin.

1) 29. VI. Karniemi, Ehatoksen etelapuolella, lahella Haavikon

taloa, jyrkan rapakivivuoren alia, Vuokselle (pohjoiseen) pain. Maa-

pera isolohkareista morenia ja rapautumissoraa. Sammalia ainoastaan

kivilla: Hylocomiam triquetram, Mnium sp. ja Hypnum sp.

2) 3. VII. Antrea, Patalahti, pohjoiseen viettava rinne Ukonnie-

men lahden peralla. Maapera kivikkoista morenia. Sammalet kivilla

ja kannoilla: Hylocomiam Mquetrum, H. proliferum, Dicranum longi-

folium ja H. parietinam,

3) 10. VII. Haikolankoski, kosken rantarinteessa, savisella maa-

peralla. Sammalia ainoastaan yksityisilla kannoilla: Hylocomiam pro-

liferam, //. triqaetrum, Hypnam sp.

4) 19. VII. Karniemi, Kuurman pohjoisrinteessa. Viipurin maan-

tien varrella. Lukuisia isompia kivia moreniperassa." Kivilla sammalia:

Hylocomiam parietinam, Mniam sp., Hypnum sp.

5) 29. VII. Ahtiala, maen juurella, Ehatoksen pohjoisrannalla

lahella Vannin taloa, Maapera lohkareista morenia.

6) 8. VIII. Velkula, Yla-Haukka, pienen kallion juurella. Maa-

pera morenia. Sammalet kivilla: Hylocomiam parietinam ja H, proli-

feram.

7) 21. VIII. Pieppola, Kuurman etelarinteessa, moreniperalla.

Tarkein sammal: Hylocomiam triqaetram, paik rs maassakin.

8) 25. VIII. Patjaala, jyrkan vuoren pohjoisrinteen juurella.

Maapera kivista morenia. Kivilla runsaasti tavallisia metsasammalia.

1
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Milium effusum . . . .

Agrostis vulgaris. ... .

Calamagrostis arandinacea

C. lanceolata . , . . .

Aera flexuosa

Aera caespitosa. .

Poa nemoralis , .
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Festuca ovina . .

Melica nutans . .
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Luzula pilosa , .

Phegopteris polypodioides

Ph. dryopteris

Pteris aquilina . . .

Polnstichum filix mas

P. spinutosum . . ,

Cystopteris fragilis .

Athyrium filix femina
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Majanthemum bifolium

Paris quadrifolius

Urtica dioeca . ,

Stellaria longifolia

St. graminea . .

Arenaria trinervia

Actaea spicata . , .

Hepatica triloba .

Ranunculus repens
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Lathyrus Silvester .
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Viola umbrosa
V. mirabilis .

V. *Riviniana . . . . .

Hypericum quadranguluin

Epilobium angustifolium .

E. montanum . . . . .

Circaea alpina . . . .

Anthriscus silvestris . .

Aegopodium podagraria

Angelica silvestris . -
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Stachys silvaticus . .
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Melampyrum pratense

M> silvaticum . . .

Galium boreale . .

G. triflorum ....
Linnaea borealis . i
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Campanula persicifolia

Lappa minor . , .

Centaurea phrygia

Solidago virgaiirea
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Rabus idaeus . .

Daphne mezereum .

Viburnum opulus .

Lonicera xylosteiim

Picea excelsa .

Pinus silvestris

Salix caprea, ,

Populus tremula

Betula sp. , . .

Alnus glutinosa

A, incana . . .

1

paik

paik

paik

paik

jouk

yks

vail

to

jouk

Praniis padas .,..,...
Pirus aucuparia ,,.•-.
Tilia cordata

1
jouk

jouk

2

+

+

yks

jouk

yks

jouk

vail

3

+

yks

yks

yks

yks

jouk

jouk

vail

yks

jouk

4

+

+

vail

yks

yks

jouk

jouk

vail

jouk

5

paik

yks

jouk

yks

jouk

yks

yks

vail

jouk

yks

6

SI ta

si ta

jouk

jouk

yks

jouk

jouk

jouk

jouk

vail

7

sir

sir—jrs

yks

yks

yks

vail

jouk

jouk

8

sir

jrs

jouk

jouk

jouk

jouk

jouk

o
B

CO
<

u

»

o

<

p.



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 46, N:o 6. 21

IL Kosteahkotlehdot, syntyneet ravintorikkaalle

maaperalle paikkoihin, missa kosteus on suurempi kuin*.

edellisissa kohdissa: 1) Vuoksen ja pikkujokien koskien

luo, harvoin kivikkoisten purojen varrelle („koskilehdot")r

ollen seudulla harvinaisia; 2) Vuoksen rantapenkereiden

erosioraviineihin („ojannelehdot"), ollen yleisia etenkin

Vuoksen koskisella ylajuoksuUa; 3) soiden laiteille tai ala-

vien notkojen kautta virtaavien purojen varsille („korpi-

lehdot"), joita seudulla olen tavannut aniharvoja. Ojanne-

lehtoja ei ole ollenkaan lehtoalueen ulkopuolella.

9) 10. VII. Haikolankoski, ojanne kosken alia, Vuoksen vasem-

malla rannalla. Maapera savista.

' 10) 16. VII. Littula, Savolaisten ylapuolella. Kuurman pohjoisessa

makirinteessa, kuivan, kivisen puronuoman varrella.

11) 19. VIL Karniemi, kostea, kivinen lehto Heiskassuon etela-

laidassa.

12) 24. VII. Kostiala, Littulanjoessa olevan Tikankosken vasem-

malla rannalla. Maapera savinen, mutta lehdossa isoja kivia. Samma-

let kivilla ja kannoilla: Mylocomium triquetrum, Hypnum sp., Bryum sp.

ja Jungermannia sp.

13) 27. VIL Kuurmanpohja, lehto Hiirenjoessa olevan Salakka-

kosken vasemmalla rannalla.

14) 3. VIII. Karattila, Seppalan suon jatkeella olevassa not-

kossa, puron varreUa. Sammalet: Climaciam dendroides, Bryam sp. ja

Mnium sp.

15) 5. VIII. Ruokolahti, Imatra, iso lehto kosken alia, oikealla

rannalla, laajuus n, 100 X 100 m.

16) 21. VIII. Littula, ojanteen tapainen Kuurman pohjoisrintees-

sa, Muukkosen luona. Maapera savinen, pohjalla muutamia isohkoja

kivia.



Baldingera arundinacea

Milium offusum . . .

Agrostis vulgaris. .

Calamagrostis epigea

C. arundinacea . • .
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Polystichum filix mas

P. spinulosum . . .

Cystopteris fragilis .

Aihyrium ftlix femina
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Equiseium silvaticum .
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Ulmaria pentapetala

Rubus saxatilis .

Geum rivale

Frogoria vesca . ,

Alchimilla ^micans

A. sp

Trifolium repens .

Tr. medium
Lathyrus pratensis

L. vernus . . , .

Vicia sepiiim > . . .
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E. montanum
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Anthriscas sflvestrls

Aegopodium podagraria

Angelica silvestris . .

Trientalis europaea . .

Lysimachia vulgaris , .

L. thyrsiflora . . .

Pulmonaria officinalis

Clinopodium vulgare

Brunella vulgaris . .

Stachys silvaticas

Solanum dulcamara .

Veronica chamaedrys

Galium bureale . .

G. palustre . . . .

G. uliginosum . . •

G. moUugo , . , .

Valeriana officinalis

.

Campanula glomerata

C. patula . , . , .

C. persicifolia ...
Cirsium heterophyllum

Solidago virgaurea . .
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Mulgedium sibiricum

Juniperus commun is

Salix nigricans, . .

S. cinerea

Ribes nigrum . .

Rabus idaeus , .

Rosa cinnamoniea
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jouk

jouk

jouk

jouk

jouk

jouk

jouk

vail

jouk

yks

jouk

jouk

vail

jouk

paik jrs

yks

yks

yks

jouk

jouk

jouk

yks

yks

vali

yks

jouk

yks

jouk

jouk

jouk

paik

jouk

jouk

jouk

jouk

jouk

16

yks

jouk

jouk

yks

jouk

vail

yks

yks

jouk

vail

jouk

jouk
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Mita naihin molempiin eroittamiini lehtoryh.miin tube,
niin lienevat kuivahkot lehdot verrattavat lahinna niihin

lehtometsiin, joita Linkola selittaa Laatokan pohjoispuoli-

sista seuduista nimella „tuoreet lehtometsat" *). Jaasken

kuivahkot lehdot poikkeavat kuitenkin koko.joukon niista.

Jaasken kuivahkoissa lehdoissa oyat nimittain vahemman
yleisia seuraavat kasvit, jotka Laatokan Karjalan tuoreissa

lehdoissa ovat yleisia: Melica nutans, Carex digitata, Equi-
i

setam pratense, Paris quadrifolius, Viola mirabilis, Melam-
pyrum silvaticum. Jaasken lehdoissa taas ovat yleisia seu-

raavat Laatokan Karjalan lehdoissa vahemman huomattavat

kasvit: Aera caespitosa, Polystichum spinalosum ja Urtica

dioeca (kulttuuritulokas?). Linkola eroittaa Sisamaan tuoreet

lehdot Laatokan alueen rehevista savensekaisella mullas-

maalla kasvavista lehdoista. Vaikka Jaasken lehdoista puut-

tuukin leimaa-antava Aconitum ^septentrionale^ eivatka seu-

raavat lihavan maan ksLSvit Actaea spicata^)^ Hepatica triloba

ja Lathyrus vernus liene aivan yhta yleisia ja Milium effusum

on harvinainen, niin on jaaskelaisilla ja Aconitum -tyypin
r ^^^^^^^

lehdoilla kuitenkin yhteisia yleisia lajeja seuraavat: Polysti-

chum filix mas, Ulmaria pentapetala, Anthriscus silvestris,

Aegopodium podagraria (usein rs) ja Veronica chamaedrys.

Sensijaan ei tutkittavan seudun lehtojen yleisista kasveista

muut kuin Convallaria majalis ja Solidago virgaurea ylei-

syytensa kautta muistuta karumpia Laatokan Karjalan sisa-

osien tuoreita lehtoja, joissa lisaksi tapaa yieisina seuraavat

Jaasken kuivahkoissa lehdoissa vahemman yleiset kasvit:

Aera flexuosa, Luzula pilosa, Epilobium angustifolium, Ange-

Hieracium Muutamat

vahaisemmat eroavaisuudet johtunevat kylla kulttuurin vai-

') Einfl. d. Kult. s. 31-37 ja 101-105 — K. Linkola: Ita-Karjalan

metsatyyppeja koskevia havaintoja, Acta Forestalia Fennica 1917, siv.

225 ja 230—231.

2) Vert, kosteahkoja lehtoja siv. 23. Ottamalla huomioon raiska-

tutkin lehdot, olen saanut Actaean yleisemmaksi kuivissa lehdoissa (kts.

s- 47), johtuen naiden suuremmasta luvusta.
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kutuksesta. Minusta tuntuu kuitenkin silta, etta Jaasken

lehdot osaksi ovat valiasteena Laatokan Karjalan sisamaan

tuoreiden lehtojen ja Aconitum-tyyppisten lehtojen valilla,

muodostaen ikaankuin oman alatyypin. Alueen kuivahkojen

lehtojen ja rehevimpien tuoreiden kangasmetsien valilla tapaa

usein valimuotoja (vert. esim. 2 siv. 9 ja esim. 7 ja 8 siv.

16—20). Jos tama savisella tai savensekaisella, mutta

kalkkikoyhalla ja vahemman laihalla multamaalla esiintyva

lehtomuoto nayttaytyy muuallakin luonteenomaiseksi ja

helposti eroitettavaksi, niin ehdottaisin nimeksi Aegopo-
dium-alatyyppi,

Kosteahkot lehdot nayttavat koko joukon poikkeavan

Laatokan pohjoispuolisista „kosteahkoista saniaislehdoista" ^).

Paaasiallisimpina eroina ovat saniaisten vahaisempi runsaus

Jaasken kosteissa lehdoissa ja puoleksi erilaiset yleiset

kasvilajit. Naista ovat yleisia Laatokan Karjalan, vahem-

man yieisia Jaasken kosteahkoissa lehdoissa: Calamagrostis

phragmitoides, Melica nutans, Phegopteris polypodioides, Ph.

dnjopteris, Equisetnm pratense, Paris qaadrifoliaSy Rubus

saxatiliSy Viola epipsila, Angelica silvestriSy Trientalis euro-

paea, Solidago virgaurea ja Crepis paludosa seka Laatokan

ranta-alueelta Aconitum ^septentrionale , eli suureksi osaksi

lajeja, jotka Linkolan mukaan enemman tai vahemman kar-

sivat kulttuurin vaikutuksesta^). Jaasken lehdoissa yleisia,

Laatokan Karjalan lehdoissa harvinaisempia ovat taas seu-

raavat: a) Urtica dioeca, Ranunculus repenSy Geum rivale^y

Fragaria vescUy Anthriscus silvestris ja Aegopodium podagra-

da ^), jotka Linkolan mukaan ovat enemman tai vahemman
kulttuurin suosimia lajeja *); b) Poa nemoraliSy Actaea

spicatay Viola "^Rivinianay Stachys silvaticuSy Ribes nigruniy

Lonicera xylosteum ja Prunus paduSy joista lienee haettava

229—230.
) Einfl. d. Kult. s. 105—108. — Ita-Karj. metsatyypp. siv. 225 ja

2) Einfl. d. Kult. s. 280—281.
^) Yleinen Laatokan rannan saniaisleiidoissa.

*) Einfl. d. Kult. s. 122—123 ja 266—274.
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Tnolempien seutujen kosteahkojen lehtojen tarkeimmat eroa-

vaisuudet. Erilaisuuteen on voinut vaikuttaa paitsi kult-

tuuria myos se seikka, etta minun kosteahkoihin lehtoihin

lukemani ojannelehdot (esimerkit 9 ja 16) lienevat jonkin-

moisia valiasteita kuivahkoihin lehtoihin. Koski- (10, 12,

13 ja 15) ja varsinkin korpilehdot (11 ja 14) lienevat lahinna

Laatokan Karjalan saniaislehtoja. Alueellani tapaa naidenja

rehevampien korpien valimuotoja (kts. s. 32—33). Jos tutki-

mani kosteahkot lehdot voidaan yhdistaa erikoiseksi yhtenai-

semmaksi alatyypiksi, niin ehdottaisin sille nimeksi Ribes
nigrum-alatyyppi.

Liitan tahan putkilokasvilajiluettelon kaikista tarkemmin

tutkimistani Jaasken lehdoista. Eteen asetettu -\- merkki

ilmoittaa kasvin tavatun yksinomaan kosteahkoissa lehdoissa,

* merkitsee, etta lajia on tavattu ainoastaan kuivahkoissa

lehdoissa. Erikoisesti olen merkinnyt myoskin ne lajit,

joilla on vahimman merkitysta lehtojen lajikokoumuksessa,

nimittain jalkeen asetetuUa h (==harvinainen) tai hh (=hyvin

harvinainen) merkilla.

Baldingera arundin. Tn caninum. E fluviatileh.

+ Phleum pratense hh. + Scirpus silvaticus. + Polygonatum offici-

Agrostis vulgaris.

Calamagrostis epigeah. C. dlgitata.

+ Carex pallescens h

C. arundinacea

C. phragmitoides.

*C. lanceolatah,

Aera flexuosa.

Ae. caespitosa.

Poa pratensis.

+ A trivialis h.

P' nemoralis.

+ C. elongata h.

+ C. canescens h.

Luzula pilosa.

Phegopteris polypodi-

aides.

Ph. dryopteris.

Pteris aqailina.

Dactylis glomerata, Polgstichum filix mas
^Festaca ovina h.
*/=. mbra hh.

+ Glyceria fluitans h
Melica nutans.

+ Brachypodium pinn
hh.

P, spinulosum,

Cystopteris fragilis h.

Athyriam fdix femina,

+ Onoclea stmthopte-

ris.

Equisetum silvaticum

+ Triticum repens hh. E pratense.

nale h.

Convallaria majalis.

Majanthemum bifo-

lium.

Paris quadrifolius.

+ Epipactis latifolia

hh.

Urtica dioeca,

+ Ramex acetosa hh.

+ Polygonum hydro-

piper hh.

Stellaria nemorum.

+ St media hh.

St graminea hh.

*Sf. longifoliah.

Arenaria trinervia.

Adaea spicata.

+ Caltha palustris.
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Hepatica triloba. E. montanum.

+ Thalictrum flavum Circaea atpina.

h. Anthrisciis silvestris.

ria.

*Lappa minor hh.

+ Cirsium heterophyt-

lam hh.

+ Ranunculus acer h. Aegopodium podagra- + C lanceolatum hh-

""Centaurea phrygia h.

+ Tussilago farfarus

h.

Solidago virgaurea,

+ Lampsana commu-
nis hh.

Angelica silvestris.

R, repens.

*R, polyanthemos h.

+ Cardamine amara + Pirota minor h.

h. Trientalis europaea,

+ Chrysosplenium al- Lysimachia vulgaris.

ternifolium.

Ulmaria pentapetala.

Rnbus saxatilis,

Geum urbanum,

G. rivale.

Fragaria vesca.

+ Comarum palustre

h.

Potentilla tormen tilla

h.

Alchimilla sp,

+ A* micans hh.

+ Trifolium repens

hh.

+ Tr. medium h.

'^'Lathyrus Silvester

L pratensis.

L, vernus.

Vicia sepium.

+ V. cracca hh.

* V. silvatica h.

Geranium silvaticum.

*G. Robertianum h.

Oxalis acetoselta,

Impatiens noli tan-

gere.

+ Viola palustris h.

+ V. epipsila.

*V, umbrosa hh.

V. mirabilis.

V. *Riviniana.

h

+ t. ihyrsiflora hh.

^Polemonium coerule- Mulgedium sibiricum

um hh.

Pulmonaria officina-

lis.

+ Scutellaria galerica-

lata hh.

+ Menta arvensis.

Clinopodium vulgare.

Brunella vulgaris.

Galeopsis ^bifida h.

Stachys silvaticus.

+ St. palaster h.

h.

Mieracia vulgata h.

Vaccinium myrtillus.

V. vitis idaea h.

i

Janiperus communis

+ Salix nigricans h.

*S. phylicifolia /i.

S. aurita h.

4- Solanum dulcamara -S. cinerea.

h.

Veronica longifolia h.

V. chamaedrys.

+ V. officinalis h.

Scrophularia nodosa.

'^Ribes grossularia hh^

R. nigrum,

Rubus idaeus.

Rosa cinnomomea.

Rhamnus frangula.

*Melampyrumpratense Daphne mezereum

Viburnum opulas.h.

'^M, silvaticum.

Galium boreale.

+ G. palustre.

*G. trifloram h.

Lonicera xylosteum.

Picea excelsa.

Pinus silvestris.

+ G. uttginosum hh. + Salix pentandra h.^

+ G. mollugo hh. S. caprea.

'^Linnaea borealis hh. Poputus tremula.

+ Valeriana officina- Betula verrucosa.

lis. B. odorata.

*Succisa pratensis hh. Alnus glutinosa

'^Hypericum quadran- Campanula glomerata A incana.

guL h.

Epilobium angusti-

folium.

h.

+ C. patula.

C. persicifolia.

Prunus padus.

Pirus aucuparia.

Tilia cordata.
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Lehtomaisiin kasvupaikkoihin olen lukenut myos ne
pienialaiset niittylehdikot, jotka lehtomaista metsaa
luonnonniityksi raivattaessa ovat jatetyt metsaa kasvavina

niittyaidan sisapuolelle. Niita on lisaksi harvennettu, josta

on ollut seurauksena heina- ja ruohokasvien runsas ver-
+

soaminen ja uusien lajien siirtyminen varsinaiselta niitylta

lehdikkoon. Tallainen lehdikko on siis puolikulttuuriyhdys-

kunta ^). On usein vaikeata paattaa, onko niittylehdikko

raivattu lehtoon vai lehtomaiseen kangasmetsaan, silla

sammalikko ja varvikko useimmiten surkastuvat ja saniaiset

haviavat harventamisen takia, Lehtokasvien lukuisa tai

harvalukuinen esiintyminen antaa tassa kuitenkin hiukan

osviittoja. En ole kuitenkaan tehnyt eroa naiden valilla,

vaan esitan tassa yhdistetyn lajiluettelon molemmanlaatui-

sista niittylehdikoista, niista muutamista, joita tarkemmin

tutkin. Yleisimmat lajit ovat painetut lihavammalla.

Milium effusum.

Agrostis vulgarism

Paris quadrifotias,

Gymnadenia conopea

Calamagrostis epigea. Platanthera bifolia.

C* amndinacea.
C. phragmitoides.

Aera flexuosa.

Ae. caespitosa.

Poa nemoralis.

Dactylis glomerata.

Festuca ovina.

Melica nafans.

Carex sparsiflora.

C Goodenoughii.

Lazula pilosa.

Listera ovata,

Stellaria graminea.

Hepatica triloba.

Ranunculus * cassubi-

cus.

R' polganthemos.

Ulmaria pentapetala.

RubuM saxatilis,

Geum rivale.

Fragaria vesca,

Potentilla tormentilla.

Geranitttn silvaticum*

Oxalis acetosella.

Viola epipsila.

V. canina.

K ^Riviniana.

Epilobium angusti-

folium.

Anthriscas aitvestrts.

Pimpinella saxifraga .

Aegopodium poda-

graria,

Selinnm carvifolia.

Angelica silvestrts.

Pirola rofundifolia.

Alchimilla *acutangula, Tnentalis europaea

Equisetnm silvaiicam. Irifolium repens

E' pratense. Tr. medium.

Convallaria mafalis. Lathyms pratensis.

^aianthemum bifo-

lium.

L. vernus^

Vicia sepium.

Pulmonaria officina-

lis.

Brunella vulgaris.

Veronica longifolia.

V. chamaedrys.

tarkemmin
teen" siv. 38.



32 K, t/. Valte, Lehtomaisen kasvillis. ja lehtokasv. esiintym. Jaaskessa.

Melampyram pratense. Leontodon hispidas.

M. silvaticum.

Galium boreale.

G. uliginosam.

Campanula cervicaria

C. glomerata.

C. persicifolia,

Cirsium heterophyl-

fnm.

Solidago virgaurea .

Achillea millefolium.

Chrysanthemum lea-

canthemum.

Crepis paladosa.

Hieracium umbellatum

Rubus idaeus.

Daphne mezeream*

Viburnum opulus.

Vaccinium myrtillus.

r. vitis idaea.

Picea excelsa.

Pinus silvestris.

Salix caprea.

Popnlns iremata

Juniperus communis. Betula odorata.

Salix nigricans.

S. aurita.

S. depressa.

Alnus incana*

Prunus padus.

Pirns aacaparia^

Lehtoyhdyskuntiin liittyvat laheisesti ne kapeat, usein

katkenneet kasvillisuusjuovat, joita tapaamme metsapu-
rojen varsilla. Harvoin talloin voi puhua varsinaisista

yhdyskunnista, vaan kohdista, missa puron lihavoittava

vaikutus maaperaan on voimakas, kuten koskipaikoissa tai

missa hetteet*), risukot, puunningot, kivikot t. rikas kas-

villisuus tukkivat puron, asettuu lehtokasveja puiden ja

pensaiden varjoon ^). Muissakin paikoissa puronvarren kas-

villisuus poikkeaa ymparistosta. Kivikkoisten metsapurojen

varsilla muistuttaa kasvillisuus jonkun verran koskilehtojen,

alavien notkojen ja niittyjen kautta virtaavien ojien ja puro-

jen aarella taas korpilehtojen kasvillisuutta. Seuraava esi-

merkki kuvaa vahan laajempaa puronvarrelle muodostunutta

korpimaista yhdyskuntaa.

25. VII. Sopero, Laanimaen ja Liisniittyjen valilla, puronvarrella.

Maapera savista. Sammalkasvillisuudesta merkitsin vain runsaimpana

Sphagnum squarrosumin. Putkilokasvit

:

Alopecurus genicular

tas,

Aera caespitosa,

Carex rostrata.

C. echinata.

C. loliacea paik. rs

Jancus effasas.

Phegopteris polypo-

diaides.

Polystichum spinulo-

sum.

) Hetteikkojen kasvillisuus on selitetty lahdepaikkojen kasvilli-

suuden yhteydessa s. 34.

2) Vert Einfl. d. Kult. s. 184—185.
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Equisetam silvaticam

E. ftuviatile yks

Ranunculus repens
V

Carddmine amara
iflmaria pentopeiala

Geum rivale

Comarum palustre

Viola epipsila

Lysimachia vulgaris

L. thyrsiflora

arvensisMeata

Galium palustre

Cirsium palustre

Crepis paladosa

Salix nigricans

S, aurita

Ribes nigrum

Betala odorata

Alnas incana

Picea excelsa yks

F

Liitan tahan luettelon kaikista niista kasveista, jotka
4

Tiayttavat olevan sidottuja tutkimiini purovarsiin ja puuttu-

van ymparilla olevista yhdyskunnista:

Baldingera arundin,

Alopecuras genicala-

tas

Calamagrostis phrag-

mitoides

Aera caespitosa

Glyceria flaitans

Triticum caninum

Scirpus silvaticas

Carex rostrata

C. echina t

a

C elongate
*

C. canescens

C; tenella

Juncus effusus

V* alpinus

Sparganiam ramosum Myosotis patustris

Phegopteris polypodi-

oides

Ph. dryopteris

Paris quadrifolius

Rarnex aqaaticas

Stellaria nemorum

St longifolia

Arenaria trinervia

Actaea spicata

Thalictrum fiavmn

Ranunculus repens

Cardamine amara

Barbarea stricta

Scutellaria galericu-

lata

Menta arvensis •

Stachys silvaticas

Solanum dulcamara

Veronica longifolia

Scrophularia nodosa

Galium palustre

Adoxa moschatellina

Valeriana officinalis

Chrysosplenium alter- Cirsium palUstr^

nif.

Ulmaria pentapetala

Geum rivale
r

Comarum palustre

Lathyrus vernas

Impatiens noli tan-

gere

Viola epipsila

V. umbrosa

Mulgedium sibiricum

Crepis paludosa

Polystichum spinulo- - Circaea atpina J m

sum Aegopodiam podagra-

Salix nigricans

S. phylicifolia

S. aurita

Ribes nigrum

Rubus idaeus
w

Daphne mezereum

Lonicera xylosteum

naP' cristatum

Athyrium filix femina Lysimachia vulgms

Onoclea struthopieris L thyrsiflora Alnus glutinosa

Squisetam silvaticam Pulmonaria officinal ^.Pninus padas

^ ftuviatile lis i

.

u

3
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Lihavia kasvupaikkoja, joissa muutamat lehtokasvitkin

viihtyvat, ovat erilaatuiset lahdepaikat, jotka turve-

muodostuksensa takia oikeastaan ovat ravintorikkaita pikku-

soita ^). Niihin olen lukenut erilaisten lahteiden reunat ja

hetteikot, Lahdepaikkoja, ainakin rehevampia, tapasin siksi

vahan ja niiden kasvillisuus vaihteli hyvin suuressa maarassa,

niin etta tyydyn tassa esittamaan vain luettelon muistiin mer-

kitsemistani lajeista:

Carexpallescens

C. flava

C. sparsiflora

C. teretiascula

Triglochin palastris

Listera ovata

Stellaria nemoram
St palastris

St. uliginosa

Montia fontana

Athyrium ftlix femina Cardamine amara
Eqaisetum siluaticum Chrysosplenium alter-

Ulmaria pentapetala

Geum rivale

Viola epipsila

Angelica silvestris

Palmonaria officinalis

Galium palustre

Crepis paladosa

E. palustre nif.

Viljelyksen suhteesta lehtokasvillisuuteen ^).

Niihin aikoihin, kun Litorinameren salmi viela lainehti

alisen Vuoksen paikkeilla ja ylinen Vuoksi laski Saimaasta

taman salmen pitkaan, luoteiseen pistavaan lahteen, saapui

ensimainen kivikautinen asutus salmen rannoille. Ei ole

kuitenkaan mitaan merkkeja siita, etta pysyvaa asutusta

olisi ollut viela naina aikoina ylisen Vuoksen varsilla. Yhfa
vahan on nailta tienoin tietoja myohemmalta rautakaudelta.

jolloin alisen Vuoksen varsilla jo n. v. 800 paikkeilla j. Kr.

.^1'') Vert. Metsanh. perust. siv. 238—239.
135-^^37.

2) Asut

Einfl. d. Kult. siv,

Wallirt

Siiri Kati-

siv.

yamaa): Kuvauksia Suomen kansan esihistoriasta, Jyvaskyla 1894

uomen karjalaisen heimon historia, Helsinki 1915.

f; Tietoja Jaasken pitajan oloista 1500-luvulla, Kaukomieli VI, 1917,

109—133 seka kirjoituksia teoksissa Oma Maa, Suomen Kartasto

ja Karjalan kirja.
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s. oli hyvinkin tihea asutus. Naihin aikoihin alkoi kai myos
asutus levita Ala-Vuokselta ymparilla oleviin eramaihin ja

lienee talloin Jaaskikin saanut ensimaiset.asujamensa. Sen
aikuinen asukas, alkuperaisia elinkeinojaan, -^ metsastysta,

kalastusta ja kaskeamista harjoittaen, ei liene paljoakaan

kyennyt luontoa muuttelemaan. Pikemminkin voisi sanoa,

etta luonto uhkasi ihmista tuholla nailla synkilla saloilla.

Kuiteiikin lienee rautakautinen kaskeaminenkin jo jonkun

verran muutellut metsan ulkonakoa.

Vanhimmat historialllset tiedot Jaaskesta supistuvat

eraaseen epavarmaan pitajan nimesta johdettuun asutus-

olettamukseen 12-vuosisadalta. Vasta Karjalan ristiretkien

jalkeen, kun ruotsalaiset ja venalaiset olivat kamppailleet

naista alueista, mainitaan Jaaski kihlakuntana Pahkinasaaren

rauliassa v. 1323. V. 1415 esiintyy Jaaski ensi kerran pita-

Jana, mutta vasta seuraavalta vuosisadalta on tietoja paikka-

kunnan asutusoloista. — Ristiretkien aikana oli Karjalassa

viela vallinnut „turkiskausi", metsastyksen kukoistusaika, ja

sita seurasi keskiajan lopulla „kaskikausi", jolloin kasken-

poltto oli paaelinkeinona. Uuden ajan vaihteessa alkoi

varsinainen maanviljelys vakiintua Laatokan rannoilla,

mutta kesti kauan, ennenkuin se sisamaassa voitti jalan-

sijaa.
' '^ w

Tarkastellessa v. 1557 verokirjojen kylaluetteloita, ihme-

tyttaa se seikka, etta melkein kaikki Jaasken kylat jo silloin

olivat olemassa. Ne olivat kuten nytkin ryhmittyneet paa-

asiallisesti pitkin Vuoksen ja Kuurman vartta seka niille

savimaille, joita oli Jaaskjarven ymparistoilla ja pitajan etela-

osassa. Tietystikin olivat kylien takamaat valialueilla koske-

mattomampia kuin nykyaan ja viljelykset pienempia, vaikkei

siita aikakirjat paljon tiedakkaan kertoa. Huomattava seikka

on se, ettei verokirjojen kylaluetteloissa mainita ollenkaan

pitajan karulla koilliskulmalla olevia Hirslammen ja Laitilan

kylia. • Muutamia uusia kylia kylla seuraavina

nina ilmestyy, miitta ne ovat syntyneet entisten joukkoon,

samojen vesistojen varsille.
L

VUOSl

*t
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Topograafikartoista vuodelta 1898 nakyy, ' etta val-

tavin yhtenainen asutusalue on pitkin Vuoksea, sen mo-

lemmin puolin. Taalla on pikkukylia paikotellen tuhka-

tiheaan, toinen toisessaan kiinni ja yhteista peltoalaa

paikotellen melkein keskeytymattomana juovana virran mo-

lemmilla rannoilla. Kuurman laaksossa ovat isot peltoalat

ja taaja asutus ryhmittyneet paaasiassa latvoille ja jonkun

verran suulle, mutta muualla on ainoastaan pienia katkelmia

peltomaata, kun taas yhteista niittyalaa jatkuu pitkin Kuur-

man vartta. Syyna tahan on se, etta Kuurman laaksorinteet

ovat enimmakseen kovin vuorisia ja jyrkkia, eivatka ole

antaneet tilaa suurille viljelyksille ja Kuurman laakson pohja

taas on suurimmaksi osaksi viela aivan nuoria lietteita, jotka

ovat syntyneet paaasiallisesti vasta v. 1857 laskun jalkeen.

Hiirenjoen varsille ei vuorisuuden takia ole voinut muodos-

tua laajoja viljelyksia. Muut Jaasken laajemmat asutukset

ovat ennen (s. 35) mainituilla savitasangoilla, Muualla pita-

jassa nakyy harvoin kylakuntia, "korkeintain joku uudistalo

tai mokki kotipeltoineen, tavaliisesti vain yksinaisia metsa-

niittyja siroteltuna sinne tanne laaksonotkoihin.

Paaosa lehtoaluetta 1. Vuoksen varret ovat siis pai-

kotellen melkein yhtenaisen peltoviljelyksen vallassa,

kun taas asutus Kuurman ja Hiirenjoen varsilla, kuten

edella mainitsin, on heikompaa. Kartasta naemme
myos, etta lehtoalueen ulkopuolellekin on levinnyt

asutusta, historiallisista tiedonannoista paattaen jo hyvin
• r

aikaisin. Nama savialueet ovat kaikesta paattaen olleet

ennen hyvakasvuisia lehtomaisia kangasmetsia. Pitajan ka-

rummissa seuduissa, kuten esim. Kalalammin ja Jaaskjarven

valilla ja pitajan koilliskulmalla, mutta vabin erin muuallakinj

tapaa vielakin' yhtenaisen puoleisia metsaaloja. — Jollei tal-

laisella vanhalla sayiperaisella viljelysseudulla viljelyksen

riippuvaisuus . kasvillisuuden relievyydesta olekkaan yhta

selva kuin aliieella, missa laajahkoja karuja kangasmetsa-

ja suoaloja paikotellen katkaisevat fehevammat k^^villisuus:

juovat, niin paapiirteissaan taallakin huomaa asutuksen
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hakevan rehevampia maita. — Siihen aikaan, kun ihmiset

taalla viela harjoittivat yksinomaan metsastysta ja kalastusta

seka kavivat vaihtokauppaa naapurien kanssa^ he hakivat

asuntonsa paaasiassa luonnon kulkuvaylia silmalla pitaen ^)

ja suosivat alkuperaisten kalastusneuvojensa takia mieluum-
min jokien varsia ja pikkujarvia kuin isojen selkien rantoja^).

Kaskikauden suomalaiset lienevat kuitenkin viljelyksiensa

vuoksi suosineet lihavia ja hikevia vesistonvarsia, pannen

silloin paapainon maaperan suotuisuudelle ').

On itsestaan selvaa, etta tallaisella vanhalla viljelysseu-

dulla kulttuurin vaikutus kasvillisuuteen tuntuu kaikkialla.

On lisaksi huomioonotettava, etta Jaaski kokonaisuudes-

saankin on tiheimmin asuttuja pitajia Etela-Karjalassa ^).

Viela suurempi asutustiheysarvo saataisiin, jos voitaisiin

laskea yksinomaan lehtoalueen asukasluku ja pinta-ala.

Nain saadun asutustiheyden arvo olisi varmasti hammastyt-

tavan suuri verrattuna samalla tavalla saatuun pitajan muun
osan asutustiheysarvoon. Juuri talla melkein kauttaaltaan

viljellylla lehtoalueella on kulttuurin kasvillisuutta turmeleva

vaikutus ollut suurin.

Asutuksen ja viljelyksen merkit ovat piirtyneet varsin-

kin metsiin. — Tassa yhteydessa voi ainoastaan hajanaisia

ja ylimalkaisia piirteita naista seikoista tulla mainituksi.

Jo vanhoista ajoista ovat ensi sijassa ravintorikkaimmat ja

hikevimmat maat raivatut niityiksi ja pelloiksi. Eritoten on

se savea tai lihavaa morenia oleva maapera, jota lehto-

kasvillisuus seuraa, vetanyt puoleensa etenevaa viljelysta.

Lehdoista lienevatkin jaaneet raivaamatta ainoastaan erikoi-

sen lohkareiset ja kiviset tai viettavat kohdat. Kun rehe-

; I

^) Kuvauks. Suom. kans. esihist. s. 72.

2) Julius Ailio: Kivikauden loydot, Suomen kartasto II, s. 6.

») Cajander: Kasvien vaellusteista Suomeen, Lannetar uusi jakso

II. 1914, s. 43—44. — Metsanh. perust. s. 689—690. ,

*) Suomen kartaston mukaan 22 henkea neliokilometrilla.
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yaan kohtaan metsassa, jonkun vuoren alle laaksonotkoon

tai puronvarrelle, on raivattu metsaniitty, niin on niittyaidan

sisaan niityn laiteille, nurkkauksiin tai kivikkoisiin, niityksi

kelpaamattomiin saarentoihin, jatetty lehdikkoja (s. 31—32).

Naista ovat^sot tarvepuut kaadetut, mutta oksat jatetyt nain

harvennettutjfn metsikkoon yhdessa pudonneitten lehtien

kanssa lannoittamaan maaperaa ja lisaamaan heinankasvua.

Kun nimittain heina varsinaiselta niitylta on korjattu, laske-

taan karja laiduntamaan aitauksen sisapuolella oleville leh-

dikkopalville.

Viela laajemmalti on kaskeaminen vanhoina aikoina

kohdannut metsia. Talta viljelykselta lienee sailynyt vain

kuivimmat kankaat ja kallioiset kohdat. Nykyaan alkavat

talla paikkakunnalla kaskenpolton jaljet jo peittya umpeen ^).

Mutta taman havityksen tilalle on astunut viela pelotta-

vampana muunlainen metsanhaaskaus tukkipuiden kaadon,

paperipuiden veistannon, halkojen hakkuun y. m. muodossa,

. joka alinomaa muuttaa maisemain ulkomuotoa. Kaikkein

turmiollisinta on viime aikoina kuitenkin ollut se met-

sien polttopuiksi pilkkominen, jonka tuloksena ovat joka

vuosi ilmestyvat aukeamat ja suurehkotkin paljaaksi haka-

tut alat.

Tama havitys on kohdannut niin hyvin lehtoja kuin

huonompikasvuisiakin maita. Parempikasvuisista maista ovat

naennaisesti sailyneetkin alat nykyisin lepikkoina, paraim-

missa tapauksissa nuorina koivikkoina tai sekametsina.

Naitakin aloja, jotka nayttavat koskemattomilta, kaytetaan

ahkeraan laidunmaina. Tallaisilla, varsinkin pienialaisilla

hakamailla, turmelee karja aluskasvillisuuden, uusia lajeja

tulee tilalle, monet entisista, varsinkin saniaiset ja muut

varjokasvit seka varvut ja sammalet, kuolevat sukupuut-

toon, ja lopulta on avaroilla muotonsa muuttaneilla aloilla

,'i

*) Vert. Linden: Anteckningar om vaxtligheten i sodra Karelen.

Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 16, 1891, s. 124.
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vaikea paattaa, minkalainen paikan alkuperainen kasvillisuus

on ollut.

Miltei mahdotonta on todeta paikan alkuperaista kasvil-

lisuutta siella, missa raivaus on ollut taydelljnen. Peltoja

ja niittyja raivattaessa lehtoihin on vain joku lehdoille

ominaisen kasvilajin yksilo jaanyt lepikkoon makirinteessa,

metsan laitaan, niittypuron varrelle j. n. e. kertomaan paikan

raiskatusta kasvillisuudesta ja ilmoittamaan, etta lehtomainen

kasvistoaines on paikalla ollut vallalla.

Lehtomaisten kasvupaikkojen kasvisto ja lehto-

kasvit.

Tarkastellessamme lehtojen lajiluetteloissa erikoisesti

yleisiksi merkittyja kasveja huomaamme, etta useat niista

ovat meidan metsiemme yleisimpia kasveja, jotka hyvin

viihtyvat laihemmallakin maaperalla '). Naihin kuuluu, lu-

kuunottamatta muutamia metsiemme yleisimpia puulajeja,

joiden alkuperaisesta esiintymisesta eri metsatyypeissa tam-

moisella vanhalla viljelysseudulla ei nykyoloja tutkimalla

tahdo saada oikeata kasitysta, myos joukko heina- ja ruoho-

kasveja ^). Naista ovat esim. yleisia niin hyvin kuivissa ja

tuoreissa kangasmetsissa kuin lehdoissakin: Calamagrostis

arundinacea, Convallaria majalis ja Solidago virgaarea.

Tuoreiden kangasmetsien ja lehtometsien yhteisista yleisista

lajeista mainittakoot: Maj'anthemum bifolium, Rubus saxa-

tilis ja Trientalis europaea. Luetteloa voisi jatkaa mainitse-

malla suuren joukon eri metsatyypeissa vahemman yleisina

esiintyvia lajeja, niin hyvin sellaisia, jotka lehdoissa ovat

Vert, taulukkoja siv. 17-20 ja 20—26 12.

') Erittain valaisevia ovat Linkolan metsatyyppien lajiluettelot

(Ita-Karj. metsatyypp. siv. 227—231).
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yleisimmillaan kuin sellaisia, jotka saavuttavat suurimmaa

yleisyytensa jossain muussa metsatyypissa, mutta Qvat leh-

doissa harvinaisempia.

Mita niittylehdikkoihin tulee, niin ei mitaan niille omi-

naisia kasvilajeja tietystikaan ole, vaan niiden kasvisto on

yhdistelma metsien ja erilaatuisten niittyjen kasveista.

Tarkempiin vertailuihin en tassa ryhdy, kun en viereisista

niityista ole tehnyt topografisia tutkimuksia *). Tahdon vain

mainita lehdoissa satunnaisista tai kokonaan puuttuvista,

lehdikoissa yieisina esiintyvista lajeista seuraavat: Fesfuca

ovina, Selinam carvifolia, Pirola rotundifolia ^), Campa-
nula glomerata, Cirsium heterophyllum ja Vaccinium vitis

idaea ^).

Samoin ei puronvarsillakaan ole mitaan naille paikoille

yksin ominaisia kasveja. Huomattava osa lajeista on ran-

noille ja puronvarsille yhteisia. Samoin kasvaa puronvarsilla

myos useita kosteiden niittyjen kasveja^). — Mita vihdoin

lahdepaikkoihin tulee, niin, kuten aikaisemmin mainitsin

(siv. 34), ei niiden kasvistosta ole voinut saada yhtenai-

sempaa kasitysta. Ainoat lahdepaikoille ominaiset putkilo-

kasvit nayttavat olevan Stellaria uliginosa ja Montia fontana.

Tassa yhteydessa on myos mainittava Chrysosplmium alter-

nifolinm, joka samoin suosii lahteisia kohtia, mutta kasvaa

toisenluontoisillakin paikoilla, kuten seuraavasta tulemme
nakemaan. Monet lahdepaikkojen kasvit tapaa erilaatuisilla

kosteilla niityilla ^).

») Sitapaitsi olivat niityt keski- ja loppukesrilla niitetyt. — Vert,

lajiluetteloa s. 32 luetteloihin teoksissa Metsanh. perust. s. 479—182 ja

Einfl. d. Kult. s. 200—216.

2) Yleinen kasvi lehtomaisissa kangasmetsissa.

^) Yleinen saviperaisissa lehtomaisissa kangasmetsissa; pitaa

paremmin puoliaan lehdikkoa harvennettaessa kuin mustikka,

*) Vert, lajiluetteloa s. 33 alaviittauksessa ^ osoitettuihin kohtun

seka Einfl. d. Kult. s. 173—185.

®) Vert, lajiluetteloa s. 34 alaviittauksessa osoitettuihin kohtiin.
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Tutkimuksellemme tarkeammat ovat kuitenkin ne lehto-

maisten kasvupaikkojen lajit, jotka enemman tai vahemman
suosivat tuota lihavahkoa maaperaa ja ovat suuremmassa

tai pienemmassa maarassa sidottuja lehtoihin tai lehtojen

tapaisiin yhdyskuntiin ^). — Naita kasvistollisia tutkimuksia

varten olen tammoisesta lajista, mikali mahdollista, merkin-

nyt muistiin jokaisen tuntemani loydon seka ilmoituksia

esiintymisesta ja kasvupaikan laadusta. Lajien yleisyyden

olen maaritellyt kirjallisuudessamme kaytantoon otetun

menettelytavan mukaan, kayttaen yleisyysmerkkeina lyhen-

nyksia seuraavista tunnetuista nimityksista:
*

hy = hyvin yleinen jh = jokseenkin harvinainen

y == yleinen h = harvinainen

jy = jokseenkin yleinen hh = hyvin harvinainen

p = paikottainen

Ensinna on mainittava ne lajit, jotka melkein yksin-

omaan tai paaasiallisesti esiintyvat lehtomaisilla kasvupai-

koilla kuten lehdoissa, niittylehdikoissa, puronvarsilla ja

lahdepaikoissa ja joita kasvistolliset havaintoni erikoisesti

tarkoittavat. Niita voisi kutsua varsinaisiksi lehto-

kasveiksi. Mainitsen tassa muutamia esimerkkeja tarn-

moisten kasvien esiintymisesta.
r

Onoclea struthopteris p lehtoalueella, hh pitajan sisa-

osissa, metsapurojen varsilla, korpilehdoissa ja kerran ranta-

pensaikossa. Parissa kohdassa ojassa maantien varrella

(jaanyt puronvartta raivattaessa).

Daphne mezereum jy—y lehtoalueella, p pitajan muissa

osissa, varsinkin kuivahkoissa makilehdoissa, lehdikoissa ja

lehtomaisissa kangasmetsissa, vahemman ojanne- ja vuoren-

aluslehdoissa.

') Vert myos Metsanh. perust. s. 278, 450-451, 486, 653-655 seka

Kasv. vaellusteista s. 25—40.
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Palmonaria officinalis p—jy erilaatuisissa lehdoissa,

enemman kuivahkoissa

lehtoalueella.

kuin kosteahkoissa, ainoastaan

Galium triflorum hh—h parissa vuorenaluslehdossa

Ehatoksen etelarinteessa ^).

Liitan tahan luettelon seudulla esiintyvista varsinaisista

lehtokasveista. Jos kasvinimen perassa on yksi yleisyys-

merkki, tarkoittaa tama koko aluetta; kahdesta merkista

tarkoittaa edellinen lehtoaluetta Vuoksen—Kuurman—Hnren-

joen varsilla, jalkimainen muuta, kaucmpana vesistoista ole-

vaa seutua; kun kasvia ei tapaa lehtoalueen ulkopuolella,

on yleisyysmerkin tilalla viiva.

Onodea struthopteris p, h
Milium effasam h—jh, h

Triticum caninum p—jy, hh

Epipactis latifolia jh—

p

Corytus avellana h,

Stellaria nemoram p—jy,
—

Arenaria trinervia p—jy, h
Actaea spicata jy-^y, hh
Hepatica triloba jy, hh
Corydallis Holida h,

Chrysosplenium alternif. jy,

Ribes nigrum jy, jh

Lathyrus Silvester h,

L vernus p, jh

Vicia silvatica h—jh,

Geranium Robertianam h,

Acer platanoides hh,

Impatiens noli tangere jy

Tilia cordaia jy, h

Viola epipsila p—jy

V. umbrosa h,

V. mirabilis p, —
Daphne mezereum jy—y, p
Circaea alpina jy

Palmonaria officinalis p—jy

Clinopodiam vulgare p,

Sfachys silvaticus jy, hh

Galium triflorum hh— h,

Lonicera xylosteum y, h

Adoxa moschatellina h,

Naihin liittyy muutamia lehtokasveja, jotka tuntuvat

leviavan lehtomaisilta kasvupaikoilta kulttuuripaikoille seka

sellaisia, joiden esiintyminen paikkakunnalla taydellisesti

luonnonvaraisina ei ole varmaa. Jalkimaiseen ryhmaan

kuuluvat lajit olen merkinnyt tahdella.

') Kts. muiden lajien esiintymisesta tarkemmin seuraavaa lukua

ja kirjoitelmaani „Taydentavia tietoja Jaasken putkilokasvistosta".
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Listera ouata h lehtoalueella; tavattu eraassa aukkoisessa

lehtoniit}'!! lehdikossa ja toisen kerran hetteikkoisessa koh-

dassa kostealla niitylla.

Aqiiilegia vulgaris h tavattu eraassa lehtorinteessa seka

laheisella rinneniitylla kasvavana yli 1 km lahimmista asu-

muksista; ilmoitettu kasvavaksi eraan myllyn luona, jossa

Juultavasti esiintyy metsistyneena; molemmat loytopaikat

•ovat lehtoalueella. Kasvatetaan Jaasken kirkolla hautaus-

maalla ja muutamissa puutarhoissa, joissa se joskus esiintyy

vahan metsistyneena.

Cardamine amara p lehtoalueella, hh muualla Jaaskessa;

kasvaa kivikkoisilla puronvarsilla, joskus lahdepaikoissa,

harvoin ojanteissa ja koskilehdoissa; kerran ainakin loydetty

levinneena kaivetun niittyojan partaalla seka hetteisessa

kohdassa niitylla.

Agr eupatoria jh yksinomaan lehtoalueella lehto-

mailla ja sielta levinneena silloin talloin teiden varsilla ^).

Brachypodium pinnatam h, — Geatn urbanum p,

Listera ovata h,

"^'Humulas lupulus h,

*Aqailegia vulgaris h,

Ranunculus *cassubicus h,

Cardamine amara p, hh

Ribes rubrum hh.

Agrimonia eupatoria jh,

* Pirns malus h, hh

"^Polemoniam coeraleum jh,

Solanum dulcamara h,

Mulgedium sibiricam jh—

p

Crepis patudosa p, hh

Toisen vahemman vaateliaan ryhman muodostavat sel-

laiset kasvit, jotka lehtomaisilla kasvupaikoilla kasvavat

rehevimpina, mutta tulevat hyvin tai hyvanlaisesti toimeen

karummallakin maaperalla. Ollen vahempaan tyytyvaisia,

on niiden yleisyys alueella enimmakseen suurempi kuin

edellisten, Nekin ovat yleensa harvinaisempia lehtoalueen

ulkopuolella. Kutsuisin naita lajeja eroitukseksi edellisista

«PUolilehtokasveiks i".

') Katso alaviittausta s. 42.
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Polysticham filix mas jy kivisissa ja varjoisissa maki-

rinteissa, maki- ja koskilehdoissa seka raetsapurojen var-

silla.

Paris quadrifoliiis jy lehtoalueella, jh muualla pita-

jassa, lehtomaisissa kangasmetsissa, maki- ja ojanneleh-

doissa seka puronvarsilla, harvemmin muunlaisilla lehto-

maisilla paikoilla.

Oxalis acetosella y lehtoalueella, muualla korkeintaan

jy, lehdoissa ja lehtomaisissa kangasmetsissa, joskus rehe-

vissa korvissa.

Viburnum opulus p lehtoalueella, h muissa pitajan-

osissa, makilehdoissa, lehtopensaikoissa, niittylehdikoissa

ja lehtomaisissa kangasmetsissa, harvoin muunlaisissa leh-

doissa ^). f
Phegopteris polypodioides jy Paris quadrifolius jy, jh

Ph. dryopteris y
Polysticham filix mas jy
A spinalosum y
Athyriam filix femina y
Poa nemoralis y
Melica nutans jy
Corex digitata p
Carex tenella h

Platanthera bifolia p, h

Stellaria longifolia jh,

Pranas padus y
Oxalis acetosella y, jy

Viola Riviniana jy

Melampyrum silvaticum jy

Viburnum opulus p, h

Naihin on lisattava eraita lajeja, joita nahtavasti viljelys

myos levittaa, paattaen niiden esiintymisesta kulttuuri- ja

puolikulttuurikasvupaikoilla.

Anemone nemorosa jh ainoastaan kaakkoisosassa pitajaa

Ehatoksen ymparilla ja Enson—Kiviojan tienoilla, siis lehto-

alueella, kerran vahan kauempana vesistoista, kosteissa

lehtorinteissa, lehtomaisissa kangasmetsissa seka parissa

— YIeinen rautatienpaikassa niitylla rautatien varrella. —
varsilla Antrean—Yiipurin valilla.

Aegopodiam podagraria y lehtoalueella, jh loitommalla

vesistojen varsilta, lehdoissa, niittylehdikoissa ja joskus

^) Kts. alaviittausta s. 42.
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lehtomaisissa mustikkametsissa; asutuilla seuduilla usein

runsas lepikoissa peltojen ja teiden varsilla, myos rata-

penkereilla, puutarhoissa j. n. e. hyvin levinneena ja rikka-

ruohon tapaisena.

Scrophularia nodosa p lehtoalueella, h sen ulkopuolella,

kivikkoisissa lehdoissa, lehtopensaikoissa ja puronvarsilla,

harvoin kivikkorannoilla; kerran ainakin nahty puutarha-

nurmikolla ^).

-^

Eqaisetam pratense p,
— Selinum carvifotia p» h

Gymnadenia conopea p, h Aegopodiam podograria y, jh

Anemone nemorosa jh, — Veronica chamaedrys y
Geranium silvaticum y Scrophularia nodosa p, h

Epilobiam montanum jy

Enimman huomiota olen kiinnittanyt varsinaisiin lehto-

kasveihin, jotka sentahden ovatkin tulleet tarkimmin tutki-

tuiksi. Puolilehtokasvien esiintymisesta voinkin useissa eri-

Tfoistapauksissa antaa vain ylimalkaisia tietoja.

Tassa yhteydessa tahdon erikoisesti huomauttaa luette-

loissa nakyvasta erllaisuudesta lehtokasvien esiintymisessa

Vuoksen—Kuurman—Hiirenjoen lehtoalueella ja kauempana

naista vesistoista olevissa seuduissa, mika soveltuu hyvin

siihen, mita on mainittu maapera- ja kasvillisuussuhteista

nailla tienoin 2).

F

Lehtokasvien esiintyminen eri luontoisilla kasvu-

patkolla.
V

. Varsinaiset lehtokasvit eivat yleensa ole Jaasken lehto-

jen yleisimpia kasveja, vaan on niilla useiramiten vahemman

huomattava sija tamantapaisten kasvupaikkojen lajikokoo-

muksessa. Kuitenkin ovat lehtokasvit lehdoille tunnusmer-

killisia, niiia kun ei muissa yhdyskunnissa juuri tapaa.

1

-'4

' Kts. alaviittausta s. 42.

*) Kts. s. 5, 7—8, It). 13 ja 14-15i
^

^

i . . '
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w

Sensijaan ovat useat puolilehtokasvit lehtojen luonteen-

omaisimpia ja yleisimpia kasveja *).

Muistiin merkitsemieni" lehtokasviloytojeii (kts. siv. 41)

avulla olen koettanut paasta selville lajien esiintymisesta eri

kasvupaikoilla ja yhdyskunnissa. Niiden yleisyyden perille

olen koettanut paasta pitamalla silmalla kahta puolta asiassa.

Ensin olen laskenut muistiinpanoistani loytojen luvun kussa-

kin yhdyskuntatyypissa ja sen kautta saanut selville, mika

osuus kullakin lehtokasvilla on kunkin kasvillisuustyypin

tai kasvupaikan lajikokoomuksessa. Toiseksi olen laskenut

naiden loytojen luvun kullakin kasvupaikalla (t. kussakin

yhdyskunnassa) prosenteissa lajin loytopaikkojen koko lu-

vusta ja saanut taten tietaa lajin halutuimmat kasvupaikat.

Varsinaiset lehtokasvit, joista minulla on tarkimmat numero-

tiedot, ovat tassa olleet paahuomioni esineina (kts. siv. 45).

I. Valaistakseni lehtokasvien esiintymisyleisyytta kui-

vahkoissa lehdoissa, olen ottanut lukuun nekin rais-

katut paikat, joissa lehtokasvit kasvavat jatteena silta ajalta,

jolloin mainittu kohta oli lehtoa. Nama kasvupaikat ovat

tietysti jaaneet huomioonottamatta siina luvussa, jossa kasi-

tellaan lehtojen kasvillisuutta. Tasta seikasta johtuu tassa

ja kaikissa seuraavissa tapauksissa loytopaikkojen joskus

huomattavan suuri luku. — Mainitsen tassa kuivahkoille

lehdoille ominaisimmat lehtokasvit loytopaikkojen lukujar-

jestyksessa, liittaen esiintymispaikkaprosentit loytopaikka-

luvun jalkeen sulkujen sisaan.

Lehtokasveja, jotka nayttavat melkein yksinomaan ole-

van sidottuja kuivahkoihin lehtoihin ja korkeintaan poikkeus-

tapauksissa esiintyvat kosteahkoissa, ovat seuraavat; Hepa-

iica triloba 16 (55.2; 17.2)2), Tilia cordata 14 (56.o; 16.o),

>) Kts. taulukkoja siv. 17—20 ja 20—26 seka lajiluetteloita s. 31

32 ja 33.

2
) Jalkimainen luku sulkujen sisassa tarkoittaa loytopaikkojeri

prosenttimaaraa kosteahkoissa lehdoissa. Jos lukuja on vain yksi,

on se kuivahko^en lehtojen prosenttiluku ja laji puuttuu kosteah-

koista.
•

- ^
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Clinopodium vulgare 10 (76.9; 23.i), Vicia silvatica 6 (83.3),

Lathyrus vernus 6 (37.5; 12.5), Epipactis latifolia 5 (62.5;.

12.5), Lathyrus Silvester 3 (75.o), Viola umbrosa 3 (6O.0; 20.o),

Geranium Robertianum 2 (lOO.o), Galium triflorum 2 (lOO.o)

ja Acer platanoides 2 (lOO.o); lisaksi kulttuurin levittama

Agrimonia eupatoria seka Ribes rubrum, Pirus malus }a Aqui-

legia vulgaris, joiden alkuperaisesti luonnonvarainen tila on
epaselva.

Lajeja, jotka esiintyvat paaasiallisesti kuivahkoissa,

mutta usein myos kohteahkoissa lehdoissa olisivat: Adaea
spicata 18 (46.2; 38.5), Daphne mezereum 14 (34.2; 22.o),

Pulmonaria officinalis 9 (47.4; 36.8) ja Milium effusum 3

(50.o; 33.3).

Puolilehtokasveista ovat enemman kuivahkoja lehtoja

suosivia: Phegopteris dryopferis, Polystichum filix mas, Melica

nutans, Carex digitata, Gymnadenia conopea, Platanthera

bifolia, Stellaria longifolia, Epilobium montanum, Selinum

carvifolia ja Melampyrum silvaiicam.

II. Samalla tavalla olen myos laskenut esiintymis-

yleisyydet kosteahkojen lehtojen lehtokasviloydoista

varsinaisiin lehtokasvupaikkoihin niihin liittyvat

metsapurojen varret.

Talloin saadaan kosteihin lehtoihin melkein tai koko-

naan sidotuiksi seuraavat lajit: Ribes nigrum 26 (96.3; 3.4)^),

Impatiens noli tangere 21 (SO.s; 15.3), Chrysosplenium alterni-

folium 20 (76.9), Stachys silvaticus 19 (61. 3; 25.8), Circaea

alpina 18 (69.2; 26.9), Viola epipsila 15 (78.9), Onoclea stru-

thopteris 12 (92.3), Triticum caninum 12 (57.i; 23.8) ja Carda-

mine amara 8 (8O.0), sitapaitsi raivauksen kautta leviavat

Solanum dulcamara ja Crepis paludosa seka Hamulus lupulus,

jonka alkuperaisyys luonnontilassa paikkakunnalla ei liene

varma.

' Is

') Sulkumerkkien sisassa olevat numerot tarkoittavat esiintymis^

kahdesta

kuivahkoj I
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Suuri osa seuraavien kosteahkoja lehtoja suosivien lajien

loytopaikkoja on jnyos kuivissa lehdoissa: Stellaria nemorum

9 (47.4; 31.6) seka Geum urbanum ja Midgedium sibiriciirrLy

jotka myos esiintyvat kulttuuripaikoilla.

Puolilehtokasveista rakastavat paaasiassa kosteahkoja

lehtoja: Athyrium filix femina, Carex tenella, Paris quadri-

folias, AnemoriP- nemorosa, Viola Rivinianaj ja Scrophularia

nodosa.

III. Yhta levinneita kummassakin lehtotyypissa tuntuvat

seuraavat lajit olevan: Lonicera xylosteam 39 (43,5; 41.3)^),

Arenaria trinervia 15 (36.8; 42. 1), Viola mirabilis 10 (50.o; 50.o)

ja Adoxa moschatellina 2 (50.o; 50.o).

Molemmissa lehtomuodoissa jokseenkin yhta yleisesti

esiintyvia puohlehtokasveja ovat seuraavat yieiset kasvit:

Polystichum spinulosum, Poa nemoralis, Geranium silvaticuniy

Oxalis acetosella, Aegopodium podagraria, Prunus padus ja

Veronica chamaedrys seka vahan harvinaisempi Equisetum

pratense,

Jos otamme tarkemmin huomioon lehtomaisen paikan

luonnon, niin on lehtokasveista erikoisesti makilehtojen
iiasveja: Clinopodium vulgare 10 (76.9) 2), Epipactis latifolia

5 (62.5) ja Lathyras Silvester 3 (75.o). Yleisimmin esiinty-

vat makilehdoissa myos seuraavat: Lonicera xylosteam 13

(28.3), Hepatica triloba 11 (37.9), Actaea spicata 10 (25.6),

Daphne mezereum 10 (24.4), Stellaria nemorum 6 (30.o), Are-

naria trinervia 6(31.6), Pulmonaria officinalis 6 (31.6) ja F/o/fl

umbrosa 2 (40.o).

Mieluummin esiintyvat taas vuprenaluslehdoissa
seuraavat lajit: Tilia cordata 9 {36.o), 'Miliuni effasum 3

(50.o), Geranium Robertianum 2 (lOO.o) ja Galium tnflomm
2 (lOO.o).

• * *-

^) Ensimainen luku tarkoittaa loytopaikkojen suramaa molemmissa

lehtotyypeissa, sulkujen sisalla olevista edeUinen prosentfimaaraa kui-

v^hkoissa, toineft kOsteahkoissa lehdoissa.

r- ^ Ensimainen luku on loytojen luku, toinen sulkujen sisassa olev^

prosenttimaara lajin kaikista ioydoiata. 4 -^
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Ojannelehtojen kasveja ovat paaasiassa Impatiens

noli tangere 16(61.5), Circaea alpina 14(53.8), Chrysosplenium

alfernifolium 11 (42.3) ja Sfachys silvatkus 11 (35.5).

Koski- ]'a varsinkin korpilehtoja tapasin alueella

siksi vahan (kts. siv. 21, esim. 10, 12, 13 ja 15 seka 11 ja

14), etteivat niista lasketut prosentit ja loytopaikkaluvut

anna selvaa, edellisiin lehtopaikkoihin verrattavaa kuvaa

lehtokasvien esiintymisesta niissa. Koskilehdoille en nain

ollen voinut todeta yhtaan niille erikoista lehtokasvilajia.

Koskilehtojen yleisimmat lajit nayttavat olevan seuraavat:

Lonicera xylosteam 7 % Actaea spicata 6, Ribes nigrum 5,

Triticum caninum 4 ja Stachys silvaticus 4. — Korpilehdoissa

ovat levinneita lajeja Onoclea struthopteris, Viola epipsila,

Daphne mezereum ja Ribes nigrum.

Puronvarsilla esiintyvista lehtokasvilajeista voin

sensijaan esittaa myos verrattavia prosenttilukuja. Puron-

varsien lehtokasveja ennen kaikkea ovat: Viola epipsila 13

(68.4), Ribes nigrum 11 (40.?), Onoclea struthopteris 10 (76,9)

ja Cardamine amara 6 (6O.0).

Vaihtelevien lahdepaikkojen lehtokasveista on

ainoastaan Chrysosplenium alternifoliam yleisesti nailla pai-

koilla esiintyva (8 loytoa), muut lajit kasvavat lahteiden

reunoilla ja hetteissa vain silloin talloin.

Lehdikkoja harrastavat erikoisesti puolilehtokasvit

Oymnadenia conopea ja Selinum carvifolia, joiden levenemista,

varsinkin viimeiksi mainitun, suurelta osalta kulttuuri nayttaa
• «« »

edistavan. Yleensa ovat lehtokasvit niittylehdikoissa haviava

kasvistoaines, josta niissa tapaa vain yhden lajin siella toisen

taalla harvalukuisina kappaleina.

') Nuraero ilmoittaa loytopaikkojen lukua

4
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Toiseksi olen kasitellyt lehtokasvien esiintymista karum-

missa yhdyskunnissa ja vahemman ravintorikkailla kasvu-

paikoilla. — Aikaisemmin on jo mainittu, etta puolilehto-

kasvit tulevat hyvin toimeen huonommassakin maaperassa

(siv. 43). Naidenkin joukossa on kuitenkin aivan selvasti

vahempaan tyytyvaisia ja vaateliaampia lajeja. Karummassa

maaperassa paraiten toimeentulevia puolilehtokasveja tuntu-

vat olevan: Phegopteris dryopteris, Platanthera bifoliay

Primus padus, Geranium siluaticum, Viola Riviniana ja Me-

lampyrum silvaticum. Vaateliaimpia puolilehtokasveja taas

nayttavat olevan: Polystichum filix mas, Paris quadri-

folius, Stellaria longifolia, Anemone nemorosa ja Viburnum

opulus.

Varsinaisten lehtokasvienkin joukossa on eri maarassa

vaateliaita lajeja. Lahinna puolilehtokasveja ovat vaateliai-

suudessa ne lajit, joita silloin talloin tapaa huonommallakin
maaperalla, jolloin ensi sijassa tulevat kysymykseen lehto-

maiset kangasmetsat, osaksi myos lihavat korvet seka pen-

saikot, joiden lehdonluonne on epaselva. Naita vahimman
vaateliaita varsinaisia lehtokasveja ovat: Daphne mezereum

(22.o) *), Viola umbrosa (20.o), Tilia cordata (20.o), Lathyrus

vernus (IS.s), Hepatica triloba (17.2), Arenaria trinervia (15.8),

Actaea spicata (15.4) ja Stellaria nemorum (15.o).

Toisen ryhman varsinaisista lehtokasveista muodostaisi-

vat ne, jotka vain joskus esiintyvat muissakin yhdyskunnissa.

Tahan kuuluisivat: Epipactis latifolia (I2.5), Stachys silva-

ticus (9.7), Lonicera xylosteum (8.7), Onoclea struthopteris

(7.7), Pulmonaria officinalis (5.3), Viola epipsila (5.3), Cir-

caea alpina (S.s), Impatiens .noli tangere (3.8) ja Ribes nig-

rum (3.7).

On kuitenkin suuri joukko varsinaisia lehtokasveja,

jotka paikkakunnalla tekemieni havaintojen perusteella tun-

tuvat olevan kokonaan sidottuja erilaatuisiin lehtomaisiin

kasvupaikkoihin. Kyseenalaista ja tarkempien tutkimuksien

') Luku on prosenttimaara loytopaikkojen summasta.
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kautta vasta selvenevaa on tama seuraavien lajien suhteen:
Milium effusum, Vicia silvatica ja Clinopodium vulgare.
Hyvin todennakoiselta tuntuu, etta seuraavat lajit kasvaisi-
vat vain lehtomaisilla paikoilla, kuten muistiinpanoni osoit-

tavatkin, nimittain Cardamine amara, Chrysosplenium alterni-

folium, Lathyrus Silvester, Geranium Robertianum, Viola mira-
biliSy Galium triflorum ja Adoxu moschatellina.

Olen lisaksi koettanut arvioida jonkun verran yleisim-

pien lehtokasvien runsautta kasvupaikoillaan sikali kuin se

on ollut mahdollista muistiinpanojeni perusteella. Ruohp- ja

heinamaisista varsinaisista lehtokasveista olen huomannut
seuraavien lajien esiintyvan paaasiassa runsaina: Onoclea

siruthopteris, Stellaria nemorum, Cardamine amara, Chryso-

splenium alternifolium ja Circaea alpina. Runsaina — jok-

seenkin runsaina — esiintyy enimmakseen Triticum caninum,

Vaihtelevampaa esiintymisrunsautta- osoittavat: Milium effu-

sum, Hepat Viola epipsila,

officinalis.

ticus. Huomattavasti ainoastaan siella taalla tai yksityisina

yksiloina esiintyva nayttaa Epipactis latifoUa olevan.

Puu- Ja pensaskasveisfa Ribes nigrum, Tilia cordata, Daphne

mezereum ja Lonicera xylosteum esiintyvat useimmiten jou-

kossa tai yksityisina kasvavina; ainoastaan lehrnus ja kuusama

ovat joskus vallitsevia.

Ruoho- ja heinamaisista puolilehtokasveista useimmiten

runsaana, joskus hyvinkin runsaana esiintyva on Aegopodium

podagraria. Runsaana — jokseenkin runsaana kasvavat

myos Poa nemoralis ja Oxalis acetosella. Toisten lajien

esiintyminen on vaihtelevampaa. Puukasveista Prunas padus

on usein vallitseva.
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Olen myos arvioinut lehtokasvien suhdetta viljelykseen

ja raivaukseen. Tassakin suhteessa tuntuu eri lajien valilla

olevan suurta erilaisuutta. Varsinaisista lehtpkasveista nayt-

tavat olevan arimpia eraat ohutlehtiset varjoruohot, ennen

kaikkea seuraavat: Actaea spicata, Impatiens noli tangere

(esim. eraissa ojanteissa kirkolla haviamaisillaan), Viola

umbrosa (kaikkialla harvalukuinen ja nayttaa viime vuosina

muutamin paikoin karsineen puiden kaadannasta), Circaea

alpina (sailyy vain tiheimpien leppavesakkojen suojassa),

Galium triflorum (?) ja Adoxa moschatellina (luultu jo

havinneeksi eraasta paikasta, mutta loytynyt uudestaan).

Lehdon harventamisesta nayttavat myos koko joukon

karsivan Milium effusum (?), Viola epipsila, V. mirabiliSy

Pulmonaria officinalis ja Stachys silvaticus. Koko sitkeasti

nayttavat pitavan puoliaan : kosteissa lepikoissa Triticum

caninum ja Stellaria nemorum, ojan varsilla Onoclea stru-

thopteris ja varsinkin Rites nigrum, lahdepaikoissa Chryso-

splenium alternifolium, lehtomailla Lathynis vernas ja Clino-

podium vulgare, lehdikoissa Lathyrus vernus ja Daphne

mezereum seka niitynlaiteilla Hepaiica triloba. Helpompi on

isompien puuvartisten kasvien, kuten kuusaman ja lehmuk-

seny puolustaa paikkaansa ja varsinkin jalkimainen nayttaa

versoavan uudestaan usein senkin jalkeen, kun se on juu-

resta hakattu poikki.

Niista lajeista, jotka viljelyksen kautta ovat saaneet

uusia kasvupaikkoja, oli jo edellisessa luvussa (siv. 42—43)

jonkun verran puhe. Tama kulttuurin avulla leviaminen

lienee vahaista seuraavilla: Cardamine amara (kts. s. 40

41) ja Mulgedium sibiricum (tavattu kerran muutamia kpL

heinapellon laidassa lahella rautatieta). Huomattavampaa
on se lajeilla Geum urbanum (esiintyy joskus pihoilla ja

talojen laheisyydessa) ja Crepis paludosa (joskus levinneena

kosteilla, varsinkin hetteikkoisilla luonnonniityilla). Suuresti

tuntuvat viljelyksen turvissa leviavan Brachypodium pinnatum

seka Listera ovata, Ranunculus ^cassubicus ja Agrimonia eu-

patoriUy joita en itse ole koskaan tavannut varmasti alku-

peraisissa oloissa.
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Puolilehtokasveista lienevat varsinkin kaikki saiiiaiset

(havinneet m. m. niittylehdikoista!), mutta etenkin lajit

Phegopteris polypodioides ja Polystichum filix mas arkoja

karsimaan raivauksesta samoin Paris qiiadrifolius, Stellaria

longifolia, Oxalis acetosella ja Viola '^Riviniana. Koko jou-

kon kestavia lajeja tuntuvat Melica nutans, Carex digitata,

Platanthera bifolia, Melampyram silvaticum seka puuvartisista

Viburnum opuhis ja varsinkin Pmnus padus olevan. — Erit-

tain vahainen nayttaa raivauksen levittava vaikutus olevan

lajeihin Equisetum pratense ja Scrophularia nodosa (kts. siv.

45). Erikoisesti tuntuvat raivausta ja viljelysta kayttavan

hyvakseen Geranium silvaticum (yleinen rinneniityilla, pellon-

pientareilla, joskus tienvarsilla ja ratapenkereilla), Veronica

chamaedrys (yleinen pellonpientareilla, piha- ja puutarha-

nurmikoilla, rinneniityilla j. n. e.) ja Aegopodium podagraria

(kts. siv. 44—45).

Nama vahaiset tutkimukset eivat kuitenkaan voi antaa

aivan selvaa kuvaa lehtokasvien suhteesta kulttuuriin, vaan

on arviointi ylimalkaista ja monessa kohdassa epavarmaa.

Lehtokasvien leveneminen ja vaellus Vuoksen seuduilla

vertailujen valossa.

Paastakseni perille lehtokasvien esiintymisesta koko

Vuoksen alueella ja saadakseni sen kautta ehka viittauksia

niiden siirtymisista nailla mailla, olen verrannut muistiin-

panojani niihin kasvillisuus- ja kasvistotutkimuksiin, joita

aikaisemmin on suoritettu alueeni rajoilla tai muualla Vuok-

sen ymparistoilla.

Tutkittavaani alueeseen rajoittuvilla seuduilla eivat tie-

taakseni muut kuin R. H u 1
1

') ole toimittaneet topografis-

Halt: Bidrag till kannedomen om vegetationen i sodra Savo-

laks. Meddel. Soc. F. Fl. Fenn. Ill, Helsingfors 1878, siv. 125

133.
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luontoisia kasvupaikkatutkimuksia. Hanen havaintonsa ovat

tehdyt Jaasken pohjoispuolella, molempien Salpausselkien

valisessa osassa Ruokolahden ja Rautjarven pitajia. Hanen

kuvauksiensa mukaan ovat nama seudut karuja hiekka- ja

soramaita, lahella Saimaata kuitenkin viljavampaa savimaata

joukossa, Kuivat mantykankaat ovat laajoilla aloilla vallit-

sevia, notkoissa on tuoreita kankaita ja paljon soita. Sup-

peassa kuvauksessa alueen lehdoista (s. 132^133) sanotaan,

etta nama ovat harvinaisia ja huonosti muodostuneita. Paat-

taen esiintymispaikoista ja lajiluettelosta ne ovat Jaasken

niittylehdikkojen ja puronvarsien koyhanpuoleisten koski-

lehtojen tapaisia. Yleensa nayttaa naissa lehdoissa esiinty-

van vain harvoja lehtojen lajeja. — Erikoisesti huomautetaan

kirjoitelmassa (siv. 127 ja 147), kuinka maapera etelampana

muuttuu saviseksi ja kasvillisuus kay sen vuoksi rehevam-

maksi ja kasvisto huomattavasti rikkaammaksi, varsinkin

Imatralla, josta erikoisesti rehevina kasvupaikkoina mainitaan

lehdot ja rantapenkereet (makilehtoja!). Kirjoitelmassa kasi-

tellaan myos alueen kasvilajien levenemista ja yleisyytta ja

naita tietoja annetaan myos Imatran seuduilta, josta minulla-

kin on muistiinpanoja.

J. L i n d e n ^) kasittelee tutkimansa alueen kasvillisuutta

vain yleispiirtein. Han on liikkunut laajalti Vuoksen koillis-

puolisissa seuduissa, tutkien erikoisemmin vain kasvistoa

Jaasken, Antrean, Kirvun, Raisalan, Kaukolan, Kakisalmen

ja Hiitolan pitajissa. Jaaskessa han on kaynyt yksinomaan

Vuoksen koillispuolella olevassa pitajanosassa. Han on

alueellaan huomannut (siv. 127—136) suuria eroavaisuuksia

kasvistossa ja kasvillisuudessa Vuoksen alisten, Kuparsaaren

ja Kakisalmen valisten rantaseutujen ja tutkitun alueen sisa-

osien valilla. Han mainitsee sisaosien yksitoikkoisuuden

vastakohtana Vuoksen alueelta siella runsaasti esiintyvat

rehevat lehdot ja tuoreet lehtomaet (angsbackar), joissa han

') Anteckn. om. vaxtl i s. Karel, siv. 115—185 (kts. alaviittausta

siv. 38).
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kertoo, varsinkin Raisalassa ja Kaukolassa, kasvavan yleisesti

lehmusta metsaa muodostavana puuna (s. 125). Tahan tutki-

tun alueensa kahdenlaiseen luontoon ovat hanen mielestaan
syyna paikalliset suhteet (s. 132).

Tahan alisen Vuoksen lehtorikkaaseen seutuun uletutti

A. J. M a 1 m b e r g (Mela) ^) myos retkeilynsa, tehden kas-

vistollisia havaintoja Muolaan, Valkjarven, Sakkolan, Pyha-
jarven ja Kakisalmen pitajissa. Erikoisesti mainitsee han
kirjoituksessaan (siv. 304) Pyhajarven jalavien reunustaman
pohjoisrannan. — Yksityisista kasvinkeraajista mainittakoon

lisaksi Th. S a el an (keraysseudut: Ruokolahti, Imatra,

Vallinkoski, Jaasken kirkonkyla, Antrea), H. Buch^) (Jout-

seno, Saimaan kanavan varret, Jaaski) ja H. Lindbergh
(Sakkola, Pyhajarvi), mutta naista ei muilla kuin Lindbergin

havainnoilla ole suurempaa merkitysta lehtokasvien levene-

misen selvittelyssa.

Mita yleensa Hultin, Lindenin ja Melan kasvistotiedon-

antoihin tulee, niin el niita voitane aivan suorastaan verrata

minun mui'stiinpanoihini, koska kaikkien, varsinkin kahden

viimeksimainitun tutkimusalueet ovat paljon laajemmat kuin

minun ja tama huomatakseni tahtoo johtaa siihen, etta monet

varsinkin harvinaisempien kasvien yleisyysasteet pyrkivat

tulemaan liian korkeiksi. Toiselta puolen ei tuommoisia

suuria, nionta pitajaa kasitlavia alueita voi yhden kesan

aikana tutkia yhta tarkoin kuin pienia, varsinkin kun eri

kesakuukausina tulee olleeksi eri paikkakunnilla. Tasta

johtuu taas, etta moni kasvi jaa jollain tienoolla huomaa-

matta tai ei loydy ollenkaan koko alueelta, vaikka sita

siella kasvaakin huomattavassa maarassa. Nama seikat tie-

tysti alentavat yleisyysarvoa. Kuitenkin lienee edella kos-

') Malmberg: Forteckning ofver Karelska nasets karivaxter.

Not. Sallsk. F. Fl. Fenn. Forh. 9, ny serie 6, Helsingfors 1868, siv.

301—326.

2) Hj. Hjelt: Conspectus florae fennicae Acta Soc. F. Fl. Fenn.

5. I 1888, II 1892, III 1895, 21 1901-1902, 30 1904—1906, 35 1909—

1911.
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ketelluista tutkimuksista kokonaisuudessaan melkoista hyo-

tya niille vertailuille, joihin nyt aion ryhtya.

Sita varten liitan tahan vertailutaulukon osoittamaan

lehtokasvien yleisyytta Vuoksen ymparistojen eri osissa.

Taulukkoon on otettu kaikki kasitykseni mukaan varsinai-

siin lehtokasveihin luettavat Vuoksen seuduilla tavatut lajit

seka puolilehtokasveista ne, joiden yleisyys alueen eri osissa

vaihtelee ja on sen kautta mielenkiintoinen (nama lajit mer-

kitsen tahdella). Taulukko sisaltaa: 1) Lindenin tiedot alisen

Vuoksen. alueelta (Vuoks.), jotka olen taydentanyt Melan,

Lindbergin y. m. ilmoituksilla Vuoksen suuseutujen kaak-

koisosasta; 2) minun muistiinpanoni Jaasken lehtoalueelta

(Jaask. 1.); 3) tiedot Lindenin tutkimista Etela - Karjalan

koillisista sisaosista (Et.-Karj. ko); 4) havaintoni Jaasken

lehtoalueen ymparilla olevista seuduista (Jaask. y.); 5) Hul-

tin tiedonannot Ruokolahden ja Rautjarven keskiosista

(Ruok.-Rtj,), seka naihin liittyen sulkujen sisassa tiedot

Imatralta y. m. etelampaa. Huomautan joka kerta erikseen,

kun uudempien tietojen avuUa olen mukaillut yleisyysarvoa

tai kun esiintymisessa on jotain erikoista merkille panta-

vaa ^).

Vuoks. Jaask. Et-Karj. Jaask. Ruok.-

L ko. y. Rii-

Onoclea struthopteris . . p p p h
HierochloS australis . . h — h
Cinna pendula .... hh^)

Milium effusum .... h—jh h—jh — h hh')

Festuca gigantea ... h^)

Glyceria remota .... h^)

Brachypodium pinnatum . — h — — (hh) *)

Triticum caninum . . . (p)^) p~jy jh hh
(Jarex laevirostris . . . h — — — h
Allium oleraceum ... hh*)

>) Kts. yleisyysmerkkien selityksia s. 41. ^) Pyhajarvi (Alcenius:

Finlands karlvaxter IV, 1907) minun merkitsemani. ^) Ruokolahti (Sae-

lan) minun merk. '') Pyhajarvi (M. ja J. Sahlberg), Sakkola (Alcenius)

minun merk. ^) Pyhajarvi (Sahlberg). Metsapirtti (Alcenius) rain. merk.

^) Imatra. ^ Linden ei tavannut, yleisyysarvo koko Kannakselta (Malm-

berg). 8) Sakkola (Niklander) minun merk.
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Polygonatum muUiflorum

''Paris qaadrifolius . .

^Gymnadenia conopea

*Platanthera bifolia .

Epipactis latifolia

Listera ovata . .

Neottia nidus avis

Corylus avellana

.

Ulmus montana .

U. effusa . . .

Hamulus lupulus.

Stellaria nemorum
Stellaria holostea

^St. longifolia . .

Arenaria trinervia

Actaea spicata .

Aconitum *septentrionale

^Anemone nemorosa
A. ranunculoides . .

Mepatica triloba . .

.Ranunculus ficaria .

R. *cassubicus . .

Corydallis intermedia

C. solida

Cardamine amara .

Chrysosplenium alternifol

Ribes alpinum
R. nigrum . . .

R- nibrum , . .

Geum urbanum .

Vuoks. Jadsk. Et-Karj. JMsk. Ruok.-

Rtj.

h

jy-y
p—jy

p—jy

hh

h—jh
h

jh

jh

(p)^)

(h)«)

h

jy

jy

p

jy
hh'')

hh '0)

hh")

hh '^-)

(jy) '')

(h)'0

jy

h

(h) ")

/. ko.

jh

hh

p—jy

jh

p-jy
jy—

y

jh

jy

h

h

P

jy

jy

hh

p

jh

h

jy

p

h

jh-p

jh

h

jy

h

y

jy jy y jh

p jh h

p jh h

^ p
h

h

T ^t-

h

hh

hh

hh

jh

P

P')

h

hh

(hh)*)

P
h

P
jh

p—jy

(hh) '8)18V

') Itaosissa jy. =) Pyhajarvi, Sakkola (Lindberg) minun merk. ') Pyha-

jarvi, Sakkola, Metsapirtti (Lindberg) minun merk. *) Imatra. ^) Hiitola,

oikeastaan alueen ulkopuolella h (Linden), yleisyys koko Kannaksella

P (Malmberg). «) Hiitola, oikeastaan alueen ulkopuolella — y koko

Kannaksella (Malmberg). ") Sakkola (Malmberg). ») Pyhajarvi, Sak-

kola (Lindberg) minun merk. «) Pyhajarvi (Laethen) minun merk.

•») Metsapirtti (Lindberg) minun merk. ") Pyhajarvi (Lindberg) mmun

merk. 12) Sakkola (Lindberg) minun merk. ") Linden ei tavannut -
yleisyys tarkoittaa koko Kannasta (Malmberg). ») y koko kannaksella

(Malmberg). 's) Raisala (Linden), Pyhajarvi (Lindberg;. '") Antrea

(Saelan) min. merk. ") jy koko Kannaksella (Malmberg). »«) Imatra.
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Vuoks. Jddsk. Et-Karj. Jddsk. Ruok.-

Agrimonia eiipatoria

A. pilosa . . . .

*Prunas padus

Piras matus .

Lathyras Silvester

L. vernus . . .

Vicia sUvatica . . .

Geranium Robertianam

Acer platanoides . .

Impatiens noli tangere

Tilia cordata . . .

Viola epipsila . . .

V. umbrosa . . .

V. mirabilis . . .

Daphne mezereum .

Circaea alpina . .

*Selinum carvifolia *)

Polemonium coeruleum

Pulmonaria officinalis

Clinopodium valgare

Stachys silvaticus .

Asperula odorata .

Galium triflorum . .

*Viburnum opulas .

Lonicera xylosteum.

Adoxa moschatellina

Mulgedium sibiricum

Crepis paludosa . .

h

y
h

y

h

jh-p
(h) ')

y

jy

p—jy

P

P
(h)«)

h

jy

jy

(ti)")

p—jy

jh

y
h

h

P
h—jh

h
hh

jy

jy

p
h

P
jy—

y

jy

p
jh

p—jy

p

jy

hh—

h

p

y
h

jh—

p

P

ko.

h

y
hh')

P—jh

h

h

h

h

h

h

h—jh

jh

h
jh

h

P
h

jh

jh

hh

p—jy

y

y
hh

jh

h

jh—

p

P

h

hh

h
h

Rtj.

jy

h

jh

h

h

P

P

hh

hh

(hh)^)

jh

jh—

P

P
(h)^)

hh y

^) Kirvu (Linden), yleisyysarvo puuttuu — minun merk. ^) Ant-

rea (Linden), Kakisalmi (Niklander) — jy koko Kannaksella (MalmbergV

') y koko Kannaksella (Malmberg). *) Lajin omituisen esiintymisen

pitkin Suomen lahden rannikkoa seka siella taalla sisamaassa, kuten

Jaaskessakin, selittaa Lindberg siten, etta se nailla paikoilla on Ancy-

lus-kauden relikti (Kasvisto ja kasvillisuus siv. 42, Suomen kartaston

teksti I). Jaaskessa se ei missaan kasva alkuperaisissa oloissa, vaan

aina kulttuuri- ja puolikulttuuripaikoilla tai harvennetuissa metsissa

ja raivatuilla makimailla. ^ Vuoksenniska. ^) p koko Kannaksella

(Malmberg). '') Imatra, Immola. ») Hiitola, siis oikeastaan Lindenin

alueen ulkopuolella. ^) Kaukola (Linden), siis aivan alueen rajalla,

Kakisalmi, Pyhajarvi (Malmberg).
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Tauliikosta naernme, kuinka lehtokasvien luku vahenee
Vuoksesta koilliseen ja Jaasken kohdalla myos lounaaseen
pain seka samoin Vuoksen varsia pitkin Laatokalta Saimaalle.

Niinpa on Vuoksen alueella tavattu seuraavat Jaasken lehto-

alueelta puuttuvat lajit: Mierochloe aastralis i), Cinna pendula,

Festuca gigantea, Glyceria remota, Carex Iaevirostris% Allium

oleraceum, Polygonatum maltiflorum, Neottia nidus avis, Ulmus
montana, U. effusa, (Stellaria holostea), Aconitum '^septentrio-

nale. Anemone ranunculoides, Ranunculus ficaria, Corydallis

intermedia, Ribes alpinum, Agrimonia pilosa ja Asperula odo-

rata. Ruokolahden ja Rautjarven keskiosista puuttuvat taas

seuraavat JaAsken lehtoalueella (Imatran seudut mukaan
luettuina) kasvavat lajit: Onoclea struthopteris, Brachypodium

pinnatum *), Triticum caninum, Epipactis latifolia, Listera

ovata, Humulus lapulus, tiepatica triloba, Ranunculus *cassu-

hicus, Corydallis solida, Geum urbanum, Agrimonia eupato-

fia *), Pirus mains, Vicia silvatica, Geranium Robertianum,

Viola umbrosa ^), officinalis

triflorum *), Adoxa moschatellina ja Mulgedium sibiricum. ~
Kaikkiaan on Vuoksen alueella (ja aivan sen rajoilla) tavattu

56 varsinaista lehtokasvilajia, Jaasken lehtoalueella 41, Etela-

Karjalan koillisosassa 30, Jaasken lehtoalueen ymparistoilla

16 ja Ruokolahden ja Rautjarven keskiosissa (etelaiset, esim.

Imatran seudut poisluettuina) 19. — Etela-Karjalan koillis-

osan suuri lajirunsaus johtunee siita, etta alueeseen on tullut

kuulumaan lehtokasvirikkaitakin seutuja, kuten Vuoksen

koilliset rannat Jaaskessa ja Antreassa Kuparsaaresta luotei-

seen seka Helisevan reitin varret. Jaasken laitaosien pieni

lehtokasviluku johtuu osaksi sopivien kasvupaikkojen puut-

teesta, osaksi muistiinpanojeni vahalukuisuudesta nailta alu-

«ilta (kts. myos syita s. 55).

den).

Tavattu myos Kirvussa Etela-Karjalan koillisosassa (Lin-

2) Tavattu myos Ruokolahdella (Hult).

^) Puuttuu myos alisen Vuoksen alueelta.
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Samoin vahenee taulukon mukaan samojen kasvilajien

yleisyys tuntuvasti Vuoksesta sivuille pain ja paapiirteissaan

myos pitkin Vuoksen vartta kaakosta luoteeseen. Monet

epatasaisuudet, joita taulukossa huomaa, johtunevat edella

(edellisessa kappaleessa ja siv, 55) niainituista seikoista.

Tehdakseni yleisyyden muuttumisen havainnollisemmaksi^

olen merkinnyt yleisyysmerkit kohonevilla luvuilla, nimittain

hh ja h: 1, jh: 2, p: 3, jy: 4 ja y: 5 seka naiden vali-

asteet lisaamalla pienempaan merkkiin Vs (^sim. h—jh: 172^

P—jy- 372)- Kayttaen vertaustaulukkoa apuna olen sitten

laskenut yhteen samojen lajien yieisyysmerkkien numero-

arvot kussakin alueessa erikseen ja taten saanut havainnol-

lisia ja verrattavia suhdelukuja yleisyyden kokonaismuuttu-

misesta. Niinpa ovat 11 jokaisessa alueessa tavatun lajin

yleisyysarvojen summat: Vuoksen alue^) 45, Jaasken lehto-

alue 41 V2t Etela-Karjalan koillisosat 26 V2» Jaasken laita-

seudut 16 V2 j^ Ruoholahden—Rautjarven alue 27. Saman-

laiset suhdeluvut 19 Vuoksen alueelle, Jaasken lehtoalueelle

ja Ruokolahden—Rautjarven alueelle yhteisesta lajista ovat

63, 65 ja 38. Samoin saadut arvot 37 Vuoksen alueen ja

Jaasken lehtoalueen yhteisesta lehtokasvista 98 V2 J^ ^^^-

— Naemme tasta, etta yleisyys vahenee jyrkasti Vuoksen

varrelta paaasiallisesti sen pohjois- ja itapuolella oleville

seuduille. Sensijaan on suhteellisesti pieni ero suurin piir-

tein Vuoksen alueen ja Jaasken lehtoalueen valilla. Onpa

toisissa laskelmissa — ja juuri niissa, joissa suurin lajiluku

on otettu laskuihin — suhdeluku Jaasken lehtoalueella hiu-

kan suurempikin kuin Vuoksen alueella.

Yllaolevien vertailujen osoittama lehtokasvien luvun ja

yleisyyden vaheneminen Vuoksesta sivuille pain todistaa,.

etta lehtokasveilla Vuoksen varrella nayttaa olevan erikoi-

sen suotuisia kasvupaikkoja. Taman olenkin aikaisemmia

maininnut Jaasken tienoilta (siv. 45) samoin kuin olen huo-

Vuoksen alueella olen epailyttavissa tapauksissa kayttanyt

koko Kannasta tarkoittavia yleisyysmerkkeja (kts. alaviittauksia siv-

56^58).
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mauttanut koko kasvillisuudenkin olevan Jaaskessa rehe-

vimmillaan Vuoksen lehtoalueella (siv. 7—8, 10, 13 ja

14—15). Tama riippuu osaksi, kuten olen sanonut (siv. 5),

Vuoksen rantoja reunustavasta savisesta maaperasta.

Yksin tama ei kuitenkaan selita lehtokasvien erikoista

Tunsautta ja lehtojen lukuisuutta Vuoksen varsilla, silla on-

han suuria savialueita kauempanakin. Paasyy lienee siina

lihavoittavassa vaikutuksessa, mika virtaavalla vedella on

maaperaan ja joka tekee jokien varret niin usein reheva-

kasvuisiksi ^). Taman olen huomannut varsinkin koskipai-

koissa, erittainkin kosken alia (kts. esimerkk. 12, 13 ja 15

siv. 21— 26), missa vesi ikaankuin paremmin paasee kostut-

tamaan rantojaan, kasaten tanne mukanaan tuomia ravinto-

rikkaita aineita. Voisi myos otaksua, etta tallaisissa koh-

dissa muodostuu lauhempaa multaa. Aikaisemmin (s. 32) jo

mainittiin, kuinka samanlaisia suhteita vol huomata pienten

metsapurojenkin varsilla (kts. myos esimerk. 10 s. 21—26).

Tammoiset paikat ovatkin niita harvoja, joissa karummilla-

kin seuduilla tapaa lehtokasveja (vert, myos siv. 54). Sita-

paitsi on juuri huomattavaa, etta useat puronvarsien lajit,

kuten Cardamine amara, Ribes nigrum ja Viola eplpsila

eivat sanottavasti tai ollenkaan ole harvinaisempia karum-

milla kuin lehtorikkaillakaan seuduilla (kts. taulukkoa siv.

56—58).

Siella, missa on jyrkkia vuorenseinamia tai makirinteita,

vol naiden juurella myos olla lehtomainen kasvillisuus, vaikka

ymparistossa yleensa vallitsevatkin kangasmetsat. Yksinaisten

vuorten juurella tama Jaasken seuduilla sentaan on harvi-

naista (kts. esimerk. 8 s. 16—20). YIeisempaa se on siella,

missa laaksoa pitkalti rajoittavat jyrkat kalliot kuten Vuok-

sen ja Kuurman varsilla, jolloin sopiviin paikkoikin on muo-

dostunut vuorenaluslehtoja (esimerkk. 1 ja 6 s. 16—20) tai

makilehtoja (esimerkk. 2, 4, 5 ja 7 siv. 16-20). Tallaisten

paikkojen ravintorikkaus johtuu siita rapautuvasta ja osaksi

') Kasvien vaellusteista s. 36—39.
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liukenevastakin kivennaisaineksesta, joka alituiseen valuu

ja huuhtoutuu vuoren laelta asettuen sen alarinteeseen tai

juurelle ^). Myoskin alarinteen ja kallion juuren suurempi

kosteus ja ehka myos lauhemman mullan muodostuminen

nailla paikoilla on huomioon otettava.

Toiseksi kavi vertailutaulukon yhteenvedosta selville,

etta lehtokasvien lajiluku ja yleisyys pienenevat myos
Vuoksen alueelta pitkin Vuoksen varsia Saimaalle, Ruoko-

lahden ja Rautjarven keskiosiin pain. Taman aiheuttaa kai

osaksi maaperan yleinen huononeminen ja sopivien kasvu-

paikkojen vaheneminen. Alisen Vuoksen lietealueet ovat

tietysti hyvin hedelmallisia^ silla tanne kerrostuu paaasialli-

sin osa virran tuomasta liejusta. Ylajuoksulla kayvat ranta-

maat taas yha karummiksi, silla niskapuolellaan on virralla

paaasiallisesti irti repiva ja huuhtova toiminta. — Suurin

osa niista lajeista, jotka puuttuvat Jaasken lehtoalueelta,

lienee juuri tuollaista erikoisen lihavaa lehtomultaa vaativia.

Samoin ovat kai monet Jaasken alueella kasvavat tai ylei-

semmat lajit vaateliaampia kuin ne, jotka kasvavat Ruoko-
lahdellakin. Koska omat havaintoni Jaaskesta tuntuvat

tata otaksumaa tukevan (kts. siv. 51), niin mainitsen tassa

naista lihavahkoa maata suosivista lehtokasveista seuraavat:

Corydallis solida, Geranium Robertianum, Viola mirabilis,

Pnlmonaria officinalis ja Adoxa moschatellina,

Lehtokasvien levenemiseen pitkin Vuoksen vartta lie-

nevat myos ilmastosuhteet jonkun verran vaikuttaneet -).

Laatokka vaikuttaa aivan kuin pieni sisameri, niin etta kesii

sen laheisyydessa on vahan viileampi kuin kauempana jar-

vesta, elokuu kesan lampimin kuukausi eika heinakuu kuten

sisamaassa ja syksy pitka seka vahahallainen, joka seikka

pidentaa kasvukautta enemman kuin kesan tulon myohasty-

•) Kts. Metsanhoidon perust. siv. 488 ja Kasvien vaellusteista siv

39—40

2) Ilmastosuhteissa nojaudun seuraaviin lahteisiin: Osc. V. Johans-

son, Meteorologia seka vastaavat kartat Suomen kartastossa ja J. E

Rosberg, Karjalan ilmasto Karjalan kirjassa.
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minen sita lyhentaa. Sateentulon erilaisuus lahempana ja

kauempana Laatokasta ei sensijaan liene varsin huomatta-
va^). — Alisen Vuoksen alueen lehtokasveista olisivat

minusta tallaisia merellisemmissa ilmasto-oloissa paremmin
viihtyvia, huomioonottaen niiden levenemisen koko maassa^),

seuraavat: Allium oleraceum, Polygonatum multiflorum, Ulmus
effusa, Stellaria holosfea, Anemone ranunculoides, Ranunculus
ficaria, Corydallis intermedia, Ribes alpimim ja Asperula odo-

rata. — Voisi myos otaksua, etta tassa osaksi on ikakin

kysymyksessa. Onhan mahdollista, etta lajit, jotka kas-

vavat yksinomaan Vuoksen alueella, ovat nuorempia tu-

lokkaita kuin ne, jotka kasvavat viela Saimaankin sen-

duilla.

Edella (siv. 60) mainitsin jo, kuinka yleisyyssuhdeluku

Jaasken lehtoalueelta on vahan suurempi kuin samoista

kasveista saatu vastaava arvo Vuoksen alueelta. Tamaa
aiheuttaa se seikka, etta monet lehtokasvit ovat Jaasken

lehtoalueella yleisempia kuin Vuoksen suupuolella. Vuoksen

varret Jaaskessa tarjoavatkin eraille lehtokasveille muuta-

massa suhteessa parempia menestymisen mahdoUisuuksia

kuin mita niilla on Ala-Vuoksella. Viljava ja tarpeeksi tuore

savinen maapera Vuoksen penkereilla on ollut sopivaa maki-

lehtojen kasvien toimeentulolle (esimerk. 3 siv. 16—20),kun
taas naita penkereita halkovat syvat ojanteet varjoisine

tiheikkoineen ja alati tihkuvine puroineen, ovat tarjonneet

suurempaa kosteutta vaativille lehtojen lajeille runsaasti

sopivia kasvupaikkoja (esimerk. 9 ja 16 s. 21—26), Mikali

tunnen maantieteellisia suhteita Ala-Vuoksella, ei siella

tammoisia kasvupaikkoja ole niin runsaasti. Suvannon

luona tapaa kylla korkeita vanhoja rantapenkereita ja joita-

kuita ojanteitakin, mutta maapera on vahvasti hiekkaista.

') Pitkan lampoisen syksyn raerkityksesta kasvillisuudelle on

m- m. Linkola aikaisemmin huomauttanut (Einfl. d. Kult. s. 45—46).

^) Koko maata koskevat tiedot tassa ja seuraavissa tapauksissa

ovat paaasiassa teoksista Hjelt: Conspectus florae fennicae, Alceniits:

Finlands karlvaxter IV ja Mela—Cajander: Suomen kasvio.
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joka seikka vaikuttanee kasvillisuuden kokoonpanoon.

Jaasken lehtoalueella yleisemmista lajeista ovat makilehto-

jen lajeja Epipactis latifolia, Stellaria nemomm, Actaea spi-

cata, Daphne mezereum ja Piilmonaria officinalis^ kun taas

ojanteissa mieluummin kasvavia ovat Chrysospleniiim altcrni-

folium, Geum urbanum, Impatiens noli tangere, Circaea alpina

ja Stachys silvaticas (kts. s. 48—49).

Jaasken lehtoalueelta olen myos loytanyt muutamia

lehtokasvilajeja, joita ei kasva Vuoksen alueella (kts, ver-

taustaulukkoa s, 56—58). Naista ovat Viola umbrosaja Galium

trijlorum luultavasti aikaisin levinneita lajeja, paattaen siita,

etta esiintyvat laajalla alalia Suomessa, mutta kaikkialla

enimmakseen harvinaisina. Sitapaitsi ne ovat arkoja, metsan

raivauksesta karsivia varjokasveja (siv. 52). Brachypodium

pinnatum ja Agrimonia eupatoria ovat luultavasti makilehtoja

suosivia kasveja, mutta esiintyvat alueella useimmin pai-

koilla, joihin kulttuuri on pannut leimansa '), niin etta niiden

esiintyminen juuri Jaasken alueella jaa tarkemmin perus-

telematta. Edellinen on koko Kaakkois-Suomessa harvi-

nainen.

Prof. Cajander on sita mielta^), etta Etela-Karjalassa

on todennakoisesti kaksi lehtokeskusta, missa lehtokasvilli-

suus ja -kasvisto ovat yleisemmat kuin muualla maakunnassa

ja mista voi ajatella lehtokasvien siirtyneen karummillekin

seuduille ymparistossa, Nama olisivat Karjalan kan-
naksen keskus, joka ulettuu Viipurin ymparistoilta pitkin

Suomen lahden rannikkoa Rajajoelle ja Vuoksen keskus,

virran alajuoksun ymparilla Laatokasta suunnilleen Jaasken

rajalle saakka, joka siis kasittaisi Lindenin Vuoksen alueen

osapuilleen ja siihen lisattyna seudut alisen Vuoksen etela-

') Agrimonia eupatoria voi kylla viela loytyakin Vuoksen alu-

eelta, silla se kasvaa aivan alueen rajoilla, nimittain pahkinalehdossa

Valkjarven Valkiaraatkassa (Malmberg), kts. muuten siv. 48—49

ja 52.

*) Kasvien vaellusteista siv. 24 ja viereinen kartta. — Metsanh.

perust. siv. 486.
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puolella, Suvannon ymparilla ja molempien suuhaarojen
valissa, suunnilleen ne seudut, joista saaduilla tiedoilla

olen taydentiinyt lehtokasviston vertaustaulukkoa Vuoksen
alueelta.

Tama Vuoksen keskuksen rajoitus tuntuu paapiirteis-

saan luonnolliselta, silla, mikali olen selostanut naillii seu-

duin tehtyja ylimalkaisia kasvillisuushavaintoja (siv. 54—55),

poikkeaa tama alue erikoisen rehevyytensa ja lehtorikkau-

tensa puolesta ymparistostaan. Cajander on sivumennen ')

tavallaan viitannut siihen, etta Jaasken seudutkin kuuluisivat

lehtokeskukseen. Siina maarin kuin ylimalkaiset kuvaukset

Vuoksen koillispuolisista seuduista (kts. s. 54—55) ja minun

muistiinpanoni Jaaskesta toteavat (kts, esim, siv. 7—8, 10,

13 ja 14— 15), ei muut kuin Vuoksen—Kuurman—Hiirenjoen
varret tassa voi tulla kysymykseen, Vaikka kohta lehto-

maiset kangasmetsat laajoilla aloilla muualla pitajassa saat-

tavatkin oUa enemmistona, ovat varsinaiset lehtoyhdyskun-

nat kuitenkin harvinaisia ja lehtokasvillisuus on suureksi

osaksi rajoittunut puronvarsiin. Eroittamani pitajaa halkovan

kaksihaaraisen lehtoalueen lehtokeskukseen kuulumisen puo-

lesta puhuvat kasvupaikkojen erikoisesta sopivaisuudesta

johtuva useiden lehtokasvien suuri yleisyys seka lehtojen

esiintyminen myos makimailla (varsinkin Vuoksen penke-

reilla), joka osoittaa maaperan viljavuutta. Makilehtoja on

kaikesta paattaen Vuoksenkin alueella, mutta lienevat ne

osaksi vielakin rehevampia kuin Jaaskessa (oikeita lehmus-

metsikoita, useita pahkinalehtoja ja joku jalavalehtokin).

Toiselta puolen on suuri joukko vaateliaita lehtokasveja,

joiden leveneminen ei uletu Jaasken lehtoalueeseen.

Lienee vahemman tarkeata voida paattaa, onko Jaasken

lehtoalue Vuoksen lehtokeskuksen luoteinen kapea lahdeke,

vai ei, silla vaikeatahan yleensakin on luonnossa vetaa aivan

tarkkoja rajoja. Tarkeinta on tietaa, etta lehtorikas alue

Jaasken tienoilla on supistunut kapean vaylan tapaiseksi,

josta sivuille pain kasvillisuus nopeasti kay karummaksi ja

') Metsanh. perust. s. 487 1 kpl.

5
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lehtokasvit vahenevat. — On aivan ilmeista, etta tama kapea

lehtoalue on toiminut ainakin valtatiena Vuoksen keskuk-

sesta Saimaan rannoille siirtyville lehtokasveille, jotka taalta

sitten ovat hajaantuneet eri suuntiin tuon laajan vesiston

ymparistoille. Tata valtatieta jatkuu todennakoisesti Sai-

maalle saakka, silla alueeni pohjoisrajalla Imatralla on viela

koskenranta- ja makilehtoja ja olenpa Vuoksenniskallakin

nahnyt siella kaydessani lehtomaista kasvillisuutta.

etta valtatie paattyy Vuoksenniskan tienoille, ovat ilmeisena

todistuksena tulokset kasvillisuus- ja kasvistotutkimuksista

Saimaan itapuolelta, Ruokolahden ja Rautjarven keskiosista

(vert, s. 54).

Maajaan vetaydyttya pois maastanime ja ilman lammet-

tya, siirtyi etelaan jaan edesta paennut kasvillisuus vahitel-

len tanne takaism ^). Viimeisina saapuivat lampoisella An-

cylus-kauden lopulla ja Litorina-kaudella arat ja vaateliaat

lehtokasvit, leviten niille sopivia viljavia maaperajuovia pit-

kin, joita ne tapasivat paaasiallisesti juuri vesistojen varsilla.

Etela-Karjalaan saapuivat lehtokasvit Ancylusjarven ja Lito-

rinameren rantoja pitkin, ehka kolmelta suunnalta, nimittain

lannesta pitkin Suomenlahden pohjoisrantaa, kaakosta Kar-

jalan kannaksen kautta ja ehka myos koillisesta Laatokan

pohjoispuolelta. Mika tie on oliut enimman kaytetty mina-

kin aikana ja mita reitteja kukin kasvilaji on kayttanyt, ei

^) Seudun geoloogisen kehityksen olen saanut selville paitsi siv.

4 alaviittauksessa mainituista teoksista ja kirjoitelmista ja miiidenkin

Etela-Karjalan geoloogisten karttalehtien selityksista lisaksi seuraa-

vista kirjoitelmista: W. Ramsay, Finlands Geologiska utveckling fran

istiderna intill vara dagar, Helsingfors 1900. — H. Berghell Bidrag

till kannedomen om sodra Finlands kvartara nivaforandringar Fen-

nia 13, N;o 2, Helsingfors 1896. — kts. myos K. J. Valle, Vuoksen ke-

hityksesta, Kaukomieli VI, s. 77--92. — Kasviston historiassa nojaudun

paaasiassa seuraaviin julkaisuihin: G, Andersson, Svenska vaxtvarldens

historia. Stocholra 1896. — H. Lindberg, Kasvillisuuden kehitysta valai-

sevia kasviloytoja, Suomen kartasto 1910, — Cajander, Suomen kas-

viston historia, Oma Maa IV, s. 484—493. — Kasvien vaellusteista

Metsanhoidon perusteet I.
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liene nykylsilla kasvillisuus- ja kasvistotiedoilla paatettavissa.

Ei ole esini. sanottu, etta laji silla seudulla on vanhempi,
missa se on yleisempi, vaan tania voi kokonaan johtua

paikallisten olosuhteiden suotuisuudesta, Nama selvittelyt

eivat oikeastaan kuulukkaan taman kirjoitelman puittei-

siin ^).

Tahtoisin kuitenkin kiinnittaa huomiota eraisiin seik-

koihin, joita ei aikaisemmin ole minun tietaakseni kasitelty.

Kannaksen sisaosathan ovat enimmakseen ylavahkoja,
F

karuja sora- ja hiekkamaita, tai alavia soita. Naita seutuja

halkovat luoteiskaakkoissuuntaiset pitkat savipohjaiset laakso-

uomat, joissa on suuria jokien yhdistamia jarvia. Nama laak-

sot ovat kaikesta paattaen olleet Litorinameren Laatokan ja

Suomenlahden valisen salmen pitkia lahtia. Nailta tienoin

loytynee paaasiassa seudun lehtomainen kasvillisuus^) ja

naita viljavia juotteja lienee lehtokasvisto osaksi kayttanyt

siirtyakseen Kannaksen rannikkokeskuksesta Vuoksen kes-

kukseen, jos kohta pitkin Laatokan lansirantaa ja Suomen

lahden rantoja onkin taytynyt tapahtua runsain vaellus.

Viimemainitulla tiella ovat lehtokasvit Viipurin seuduilta

pitkin Litorinameren salmen rantoja siirtyneet koilliseen

Vuoksen keskukseen. Viela nytkin on Talin ja Karisalmen

tienoilla paljon lehtoja ja rikas kasvisto ^. — Maan koho-

tessa on lehtokasvillisuus sitten ottanut haltuunsa salmen

pohjalla, nykyisen Vuoksen varsille muodostuneet hedel-

malliset lietteet. Kaakosta ja lannesta saapuneet lehtokasvit

voivat sitten vaeltaa Vuoksen keskuksesta edelleen paa-

asiassa kahta valtatieta, nimittain Laatokan rantaa myoten

. koilliseen ja ylista Vuoksen vartta pitkin Saimaan seuduille.

') Kts. yksityisten kasvilajien kulkutiesuunnitteluja: Kasvien

vaellusteista, s. 25^26. — Metsanh. perust. s. 654.

') Esim. Pahkinamaella Valkjarven Valkiamatkassa lahella Suon-

takalaaksoa (H. Lindbergin muistiinpanot Consp. fl. fenn. Acta 30

ja 35).

3) Karisalmella esim. Vicia silvatica paik. runs, raetsissa; vesikas-

visto rikas (luinpeita, Stratiotes y. m.).
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Tassa yhteydessa voisi mainita, etta pienemmilla rin-

nakkaisvesistoillakin lienee ollut jonkun verran merkitysta

lehtokasvien levenemisteina. Erikoisesti huomauttaisin tata

Helisevan vesistosta, jonka ylajuoksulla ^) on tavattu useita

lehtokasveja. Tata tieta on lehtojen kasvilajeja ehka siir-

tynyt Rautjarvelle, Taman vesiston koillispuolella olevat

Lankilan, Ilmeen ja Hiitolan joet lienevat valittaneet lehto-

kasvien vaellusta Vuoksen keskuksesta Parikkalaan.

Paakulkureitilta, Vuoksen varrelta, on lehtokasveilla

ollut tilaisuus monessa kohdassa poiketa sivuille pain,

nimittain Vuokseen laskevia sivuvesistoja pitkin. Ennen

kaikkea on talloin mainittava Kuurman—Hiirenjoen varret,

jotka olen lehtorikkautensa takia laskenut Jaasken lehto-

alueeseen kuuluviksi (kts. siv. 14—15jaesim. 4, 6, 10, 13 ja 16

s. 16—20 ja 21—26). Myoskin pienemmat joet, kuten Hallik-

kalan- ja Littulanjoet Jaaskessa, ovat jonkun verran valit-

taneet tata levenemista (kts. esimerkkia 12 siv. 21—26).

Edella mainituista seikoista (s. 32 ja 61) selviaa myos, etta

pienilla metsapuroillakin on tassa ollut vahainen merkitys.

Nain ovat lehtokasvit levinneet ikaankuin suonistoa pitkin

Vuoksen ymparistoille ja sielta karummille seuduille.

Nama vaelluksien suuntaviivat eivat missaan tapauk-

sessa pyri taysin ratkaisemaan lehtokasvien siirtymista

Vuoksen seuduilla. Tassa kirjoitelmassa julkaisemani muis-

tiinpanot antanevat kuitenkin lisaselvityksia Vuoksen var-

sien merkityksesta lehtokasvien kulkuvaylana. — Koko

kysymyksen ratkaisuun tarvitaan ennen kaikkea lisattyja

kasvistotietoja, varsinkin lehtokasveista seka perusteellisia

kaikinpuolisia kasvillisuustutkimuksia kaikkialla Vuoksen

tienoilla, Sortavalan seudun ]a Vuoksen alueen valimailla,

Kannaksella ja Viipurin ymparistoilla.

1) Tietavalan Lapakonmaella (Kts. Linden: Ant. om vaxtl. i sodra

Karel. s. 152).



Deutsches Referat.

Beobachtungen fiber die Verbreltung und das Vorkommen
[ainpflanzen im Kirchspiel

Jaaski.

Das Kirchspiel Jaiiski im siidlichen Karellen wird vom Strome

Vuoksi in nordwest— sudostlicher Richtung in zwei Teile geschie-

den. Aus der geographisch-geologischen Ubersicht (S. 4— 6) ergibt

sich, dass der Boden dieser kleinhiigeligen, felsigen Gegend in der

Nahe des Vuoksi meist aus Lehm, weiter vom Strome zum grossen

Teil aus Moranen, weniger aus sandigem Asmaterial oder aus Torf

besteht.

Daher kommt es, dass die Vegetation um den Strom viel

iippiger ist und dass dort frische Heidewalder mit Mischwald,

seltener mit reinem Fichten- oder Birkenwald, vorherrschend

sind. Beispiele von den uppigsten dieser Heidewalder werden

beschrieben (S. 8— 10). Weiter ab vom Vuoksi sind neben den

frischen Heidewaldern die trockenen, diirftigeren kieferbewachse-

nen Heiden reichlich vertreten. Von den in diesem Zusammen-

hang weniger wichtigen Vegetationsformationen der Gegend

behandelt die Untersuchung Moore, besonders iippige Bruchmoore

(S. 11— 12), Felsen, Ufer, Gewasser, Kultur- und Halbkulturfor-

mationen (S. 12—14),

Naher beschrieben werden dann die Haine, die man auf dem

nahrungsreichsten Erdboden trifft. AUgemein sind diese nur am

Vuoksi und an einem seiner Nebengewasser K u u rm a—H i i -

renjoki, welche Gegenden als besonderes Haingebiet betrachtet
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werden. Die Haine werden in trockenere und in frischere Halne

geteilt, die nach den Charakterpflanzen Aegopodium-Typus
und Ribes nigru m-T y p u s genannt werden. Trockenere Aego-

podium-Haine (S. 16—20) gibt es auf den lehmigen Abhangen

des Stroms und seiner Nebenflusse und auf den nahrungsreichen

Moranenhangen („Hanghaine", Beispiele 2, 3, 4, 5 und 7), oder

unter den steilen Felsen („Bergfusshaine", Beispiele 1 und 6).

Frischere Ribes nigrum-Haine (S. 21—26) trifft man in den leh-

migen Flussabhangen erodierter Talungen („Ravinenhaine", Beisp.

9 und 16), an den Ufern der Stromschnellen und bisweilen an

brausenden Waldbachen („Stromschnellenhaine", Beisp. 10, 12,

13 und 15), oder an Moorrandern und ruhigfliessenden Waldbachen

(„Bruchmoorhaine", Beispiele 11 und 14). Die Beispiele beider

Haupttypen der Haine sind von Reichlichkeitsangaben enthalten-

den Artentabellen begleitet. Zuletzt wird ein Verzeichnis aller

in den Hainen gefundener Arten gegeben (S. 29—30), Im

Anschluss an die Darstellung der eigentlichen Haine folgen

Beschreibungen und Pflanzenverzeichnisse von Laubwiesen-
waldungen (S. 31—32), Bachufern (S, 32—33) und

quelligen Standorten (S. 34).

Auf Haine wie auch auf andere Walder der Gegend hat die

Kultur ihr Geprage gedruckt. Jaaski durfte erst im Eisenalter

angebaut worden sein. Nach den karelischen Kreuzzugen, in

der Blutezeit des Abschwendens, durfte der Mensch Walder, in

erster Linie gerade iippigere hainartige Walder zu roden ange-

fangen haben. Erst im Anfang der Neuzeit gewann der Acker-

bau festen Fuss in der Gegend, und im Steuerbuch des Jahres

1 557 werden auch die meisten Dorfer Jaaskis erwahnt,

ausser den im diirftigsten nordostlichen Striche gelegenen. Auch

unter den jetzigen Verhaltnissen sehen wir, wie die Dorfer mit

ihren Ackern und Wiesen sich hauptsachlich um die Nahe der

Gewasser und besonders um den nahrungsreichen Boden des

Haingebiets gruppieren, Es ist naturlich, dass die verhaltnis-
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massig dichte Bebauung von Jaaski (22 Pers. pro Km^) das
Aussehen der Walder und das Schwinden derselben und beson-
ders der uppigen Haine beeinflusst hat. Heutzutage haben auch
die Walder auf weiten Gebieten ihr Aussehen verandert, und von
Hainen sind nur noch Spuren iibrig.

Viele der haufigsten Pflanzen der Haine (die in den Tabel-

len S. 17—20 und 22—26 kursivierten) sind auch in den Heide-

waldern allgemein. In den Laubwiesenwaldungen gibt es keine

ihnen eigentiimliche Pflanzen sondern die Flora derselben ist ein

Geinisch von Pflanzen der Walder und der Wiesen. Die Pflanzen

der Bachufer wachsen teils auch an anderen Ufern, tails auf

frischen Wiesen. Die Pflanzen der quelligen Standorte sind, mit

einigen Ausnahmen (S. 40), dieselben wie die der frischen Wiesen.

Die fiir Haine charakteristischen Arten werden in echte Hain-

pflanzen, die beinahe ausschliesslich an hainartige Standorte

gebunden sind, und in Halbhainpflanzen, die am liebsten in

Hainen wachsen, aber auch anderswo haufig sind, eingeteilt,

Gewohnlich sind die Halbhainpflanzen die haufigsten der Haine,

wahrend die echten Hainpflanzen es selten sind. Ein besonderes

Verzeichnis der echten Hainpflanzen nebst Haufigkeitsangaben

und Beispielen fur ihre Verbreitung (S. 41—42) wird gegeben.

Ferner werden jene echten Hainpflanzenartenzusammengestellt, die

durch die Kultur begunstigt werden (S. 42—43), ebenso Halb-

hainpflanzen (S, 43—44) wie auch diejenigen unter den letzte-

ren, die durch die Kultur verbreitet werden (S. 44—45).

Verschiedene hainartige Standorte sind fur verschiedenartige

Hainpflanzen gunstig. In der Untersuchung wird dieses Verhalten

durch Fundortzahlen und in den Klammern auch in Prozenten

beleuchtet- Die Arten, I der trockneren Haine (S- 46—47), 11 der

frischeren Haine (S. 47—48) und HI solche, die in beiden Typen

gleich haufig sind, werden aufgezahlt, ferner die der Hanghaine

(S. 48), der Bergfusshaine (S. 48), der Ravinenhaine (S. 49), der

Stromschnellen- und Bruchmoorhaine (S. 49), ebenso die Hain-
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pflanzen der Bachufer (S. 49), der quelligen Standorte (S. 49) und

der Laubwiesenwaldungen (S, 49). Es wird in Prozenten gezeigt

(S. 50), wie die Hainpflanzen in verschledenen Mengen auf den

diirftigeren Standorten vorkommen konnen, ihre Reichlichkeits-

verhaltnisse werden dargestellt (S. 51), und zugleich erortert,

wie die verschiedenen Arten von der Kultur in giinstigem oder

ungiinstigem Sinne beeinflusst werden (S. 52—53).

Die Ergebnisse der Untersuchung werden noch mit den

anderen Vegetations- und Florauntersuchungen verglichen, die

um den Strom Vuoksi gemacht worden sind, und die Verbreitung

und Haufigheit der Hainpflangen in einer Tabelle dargestellt

(S. 56—58). Es ergibt sich daraus, dass von der Miindung des

Stroms nach seinem oberen Lauf bin, und noch deutlicher seit-

warts von demselben, die Anzahl und die Haufigkeit der Hain-

pflanzen allmahlich abnehmen, was mit der Verschlechterung und

dem Schwinden geeigneter Standorte und mit Klimaverhaltnissen

zusammenhangt. Der Hainreichtum der Ufer des Stroms hat

seinen Grund, ausser in der Lehmigkeit des Erdbodens, in der

besonderen Fruchtbarkeit, die den Ufern der Gewasser eigen ist.

In der Untersuchung wird gezeigt, welche besonderen Vorzuge die

Ufer des Stroms in Jaaski auf seinen Lehmabhangen und in seinen

Erosionstalungen den Hainpflanzen darbieten.

Am Ende der Untersuchung beschreibt Verf. die Wanderung

der Hainpflanzen, zumal durch die karelische Landenge, nach dem

Hainwaldzentrum der Strommundung hin, wie auch ihre Verpflan-

zung von hier nach dem Binnenland, wobei gezeigt wird, dass die

Ufer des Stroms Vuoksi einer der Hauptwanderungswege gewesen

sind, von dem aus die Hainpflanzen sich nach den Saimaagegenden

und, langs den Nebenflussen und Waldbachen, nach den durftigeren

Heidewaldgebieten verbreitet haben.
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*

Jaasken putkilokasvistosta on antanut enimman kirjalli-

sia tietoja lehtori Linden, joka kesalla 1888 matkusteli

kasvistoa tutkien Etela-Karjalassa, m. m, Jaasken pitajassa *)-

Paattaen hanen kirjoitelmassaan esiintyvista kylien nimista,

kavi han kuitenkin vain Vuoksen koillispuolella olevassa

pitajan osassa. Laaja, useampia pitajia kasittava alue, jota

han lisaksi tutki yhden ainoan kesan aikana, ei sallinut

yksityiskohtaista kasvilajien esiintymiseen tutustumista, vaan

muistiinpanot jaivat vaillinaisiksi seka kaipaavat taydennyk-

sia ja korjauksia. Kirjallisuudessa on nimittain taman lisaksi

ainoastaan tiedonantoja yksityisista loydoista, joita ovat teh-

neet Th, Saelan ja H. Buch^).
Kouluajoista saakka olen keraillyt kasveja Jaasken kir-

konkylan seuduilla ja alempana Vuoksen varrella. Viimei-

sina vuosina, varsinkin kesalla 1917, retkeilin laajemmalti

Tutkin tarkoin myos Vuoksen lounaispuolisia

seutuja, lukuunottamatta aivan etela- ja lansirajalla olevia.

Itaosissa pitajaa ja naapuripitajienkin Kirvun ja Antrean

puolella liikuin kesalla 1913 ja 1914 toisissa tarkoituksissa,

samalla kooten vahan kasveja. Kuitenkin on taalla pain,

Jarvenkylan salolla, iso alue, jossa en koskaan ole kaynyt.

ssa.

\

) J. Linden: Anteckningar om vax

oc. p. Fl Fpnn. 16. 1891 .s. 115—186

I sodra Karelen

') Hj. Hjelt: Conspectus florae fennicae. Acta See. F. Fl. Fenn.

5, I. 1888; II, 1892; III, 1895; 21, 1901—1902;

1909—191

1904—1906: 35,
t
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Pitajan koilliskolkassa, jossa Linden nayttaa laajalti liikku-

neen, olen vain pari kertaa kaynyt, viimeiksi v. 1917 Laiti-

Ian kylan mailla. Pitajan luoteiskulmalla olen myos kaynyt

ainoastaan pikimmiltaan. Olen kuitenkin ollut tilaisuudessa

tarkastamaan yliopp. J. E. Komin nailta tienoilta kootun

herbaarion seka saaniit hanelta taman ohella suuren joukon

suullisia tiedonantoja. Paljon lisatietoja on tri T. Hanni-
kainen myos antanut minulle, etenkin satunnaisista kas-

veista kirkon seudulta.

Kaikki nama kokoomani muistiinpanot julkaisen tassa

lisayksina ja oikaisuina Lindenin y. m. tiedonantoihin.

Mita seudun luonnon j^leispiirteisiin tulee, niin viittaan ylla-

mainittuun Lindenin julkaisuun ja kirjoitelmaani „Muistiin-

panoja lehtokasvien esiintymisesta Jaaskessa" ^). — Lindenin

muistiinpanoista kay selville, etta han on merkinnyt Jaas-

kesta 387 lajia, alalajia ja sekamuotoa^). Tassa kirjoitel-

massa on tietoja 378 kasvista, joista uusia muotoja (seuraa-

vassa tahdella merkittyja) on 191. Nain ollen tulee Jaasken

pitajasta tunnettujen luonnonvaraisten, satunnaisten ja met-

sistyneiden kasvien luku olemaan 578. Suuri osa uusista

muodoista on satunnaisia, metsistyneita t. viljelyksen ja

liikenteen mukana levinneita. Ainoastaan seuraav'^at eivat
V

ole Lindenin kaynnin jalkeen uudestaan loytyneet: Calama-

grostis arundinacea X lanceolata, Carex strida, Epipogon

aphyllus, Cirsium heterophyllum X palustre ja Sonchiis olera-

ceus. Hakasien valiin olen pannut ne tiedonannot, jotka

koskevat naapuripitajissa, aivan Jaasken rajalla tehtyja ha-

vaintoja.

^) Acta Soc. F. Fl. Fenn. 46, N:o 6.

2
) Lukuunottamatta Salix-sekamuotoja ja Hieracium-lajeja, jotka

Linden on esittanyt koliektiivi-nimella. Nama samoin kuin myohemmin
eroitetut Taraxacum-lajit olen jattanyt huomioon Qttamatta. Ne vaati-

vat erikoistuntijaa ja tarkempaa tutkimusta. Lajiluku-ilmoituksista

puuttuvat siis yllamainitut.
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Polysticlmm filix mas (L.) Roth. -- st. fq. kivisissa ja

varjoisissa makirinteissa, maki- ja koskenrantalehdoissa,

metsapurojen varsilla.

P. cristatum (L.) Roth. — p. korvissa, korpimaisilla suon
laiteilla ja purovarsilla, lampien rannoilla.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. — st. r. varjostettujen

kalh'oseinamien rakosissa ja isoilla kivilla lehdoissa: Laitila,

itaan; Kostiala, Tikankoski; Kilola, Naurisvuori;

Seppala, Naverin luona; Karniemi, Haavikko. — Lindenin

yieisyysarviointi st. fq. tuntuu Jaaskeen nahden liian kor-

kealta.

Asplenum trichomanes L. — rr. rakosissa Korkianmaen

ja Naurisvuoren kallioseinamissa.

Onoclea strufhopteris (L.) Hoffm. — p, saniaislehdoissa

ja pensaikoissa metsapurojen varsilla; Papinsaari, ranta-
t

lepikossa; Kilola, ratapenkereen ojassa; parissa paikassa

ojassa maantieaidan sisapuolellakin: Pieppola, Viipurin

tiehaarassa; Velkula, Yla-Haukka. Merkitty kaikkiaan 13

kohdasta.

Botrychiiim ternatum (Thunb.) Sw, — r. satunnaisesti

tavallisesti yksityisia yksiloita rinne- ja nurminiityilla, ahoilla

japientareilla: Hallikkala (Komi); Kostiala, Koivikko; [Antrea,

niitylla Ukonniemen lahden peralla v. 1913 runs., myohemmin

ei loydetty].

2olatum (Gmel.) Angstr. — rr. Hallikkala, pellon

pientareella (Komi).

B. lanaria (L.) Sw. — r. samanlaisilla paikoilla kuin

edelliset: Hallikkala, useissa paikoissa (Komi); -Halkola,

Korpeela; Niemi, Ritoja; Kostiala, Mannikko (Hj. Fabri-

cius).

Ophioglossum valgatum L. — rr. hetteisella metsaniitylla

sammalikossa: Niemi, Ritojan niitty.

Equisetum pratense Ehrh. — p. ojanteissa, jokipenkereissa,

lehdoissa ja metsapurojen varsilla.

E. palustre L. — p. kosteikoissa, hetteisilla niityilla ja

purovarsilla, lahdepaikoissa, samraaltuvissa ojissa, korvissa

ja aukeilla rameilla.
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E: hiemah L. r. mannikoissa, ojanne- ja joki-

penkereissa: Hallikkala, myos f. polystachya Milde (Ko-

mi); Jarvenkyla, Kivioja; Kokkolan ja Aholan rajalla.

Lindenin ilmoitus: p. ei minusta sovi tutkimalleni

alueelle.

Lycopodiam selago L. r. Hallikkala, lahella Vuoksen

rantaa (Komi); Niemi, kuusimetsa Ritojan varrella; Sopero,

Laanimaki ; Kalalampi, suonlaitakorvessa.

fq.—fq. tuntuu oudolta.

Lindenin st

1

[L. inundatum L. Kirvu, Mertjarvi, Pienen Kavassin

rantasuolla].

L annotinum L.

L clavatum L.

St. fq. metsissa.

samoin.

L. complanatiim L. r. kuivilla mantykankailla: Hyp-

Lindenin arviointi:pola, Harkalampi; Littula, Vaarassuo.

p. sopinee pohjoisosiin pitajaa.

Isoetes lacustre L. — r. Vuoksessa runsas matalikolla

Jarvenkyla, Kiviojan kohdassa.

w

Picea excelsa Link. — fqq. hikevalla maalla sekamet-

sissa; yhtenaisia, tavallisesti nuoria kasvustoja muodosta-

vana monin paikoin korpimaisissa notkoissa seka soistuvis-

sa, alavissa metsissa, esim. Vuoksen ja Jaaskjarven valilla,

Kostialan, Haikolan ja Niemen kylien mailla. Suurimmat

tuntemani yksilot kasvavat Soperossa, Tuuhan talon luo-

na; — /. virgata (Jacq.) Casp. — rr. Jarvenkyla, Kivioja,

yksinainen 1 Vg "i. korkuinen puu lahella Virolan salon

kylantien ja Imatran maantien rlsteysta*); epaselvia: Sunila,

kylantien varressa.

C f

*) Valakuva jatetty kasvitieteelliselle inuseolle.
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Pinas silvestris L. f, eryihranthera Sanio — Hallikkala,
Vuoksen rannalla ja maantien vieressa Imatralle pain
(Komi). ~ Luultavasti yleisempikin, vaikka jaanyt huomaa-
raatta.

Typha laiifolia L. — r. vesihaudoiissa ja lammissa:

Jarvenkyla, parissa paikassa niitylla lahella Korsjokea; Niemi,

Suikkarin lampi, myohemmin havinnyt lammen tultua ojite-

tuksi ja kuivatuksi; Karkkaala, Henkolan ison niityn laita;

Suikkala, Seppalan suon laita.

T. atigusUfoUa L. — r, Karniemi, ruohikossa Kuurman
suussa.

*r. latifolia X angastifolia — rr. Suikkala, Seppalan suon

laidassa, eraassa vesihaudassa *).

Sparganium ramosum Huds. — st r. rantavedessa, ainoas-

taan alisen Vuoksen ja siihen laskevien vesistojen liejuran-

noilla; Kostiala, Littulanjoessa Tikankosken yla- ja alapuo-

lella; Hyppola, samassa joessa myllyn ja maantiesillan valilla

runs.; Vuoksi, Soperonlahti; Karniemi, Kuurman sillan luona;

Littula, Kuurmaan laskevassa lahdepurossa Savolaisten luo-

na; Littula, pitkin Polviojan vartta Pellisen nahkatehtaan

alapuolella.

5. simplex Huds. — p. vedessa jokien ja jarvien lieju-

rannoilla, latakoissa ja mutahaudoissa; — f. longissimaFr.

fq. Vuoksessa (ster.).

S. glomeratum Laest. — st. r. puroissa ja vesihaudoissa,

uusia loytypaikkoja: Hallikkalan salo (Komi); Sopero, Laani-

maen ja Liisniittyjen valilla; Suikkala, Seppalan suon laita;

Karattila, lahella Kuurmanpohjan maantieta.

') Lehtien leveys paalajien lehtien leveysmittojen valilta; tahkat

(yhdessa ainoassa varressa. toiset katkotut) tuskin 1 cm pituisen valin

toisistaan eroittamat; emitahka huomattavasti levearapi kuin T. angusti-

folialla, paljon kapeampi kuin T. latifolialla.
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S. natans (L.) Fr. — st- fq. jarvissa, ei muissa vesissa

tavattu.

S. minimum L. — st. r. ojissa, puroissa, suohaudoissa

ja latakoissa: Jarvenkyla, Korsjoki runs.; Sunila, Juttuoja;

Haikola, lahella Papinmyllya; Karkkaala, Hernoja; Kalalampi,

pikkulammen ojassa; Karattilan salo, niittyojassa; Karniemi,

Heiskassuo.

Pofamogeton natans (L.) — fq. rayos Vuoksessa, esim.
r

Soperonlahdessa runs.

P. alpinus Balb. — st. r. ojissa, puroissa, pikkujoissa ja

vesihaudoissa: Hallikkala, Viljakin joki (Komi); [Kirvu, Mert-

jarvi, Hietlahdenoja ja Kavassin joki]; Jarvenkyla, lahella

Korsjokea; Karkkaala, Hernoja; Suikkala, Seppalan suon laita;

Karattila, metsaniitty,

P. gramineus L. — st. r. tarkempia tietoja loytopaikoista:

a) kelluvilla lehdilla varustettu muoto: Jarvenkyla, Mertjoen

Jaaslq joen suussa (pieni-

lehtinen, surkastunut muoto); Jarvenkyla, vesihauta lahella

Essaksen jokea; Jakovala, Rautlahti Jaaskjarvessa; b) ainoas-

taan vesilehdilla varustettu muoto: Vuoksessa Papinsaaren ja

Hyppolan rannan valilla; samoin Papinniemen ja Eljas Ikosen

talojen kohdalla.
F

P. gramineus X perfoliatas— it. Vuoksessa Papinsaaren

ja Hyppolan rannan valilla kantalajien joukossa.

P. obtusifolius Mert. et Koch — rr. Haikola, Jaaskjarvessa

Korpeelan kohdalla.

P. piisillus L. — St. r. mutaisissa vesihaudoissa ja

ojissa: Jarvenkyla, lahella Essaksen joen suuta; Kostiala,

Isoniitty; Suikkala, Seppalan suon laita; Karattila, metsa-

niitty; Karniemi, Heiskassuo; Lottola, Haukkavuoren suosta

etelaan.

Scheuchzeria palustris L. — r. Kalalammin suo, nevalla

ja rameen nevasilmassa lahella Tasklampea; Karniemi,

Heiskassuo, ramenevalla; Karniemi—Littula, Vaarassuo,

nevalla.
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Triglochin pahistris L. — r. Kostiala, Juttuojan suu,

Tikankosken alia, kostealla niitylla; Niemi, Antrean maan-
tien ojan varrella; Karniemi. lahdepaikka lahella Punssin

mokkia.

Sagitiaria sagittifoUa L. mf. vallisneriifolia Coss. — rr.

Vuoksi, Soperonlahti.

*Buiomus umbellatiis L. — r. jokivarsilla rantavedessa,

Karniemi, Vuoksen ranta Punssin mokin kohdalla; samoin

Kuurman suussa; Littula, Kuurman ranta Savolaisten koh-

dassa; Kuurmanpohja, joessa kansakoulun luona; Lokkarila,

Hiirenjoessa (Hannikainen).

^Hierochloe odorata (L.) Whlnb. — st. r. kosteilla niityn-

laiteilla, pensastoissa, ojissa teiden varsilla : Hallikkala,

Viljakin joen varrella (Komi); Kostiala, Koskipelto (Han-

nikainen); Sopero, rautatien varsi lahella ylikaytavaa;

Papinsaari; Karniemi, pensaikko lahella Punssin mokkia,

Alopecurus geniculatus L. — p. ojissa, heinikkopuroissa,

latakoissa y. m. kosteikoissa. — Linden tavannut vain Kasi-

lan (Littulan) joessa.

A. pratensis L. — fq. pientareilla, pihoissa, teiden var-

silla seka heinapelloissa timotein ja apilan joukossa.

*Milium effasum L. — st. r. lehdoissa: Haikolankoski,

ojanteessa kosken alia runs.; Jarvenkyla, Lapinharju, ojan-

teessa runs.; Rikkola, jyrkan kallion alia paik. ; Velkula, Yla-

Haukka, kallion alia paik, joks. runs.; Karniemi, Haavikko,

vuoren alia harv.; Salo-Lottola, niitynreunassa lahella Ahven-

lampea sir—paik. runs,

Apera spica venti (L.) Beauv. — fq. pelloissa rukiin

seassa.

Agrostis stolonifera L. — r. [Imatra, vedessa kosken

alia]; Haikolankoski, muutamin paikoin kosken alia ran-

nalla; Jarvenkyla, maantien ojassa; Sopero, Vuoksen

ranta.

Calamagrostis phragmitoides Hn.— p. lehtopensaikoissa;

ojanteissa, jokipenkereissa ja purovarsilla.

C. lanceolata Roth — st. r. pensaikoissa, viidakoissa ja

korvissa: Jarvenkyla, Pieppolan lammen luona; Patjaala,
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arven ranta; Rikkola, jyrkan maen alia; Kuurman-

pohja, Hiirenjoki, Korkeakoski; Salo-Lottola, korvessa Hauki-

lammella runs.

*Bromus secalinus L. — p. ruispelloissa. — Linden ei

tavannut!

*Br. macrostachys Desf. — rr. pari kpl. Jaasken aseman

ratapiiialla v. 1917.

Poa serotina Ehrh. — r. Kostiala, Littulan joen ranta

Tikan torpan ja myllyn valilla ; Ahtiala, Vuoksen ranta.

Molinia coerulea (L.) Moench — st. r. kosteilla niityilla:

Hallikkala (Komi); Jarvenkyla, Essaksen joen varrella; Hai-

kola, pappilan pellon pientareella (Hannikainen); Sopero,

rautatien varsi; Suikkala, Seppalan suon laidassa-

Briza media L. — r. Hyppola, Kenkamaki, niitylla ja

ojassa lahella Nokelaisen ylikaytavaa; Papinsaari Vuoksessa,

niitylla.

Brachypodium pinnatum (L). Beauv. — r. Hallikkala,

pelloilla (Komi); Littula, pari kpl. lehdossa Kuurman poh-

joisrinteessa olevassa puronuomassa lahella Savolaisten

taloja.

*Triticum caninum L. — p.—st. fq. ojanteissa, puro- ja

jokivarsilla olevissa lehdoissa ja pensaikoissa.

Tr. prostratum — rr. Jaasken rautatieaseman ratapihalla

kisTcojen valilla 1 kpl. (Hannikainen).

Lolium Hinicolum (A. Br.) — r, pellavapelloissa: Sopero;

Karniemi, Haavikko; Paahkalala; Karattila, livanaisen Ipel-

lavamaa.

Eriophorum polystachyum L. f, elatior (M. et K.) — r.

vesihaudoissa: Kalalammin suon laita; Karkkaala, Henkolan

iso niitty.

E. latifolium Hoppe — rr. Karniemi, Vaarassuo, kor-

keammalla olevalta rameelta alempana olevalle nevalle ias-

kevan puron suussa.

E. gracile Koch — st. r. nevoilla ja nevaniityilla; uusia

loytopaikkoja : Virolan salo, pieni suosilmaj Kalalammin

suo, ison lammen ranta; Karattilan salo, hyvin runsaasti
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-eraalla suoniitylla; Karniemi, Heiskassuo, yksityisia yksi-

loita.

E. alpinum L. — r. Laitila, Mutkalampi, rantasuolla;

Kalalammin suon laita; Karniemi, Vaarassuo. — Lindenin p.

Jienee Jaaskeen nahden liika korkea,

*Scirpus radicans Schkuhr — r. Vuoksen ja siihen las-

kevien jokien suiden liettyneilla rannoilla: ylinna Suikkarin

lammesta tulevan ojan suussa; Soperonlahti —Hyppolan-
joen suu, hyvin runs. ; Rintsuinmaen alia, lietesaarilla

;

Kuurma, Karniemen sillan luona; [Antrea, Ukonniemen
lahden ranta].

Sc. paluster L. *eupaluster Lindb. fil. — fq. savisilla

rannoilla.

Rhynchospora alba L. — rr. Salo-Lottola, Haukilammen

nevareunuksella.

Carex filiformis L. — st r. useimmiten lanipien hylly-

villa nevareunoilla : Laitila, Ahvenlampi ; Virolan sale,

pieni nevasilmake ; Sopero, Rautkorpi; Kalalammin suo,

ison lammen ranta; Karattilan salo, koivukorvessa; Kar-

niemi, Heiskassuo^

C. irrigua (Whlnb.) Lm. — st. r. korvissa, nevoilla ja suo-

iiiityilla: Patjaala, suosilma rinteessa Jaaskjarven niemessa;

Kalalammin suo; Karattilan salo suoniitylla ja koivukorvessa;

Karniemi—Littula, Vaarassuo; Salo-Lottola, Haukilammen
r

notkossa.

C. flava L. — st. r. Hallikkala, Vallinkoski, Vuoksen

rannalla (Komi); Haikolankoski, rantaniitylla joks. runs.;

Patjaala, niitylla Vartjoen varrella; Karkkaala, Henkolan

iso niitty, vesihaudassa; Suikkala, Seppalan suon laita, vesi-

haudoissa; Karniemi, hetteikkoniitylla Punssin mokin luona,

joks. runs.

C. Oederi Ehrh. — st. r. kosteilla niityilla ja rannoilla:

Laitila, Mutkalampi; Haikolan kosken alia, hyv. runs.; Jako-

vala, Jaaskjarvi, Pullin ranta; Patjaala, kostealla niitylla Vart-

joen varrella; Kalalammin suo; [Antrea, Ukonniemen lahden

ranta!
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^X. sparsiflora (Whlnb.) Steud. — p. kosteilla niityilla,

ojissa ja soistuvissa metsissa. — Linden ei tavannut lajia

pllenkaan!

/C. ericetoriim Poll. — Hiekkaisessa mannikossa Antrean

rautatieaseman luona]. .

C. digitata L. — p. rehevissa kivikkoisissa metsissa ja

lehtorinteissa.

C. elongata L. — st, r, purojen ja ojien varsilla:

Ahola, Korva; Kostiala, Laurojan ylajuoksu, runsaasti;

Hyppola, Ammojan suupuolessa; Karniemi, lahella Puns-

sin mokkia; Karniemi, purolehdikko lahella pitajan ra-

jaa; Salo^- Lottola, paikoin korvessa Haukilammen not-

kossa.

*C- Persoonii Lang — rr. Kilola, kostean aukeaman laita

lahella Naurisvuorta.

*C. tenella Schkuhr — r. rehevissa korvissa: Sopero,

puronotko Laanimaen ja Liisniittyjen valilla; Salo-Lottola,

Haukilammen notkossa.

*C. chordorrhiza Ehrh. — r. Haikola, rahkasammaleinen

kosteikko lahella Papin myllya; Velkula, Haukkavuoren

suo, ramene valla; Salo-Lottola, koivukorvessa Haukilammen

notkossa.

C. muricata L. — r. uusia loytopaikkoja: Hallikkalan

joen penkereessa (Komi); Haikolankoski, lehtomaella.

*C. teretiuscula Good. — r. Laitila, Mutkalampi, neValla;

Kalalammin suo, lahteisessa kohdassa Tasklammen neva-

rannalla.

Lemna minor L. — st. r. Jarvenkyla, Essaksen joessa;

Kostiala, Laurojan ylajuoksuUa hyv. runs.; Hyppola, lammikko

Nokelaisen niityn alia Vuoksen rannalla; Suikkala, Seppalan

suo, ojissa ja vesihaudoissa; Lottola, vesihauta Levveissuon

laidalla.

*Juncus conglomeratus L. — p. ojissa ja latakoissa.

Linden ei tavannut ollenkaan!

J. lamprocarpus Ehrh. — r. Hallikkala, Vuoksen ranta

(Komi); Kostialan mylly, lahdelammikon reunalla; Sopero,

Vuoksen rantalietteella; Patjaala, suoniitty Vartpen var-
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rella. — Lindenin p. ei Jaaskea tarkoittaen tunnu oikealta.

Ehka monet loydot tulisivat kahden seuraavan muodon
laskuiin.

J. alpinus Vill. — fq. rannoilla ja vesihautojen partaalla;

eritt runs. Vuoksen lietteilla. — r.: Linden, tuntuu omituiselta.

Ehka sekoitettu edelliseen.

J. *fascoater (Schreb.) — r. enimmakseen turvepoh-

jaisten vesihautojen reunassa : Halllkkala, Vuoksen r^nta

(Komi); Karkkaala, Henkolan iso niitty, parissa paikassa;

Patjaala, Vartjoen ranta; Suikkala, Seppalan sue.

*J. supinus Moench — r. mutaisilla rannoilla: Vartjoen

suupuoli lahella Jaaskjarvea; Jiirvenkyla, Essaksen joen

^uupuolella; mf. fluitans (Lam.) — rr. puroissa ja pikku-

joissa: Patjaala, Vartjoen suupuoli; [Kirvu, Mertjarvi, Liet-

lahden oja],

"^Luztila nemorosa (Poll) Mey. — rr. Hallikkala, Vallin-

koski, ranta (Komi).
H

*Luzula '-'pallescens Whlnb. — r. Haikola, lehtoniitylla

Pullinkorvessa ja varjoisilla metsapoluilla— luultavasti paljon

yleisempi, mutta jaanyt huomaamatta tai sekoitettu L. miilti-

floran varjomuotoihin.

Gagea minima (L.) Schult. — jy. kosteahkoilla heina-

pelloilla, pellon pientareilla, teiden varsilla, puutarhanurmi-

lioilla j. n. e., yleensa asutuilla seuduilla.

G. liitea L. — r. Hallikkalan joen penkereessa (Ko-

mi); Jarvenkyla, Lapinharju, Vuoksen rannalla (Hanni-

kainen).

Iris pseudacorus L. — st. r. jokien rannoilla ja lam-

missa, harvoin kukkivana: Jarvenkyla, Essaksen joki (ster.);

Kostiala, Vuoksen ranta, ei ole tietaakseni kukkinut kymme-

niin vuosiin; Niemi, Suikkarin lampi, havinnyt^; Papin-

saari, Vuoksen ranta, kukkinut v. 1904; Kilolanniemi, Vuok-

sen ranta, kukkinut v. 1913; [Antrea, Ukonniemi, ranta, kuk-

") Kts. Typha laiifoliaiI
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kinut V. 1917]; Lokkarila, Hiirenjoki, lahella Polviojan suuta^

useita kukkinut v. 1917.

Gymnadenia conopea (L.) R. Br. — p. lehtoniityilla ja

lehtomailla.

Platanthera bifolia (L.) Rchb. — p. lehtomaisissa mus-

tikkametsissa, lehtomailla ja niittylehdikoissa; yleisin Hallik-

kalassa (Komi) ja Antrean rajalla Ehatokselle pain vietta-
L

vassa rinteessa.

pactis palustris (L.) Crantz — rr. Rouhialankoski,.(?) *Epipactis palustris (L.) Crantz —
ojanne (Fontell) ^).

Epipactis latifolia (L.) All. — st. r.^p. lehdoissa ja lehto*

maisissa metsissa tavallisesti yksityisina yksiloina: [Imatra,

useassa paikassa]; Hallikkala, Joutsenon rajalla (Komi);

Vallinkoski, yksityisia kpl.; Hallikkalan salo, myos puna-^

kukkaisia v. violacea Dur. Duqu? (Komi); Jarvenkyla, Kivi-

oja, Vuoksen tormalla (E. Stenberg); Jarvenkyla, Lapin-

harju, Vuoksen rinteessa; Ahtiala, lahella Vuoksea (Hanni-

kainen); [Antrea, Paakkarila, vastapaata Ukonnienta; Antrea,.

Ukonniemi].

L ovata (L.) R. Br. — r. Sopero, Liisniitty, lehdikossa;

Karniemi, hetteinen niitty lahella Punssin mokkia.

L cordata (L.) R. Br. — rr. Haikola, pappilan iso niitty

^

sammalikossa.

Goodyera repens (L.) R. Br. — r. mustikkametsissa; lisaa

loytopaikkoja: Ahola, Korva (Hannikainen); Kostiala, Man-

nikko (Hannikainen); Sopero, lahella Ammojaa. — Esiinty-

minen satunnaista.

Coralliorrhiza innata R. Br. — st. r. soistuvissa metsissa

ja suoniityilla: Hallikkala (Komi); Haikolan kosken ranta;

Haikola, pappilan iso niitty, eraassa paikassa joks. runs.;

Haikola, lahella Papinmyllyn—Korpeelan tieta; Kostiala,

nuorisoseuran talon takana; Kalalammin suon laidassa.

Ei juuri esiinny kahtena vuonna perakkain samassa pai-

kassa.
1 i

) Tiedonanto saatu toisen stamista-
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Salix pentandra L. — p. kosteilla soistuvilla haka-
mailla, kosteilla niityilla ja avoimissa korvissa. Suurimmat
nakemani kasvoivat Soperon rantaniityn laiteilla, joista

osa eraiden akamapistiaisten tuhoamina myohemmin kui-

vui.

S. fragilis L. — st. fq. kylissa ja teiden varsilla, useim-

missa paikoissa luultavasti alkuaan istutettuna. Suurin

kaikista nakemistani kasvaa kirkolla, Niemen kylan maalla^

kansakoulun maella, lahella maantieta. Se on osaksi laho

ja ontto ja siita on sahattu tai itsestaan lohjennut valtavia

oksia,

S, lapponum L. — r. Jarvenkyla, kostealla niitylla Piep-

polan lammen rannalla; Kostialan haka, kostea aukeama

lahella rautatieasemaa; Karniemi, Heiskassuo, aukealla ra-

meella. .

S. caprea L. — fq. yksityisina yksiloina makisissa met-

sissa ja niityilla. Isoja yksiloita jatetty tai istutettu usein

kyliin teiden, peltojen ja pihojen aitavieriin.

S. myrtilloides L. — r. Karniemi, Heiskassuo, aukealla

rameella; Velkula, Haukkavuoren suo, rameella.

Myrica gale L. — rr. Kyyrola, Myllykoski, Vuoksen

ranta (Komi).
F

Coryhis avellana L. — r. Rouhialankoski, kosken penke-

reessa oikealla puolella, muodostaa taalla ison lehdon,jossa

lienee ainakin 100 isoa yksiloa.

Betala verrucosa Ehrh. — Suurimmat yksilot nain Hai-

kolan kosken penkereessa.

B. nana X verrucosa — rr. Salo-Lottola, Haukilammen

suo, rameella kuivikeladon kupeella.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. — Suurimmat tuntemani

yksilot kasvavat Haikoian kosken rannalla.

Alnus incana (L.) DC /. pinnatifida Whlnb. Neiti Karm

Kaila loysi kesalla 1917 Papinsaaresta Vuoksessa pienen

V2 m mittaisen lepan, jonka muutamissa viela tuoreissa

oksissa oil liuskaiset lehdet. Lehdet olivat pienet (suu-

rimmat 2 V2 cm pitkat), suippokantaiset ja paikoin sy-
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vaankin parijakoiset, liuskat toisissa lehdissa ehyita, toi-

sissa tylppahampaisia. Puu muutettiin apteekin puutar-

haan, jossa se kuitenkin kohta kuoli. MinuUe sita naytet-

taessa oli siina ainoastaan muutamia kuivaneita lehtia.

Yksi ainoa parin dm pituinen oksa on sailynyt prassattyna.

Minusta nayttaa yksilo kuuluvan tahan lajiin; — v. argmtata

NorrL — r. Sopero, Litviikmetsa ja Mustkorven laidassa. —
Olen jossain muuallakin nahnyt sen.

Hamulus lupulus L. rr. metsistyneena eraassa enti-

sessa puutarhassa: Seppala, maantien vieressa lahella Kuur-

man siltaa; [Imatra, lehdossa kosken alia, vasemmalla ran-

nalla, runs.].

"^Cannabis sativa L. rr. eras satunnaisesti kasvanut

yksilo Jaasken rautatieaseman ratapihalla v. 1917.

^Rumex obtusifolius L.— rr. Kostiala, rikkaruohona toh-

torin puutarhassa (Hannikainen).

R. crispiis L. —
V. 1913.

rr. Hallikkala, metsisty-

— rr. Sopero, Tuuhan heinapellossa

*K. aqaaticus L. — r. Laitila, Sotkoja hetteisella puro-

varrella; Niemi, kansakoulun pellolla ja laheisella Vuoksen

rannalla (Hannikainen).

Polygonum fagopyram L.

neena pelloilla (Komi).

P. amphibium L. mf. coenosa (Koch) — rr. Hallikkalan

joen rannalla.

P. minus Huds. ~ r. savirannoilla: Hallikkala, Vuoksen

ranta (Komi); Jarvenkyla, Essaksen joki; Sopero, Vuoksen

ranta; Littula, Kuurman ranta.

Chenopodium urbicum L. — rr. yksi kpl. Jaasken aseman

ratapihalla, kiskojen valissa v. 1917.

Ch. polyspermum L
pihoilla ja puutarhoissa.

p. rikkaruohona kesantopelloilla,

retroflexus rr. Kostiala, rikkaruohona

tohtorin puutarhassa ja rautatieaseman alueella v. 1913

(Hannikainen). . .,. '

/ ^

f \
k >
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Montia *lamprosperma (Cham.) — rr. Niemi, Littulan
jokeen laskevassa lahdepurossa lahella Pajansiltaa (Han-
nikainen). — Lindenin st. fq. tuntuu Jaaskeen nahden ou-
dolta.

P

*Dianthus barbatus L. — rr. Haikola, metsistyneena
rovastilan puutarhassa.

D. deltoides L. v. glaucas (L.) — rr. Hallikkala, Imatran

maantien varsi (Komi).

*Vafcarta segetalis (Neck.) Gke. — rr. Jaasken aseman
ratapihalla pari kpl. v. 1917; v. 1918 muutamia kpl. (Han-

nikainen).

Gypsophila muralis L. — st. r. vahan ajetuilla kuivilla

metsateilla ja pelloilla; Hallikkala (Komi); Ahola; Kokkola;

Hyppola, Nokelaisen liiona; Sopero, „arolla" (kuivalla nur-

mikkoaukeamalla) lahella Antrean maantieta; Sopero, Amin-
ojan luona. — Lindenin st. fq. ei nykyaan ainakaan pida

paikkaansa.

Silene inflata Sm. — p. pellon pientareilla, heinapejloilla

ja teiden varsilla.

S. noctiflora L. — rr. Jaasken rautatieaseman alueella

muutamia kpl. v. 1917 (Hannikainen).

S. nutans L. — r. uusia loytopaikkoja : ratapenke-

reella, Kokkola, vahan matkaa Juttuojalta; Jarvenkyla,

Kivioja.

S. rupestris L. — r. lisaa loytoja: Sopero, kalliolla;

Eevala, joks. runs, rapakivikankaalla Viipurin maantien

laidassa.

Lychnis alba Mill. — p. pellon pientareilla, perunamaissa

ja rakennusten seinavierustoilla.

I. rubra (L.) P M E. — r. satunnaisena: [Imatra,

3 kpl. (Komi)]; Jaasken rautatieaseman ratapihalla muuta-

mia kpl. V. 1917; Sopero, rautatien varsi lahella ylikayta-

vaa, 1 kpl.

L viscaria L. f. aWiflora — rr. Haikola, kalliolla rovas-

tilan puistossa pari kpl.

Agrostemma githago L. — kauran ja ohran seassa, hyvin

satunnainen, esiintyen eri vuosina eri paikoissa. Eraana

2
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vuonna Kostiala, Oron torpan luona; V. 1913: Sopero, ranta-

lietteella uutiskaurassa; Virola, pellossa. V. 1917 r.: Jaasken

rautatieaseman ratapihalla useita kpl.; Hyppola, Kenkamaki,

ratavahdin pellossa.

*Stellaria aquatica L. — r. Vuoksen hiekkarannoilla, met-

san laidassa: Kyyrola, Vallinkoski (Hannikainen); Haikolan

kosken alia; Virola, hovin kohdalla.

*Sf. nemorum L. — p.—st. fq. lehdoissa, ojanteissa, pen-

saikoissa, puronvarsilla ja lahdepaikoissa; usein talloin esiin-

tyen runsaana. — Linden ei huomannut!

St. palustris (Murr.) Retz. — st. r. kosteilla niityilla, ran-

noilla, ojissaja lahdepaikoissa: Hallikkalan joen varsi (Komi);

Kostiala, Littulan joen ranta lahella Tikan torppaa; Niemi,

rautatien varrella; Hyppola, Vuoksen ranta; Karniemi, Kuur-

man sillan korvassa; Karniemi, lahdepaikka Punssin rannassa;

[Antrea, Ukonniemi].

*St. iongifolia Muehl. — st. r. lehdoissa, purovarsilla

ja varjoisissa kuusimetsissa : Kostiala, Virolan tien vieri;

Niemi, Ritojan varsi, paikotellen joks. runs.; Ahtiala, puro-

notko lahella Vannin taloa; Karniemi, Haavikko; Karniemi,

lahella Punssin mokkia; [Antrea, Paakkarila, vastapaata

Ukonnienta].

St. uliginosa Murr. — p. lahdepaikoissa ja kosteilla metsa-

poluilla.

*Cerastium arvense L. — rr. Hallikkala, Vallinkoski, pel-

lolla (Komi).

Arenaria trinervia L. — p.—st. fq. lehdoissa, ojanteissa,

varjoisissa rehevissa metsissa, varsinkin kivikkoisissa rin-

teissa ja purovarsilla.

A. serpyllifolia L. — r. Hallikkala, kuivilla pelloilla;

Haikola, kirkon maella. — Lindenin p. ei tunnu Jaaskeen

nahden oikealta.

*Spergula vernalis Willd. — r. Sopero, kalliolla Paavo

Tuuhan talon takana; Patjaala, Haukkavuorella lahella

Jaaskjarvea; Eevala, rapakivikankaalla Viipurin maantien

laidassa.
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Antrea, Lii-

*

JNuphar luteum (L,) Lm. f. tenella Rchb.
kola, PihtjarviJ.

N. pumilum (Timm.) Sm. — rr. Jarvenkyia, Essaksen
joessa, muutamia kukkivia kpl.; [Antrea, Liikola, Piht-

jarvij.

N. luteum X pumilum — rr. Jarvenkyia, Essaksen joki,

runsaampu kuin N. pumilum.
m

Nymphaea alba L. — rr. Rikkola, Palijarvi; [Antrea, Lii-

kola, Saarijarvi. — Liridenin st. fq. tarkoittanee seuraavaa,

paikkakunnalla yleisempaa lajia.

NJ Candida (Presl.)—
^
pienikukkainen muoto: Jarvenkyia,

Essaksen joki.

Ceratophyllam demersum L. — r. tunnettu ainoastaan

Jaaskjarvesta; tarkempia loytopaikkoja: Karkkaala, Mutalahti;

Laukkalan lahden peralla.

Actaea spicata L. — st. fq.—fq. Vuoksen—Kuurman
Hiirenjoen alueella lehdoissa ja ojanteissa, harvemmin

rehevissa lehtomaisissa mustikkametsissa. Ainoa loyto-

paikka kauempana naista vesistoista: Salo-Lottola, jyrkan

vuoren alia; Ahvenlammen lansipuolella, rehevassa mustikka-

metsassa.

^Delphinium consolida L. — rr. 1 kpL Jaasken aseman

ratapihalla v. 1918 (Hannikainen).

'^Aquilegia vulgaris L. — rr. Kostialan raylly, metsisty-

neena? (Hj.Fabricius); [Antrea, Paakkarila, vastapaata Ukon-

nienta lehtorinteessa ja rinneniitylla; kummassakin paikassa

kylainoastaan muutamia yksiloita,

yli 1 km.].

Myosurus minimus L. — p. rikkaruohona pelloilla.

Pulsatilla vemalis (L.) Mill. - st. r.—p. hiekkakankailla:

Teppanala; Raikkola, Issakka, Neuvonmaki (Komi); Jarven-

kyia, Sudenhauta; Sopero, lahella rautatieta; Sopero, Suur-

maki; Sopero, Litviikmetsa; Hyppola, Harkalampi ; Kalalampi,

suon lansipuolella runs.

Anemone nemorosa L. — st. r. kosteissa lehtomaisissa

metsissa, niityilla, enimmakseen pitajan kaakkoiskulmilla:

Enso—Kivioja lahella rautatieta (Hannikainen); Hyppola:
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muutamia kpl. rautatien varrella Kostiaisen m6kij;i liiona;
4

Sopero, muutamia kpl. rautatien varrella; Ahtiala, Kalalam-^

min suon laidassa, runs.; Karniemi, koivikossa Patjaan ran-

nassa; [Antrea, Paakkarila, muutamin paikoin maenrinteessa

lahella Ehatosta]. ,' ^

;

Hepatica triloba Gil.— st, fq. lehdoissa ja lehtomaisissa

metsissa Vuoksen—Kuurman—Hiirenjoen alueella^ muualta

ainoa tunnettu kasvupaikka: Laitila, kylasta itaan, vuoren-

selanteen rinteessa. — f. rosea Neum. — rr. Hallikkala

(Komi).

"Tfialictrum flavum L. — p. pensaikoissa puronvarsilla

ja kosteilla rantaniityilla.

Batrachium peltatum (Schrank) v, septentrionalis Lindb.

fil. Tata muotoa tarkoittanee Lindenin B. heterophyllum

fq.—f. suecica (Gel.)— r. Vuoksi, tyynissa lahdissa: Ahtiala;

Kuurman sua.

*B. paucistamineum (Tausch) v. Drouetii (Schulz) — rr.

Hyppola, kalojen kasvatuslammikossa.

Ranunculus lingua L. — r. Jarvenkyla, Korsjoki; Jarven-

kyla, Essaksen joki; Oravala, joessa (V. Puhakka).

R. flammula L. — r. Hallikkala, ojanne Vuoksen penke-

reessa (Komi); Haikola, maantien ojassa Storkkilan kohdalla;

Haikola, papinmylly, savilatakossa; Karattila, kosteikossa

Kuurmanpohjan tien varrella.

*R. sceleratus L. — r.—st. r. lieterannoilla ja savipenke-

reilla: Hallikkala, Vallinkoski, Vuoksen ranta (Komi);

Hallikkalanjoen ranta (Komi); Haikola, apteekin rannassa

(ja ennen myos pihalla); Hyppola, Littulanjoen suupuoli;

Soperonlahti.

*/?. *cassubkus (L.)— r. lehtoniityilla ja niittylehdikoissa:

Niemi, Ritojan suu; Sopero, Liisniitty; Sopero, rantaniitty

Kilolan maen alia; [Antrea, Patalahti, Ukonniemen lahden

peralla]. — Poikkeaa jonkun verran kokoelmani Sortavalasta

ja Karjalohjalta saaduista yksiloista. Jaaskelaiset kappaleet

ovat vahan pienempikokoisia, mutta huomattavasti isompia

kuin R. amicomus yleensa. Aluslehtia on kukkiessa tavalli-

sesti yksi kehittynyt ja toinen kehittymassa oleva, harvoiri
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useampia, kooltaan vahan pienempia kuin Sortavalan ja

Karjalohjan kappaleilla. Niiden tyvessa'on lehdettomat
tupet. Lehtien lapa on munuamainen, sahalaitainen, muu-
tamilla vahan liuskainen (R. auricomus X cassiibicus?), ala-

pinnalta melkein kalju (kuten Sortavalan yksildlla). Varsi-

lehdet. ovat 3—7 osaisia, ylimpien liuskat hampaattomiai
alimpien laidassa 1—3 suippoa, syvaa hammaista moremmi.n
puolin (Karjalohjan ja Sortavalan yksiloissa joku hammas
yi 10 sui-

pohkoa, jalkimaisella 6—8 tylpahkoa hammasta). Teralehdet

harvoin taydellisesti kehittyneet. Pahkylassa pitempi ota kuin

R. auricomus-laiilla.
« t

/?,
* repens L. c, fl. ploeno ~ rr. Sopero, kesantopel-

lolla.

Corydallis solida L. — r. Hallikkalan joen varrella

myos valkokukkaisia (Komi); Jarvenkyla, Lapinharju, Vuok-

seri lehtorinteessa.

^Bdrbarea vulgaris R. Br. — p. rikkaruohona heina-

pelloilla.

B. stricta Andrz. — st. r. savirannoilla, savisissa ojan-

teissa ja jokipenkereissa: Hallikkala, teiden varsilla (Komi);

Hallikkala, Vuoksen ranta (Komi); Jarvenkyla, Vuoksen ranta

lahella Lapinharjua; r (Hann

Hyppol

Littulanjoen suupuolella.

^Cardamine pratensis L. — r.? savisilla rannoilla ja liet-

teilla: Hallikkala, Vuoksen ranta (Komi); Jarvenkyla, Lapin-

harju, Vuoksen ranta; Littulanjoen varrella (Hannikainen);

Soperon lahden lietteilla.

C. amara L. — p. kivikkoisissa puroissa, lahdepai-

3<oissa, joskus kosken rantalehdoissa, ojanteissa ja hettei-

koissa.

Hesperis matronalis L. — rr. metsistyneena rovastilan

puutarhassa.

Erysimum i

ja puutarhoissa.

fq. rikkaruohona

\
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*Conringia orientalis (L.) Andrz. — rr. Jaasken rautatie-

aseman ratapihalla, kiskojen valissa pari kolme kpl. v. 1917;

V. 1918 useassa paikassa, in. m. Kostialan ylikaytavalia ja

aseman halkopihalla (Hannikainen).

Stenophragma Thalianum (L.) Celak.— huomattava loyto-

paikka: Sopero, Vuoksen vanhassa rantapenkereessa, rinne-

niitylla, paikotellen runs.

Sisymbrium officinale L.— r. uusia loytopaikkoja: [Ruoko-

lahti, Tainionkoski (Komi)]; Haikola, rovastilan saunan luona

(Hannikainen).

S. sinapisirum Crantz — r. Enson asema-alue v. 1917,

tehtaan sivuraiteilla; Jaasken asema-alue, useissa paikoissa

ratapihalla, kiskojen valissa ja ratapenkereella v. 1917; samoin

V. 1918 useassa paikassa (Hannikainen).

*S. Loeselii L. — rr. Jaasken rautatieaseman ratapihalla

1 kpl. V. 1918 (Hannikainen).

*S. sophia L. — r. lisaa loytopaikkoja: Hallikkala,

pelloilla (Komi); Jaasken aseman ratapihalla useita kpl.

V. 1917; Haikola, maantien varsi Apusen kohdalla noin

V. 1900.

S. Wolgense Willd. — rr. Jaasken rautatieaseman alue

Kostialan ylikaytavan luona 1 iso kpl. v. 1918; [myos Ant-

rean asemalla] (Hannikainen).

*Brassica campestris L. — r. rikkaruohona pelloilla:

Hallikkala, yleinen (Komi); Laitila, yleinen; Jarvenkyla,

Sudenhauta; Karniemi, Haavikko. — Ei esiinny kirkon

seudussa.
r

,

Sinapis arvensis L. — r. Jaasken aseman ratapihalla

useita kpl. v. 1917; runsaasti v. 1918 (Hannikainen)

useimmat kuuluvat muotoon v . orientalis Murr.; Enson asema-

alue V. 1917.

*Cochlearia armoracia L. — rr. metsistyneena: Haikola,

rovastilan puutarha.

*Camelina ^glabrata (DC) — r. Enson asema-alue v. 1917;

Jaasken asema-alue, yksi kpl. v. 1913 (Hannikainen); rata-

pihalla ja ratapenkereella, paikotellen joks. runs. v. 1917;

runsaasti v. 1918 (Hannikainen).

/
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C, *macrocarpa Heuff. — r. pellavapelloissa ja pellava-
halmeissa: Sopero; Kilola; Ahtiala (Hannikainen); Karniemi,
Haavikko.

*C. *foetida Fr — r. pellavapelloissa: Paahkalala; Karat-

*

tila, livanaisen pellavamaa.
L

Subularia aquatica L. — st. r. uusia loytopaikkoja:

Jarvenkyla, • Vartjoen suu; Soperonlahti, Viioksen liet-

teilla,

"^Berteroa incana (L.) DC.~r. Hallikkala, pelloilla (Komi);

Haikola, paik. runs, rovastilan pihalla, puutarhanurmikolla,

puistossa ja laheisilla pellonpientareilla.

"^Alyssum hirsutum— rr. Jaasken rautatieaseman alueella

Kostialan ylikaytavan luona 1 kpL v. 1918 (Hannikainen).

^Erophila verna (L.) Mey — p. mailla ja kallioilla kylissa

ja asuntojen laheisyydessa, teiden reunoilla.

Neslea panhiculata (L.) Desv, — r. Hallikkala, kaura-

pellossa (Komi); Jaasken aseman ratapihalla muutamia

kpl. V. 1917; Kostiala, tohtorin puutarhassa v. 1913 (Han-

nikainen).

*Bunias orientalis (L.) — r. Hallikkala, Vallinkoski, ranta

(Komi); Haikola, Pajusen pelto v. 1917; Niemi, kansakoulun

pelto (Hannikainen).

Raphanus raphanistrum L. — fq. rikkaruohona pel-

loilla.

Drosera rofundifolia L. — p. aukeilla rameilla ja nevoilla.

Lindenin fq. ei Jaaskeen nahden liene oikea.

Dr. longifolia L, — r. uusia loytopaikkoja: Kalalammin

suo, vetela nevakohta ison lammen rannalla hyv. runs.; Kar-

niemi, Heiskassuo, ramenevalla; Karniemi—Littula, Vaaras-

suo, nevalla.

Dr. rofundifolia X longifolia — r. Kalalammin suo, ne-

valla ison lammen rannalla; Karniemi—Littula, Vaarassuo,

nevalla. ,
*

;. ""Sedum acre L. — r. Haikola, rovastilan puiston kal-

liolla ja puutarhan hiekkakaytSvien reunassa, paik. runs.;

Vuoksen penkereessa, monin paikoin Niemi—Hyppola valilla.
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hiekkaisissa kohdissa, runs. esim. Suikkarin kohdalla; Sopero^

pihakalliolla,

Balliarda aquatica (L.) DC. — r. uusi loytopaikka:

Salosiira, Mertjarven ranta, — kuuluu muotoon f. prostrata

(Schkuhr).

Parnassia palustris L. — st. r. kosteilla niityilla: Hal-

likkala (Komi); Jarvenkyla, isot niityt; Ahola; Karkkaala,

Henkolan iso niitty
;

[Antrea, Ukonniemen ranta] ; Salo-

Lottola, Ahvenlampi. — st fq. Linden tarkoittaa koko hanen

aluettaan.

Chrysosplenium alternifolinm L. — st. fq. lahde- ja het-

teikkopaikoissa ojanteissa, purovarsilla ja lehdoissa, ainoastaan

Vuoksen—Kuurman—Hiirenjoen lehtoalueella.

^Ribes grossularia L. — r. metsistyneena kivikkoisilla

paikoilla: Hallikkala (Komi); Sopero, makirinteessa; Ahtiala,

lehdossa Vannin luona.

*/?. rubrum L. — rr. Seppala? yksityinen pensas Kuurman
pohjoisrinteessa, n. V2 km lahimmasta asumuksesta Suikkalan

sillan korvassa. — Selvasti metsistyneena: Haikola, rovastilan

maella; Seppala, entisessa puutarhassa maantien vieressa

lahella Kuurman yli vievaa siltaa.

Rabas idaeus L. f. chlorocarpa Krause — rr. Ahola, Korva,

Vuoksen penkereessa (Hannikainen).

Geam urbanum L. — p. mutta ainoastaan Vuoksen
varsilla ojanteissa ja lehtopensaikoissa, harvoin pihoilla:

Sopero, Paavo Tuuhan pihamaalla muutamina vuosina.

*G. rivale X urbanum — r. Hallikkala (Komi); Kostiala

(Hannikainen); Haikola, Vuoksen vanhassa penkereessa

apteekin takana; Sopero, rinneniitylla pensaikon laidassa

Vuoksen penkereessa, kantalajien joukossa, seka f. saburbanum

Neum. etta f. subrivale Neum.
*Fragaria moschata Duchesne — r. metsistyneena: Kos-

tiala, Mannikon puutarhanurmikoilla; Haikola, rovastilan puis-

tossa huvihuonemaen alia.

Potmtilla anserina L. — fq. teiden varsilla, pihoilla ja

pellonpientareilla; hyvin savisilla paikoilla usein f. sericea

Hayne. i
.
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P. norvegica L. — yieisimmat kasyupaikat: kesantopellot,

pellon pientareet, puutarhat ja pihat; — f. ruthenica (Willd.)

rr. Sopero, puutarhanurmikolla.

*P. intermedia L. — r. pelloilla: Hallikkala (Komi); Nie-
mi, rautatien varressa lahella Ahvosta; Hyppola, Nokelaisen
luona; Sopero.

*P. ^Goldbachii{R\\^r.) Adl. — r. satunnaisen luontoisena

niityilla, pellon pientareilla ja puutarhoissa: Hallikkalan joen

yarsi (Komi); Virola, maantien varrella, 1 kpl. v. 1917;

Haikola, rovastilan puutarha n. v. 1900 vaiheilla; Papin-

saari Vuoksessa, ilmestynyt yli 10 v. sitten, runs, ainakin

vv: 1912—15, V. 1917 harvassa esiintyva; Sopero v. 1903 ja

ainakin vuoteen 1907.

P. argentea L. — paitsi paamuotoa tavattu seuraavat

muunnokset: v. argentata (Jord.); f. perincisa Borb; v, inca-

nescens (Opiz.): Haikola, rovastilan puistossa.

*P. verna L. — p. heinapelloilla, pellon pientareilla ja

rinneniityilla, erittain usein rautatien varrella.

Alchimilla vulgaris L. — seuraavat pikkulajit esiintyvat

pitajan alueella:

*A. *hirsuticaulis Lindb. fil. — r. Kostiala, Orontorpan

makirinne runs. ^)

*

*

• V

A. *pastoralis (Schm.) Murb. — fq.

A. *micans (Bus.) — fq.

A. *cuberenata (Bus.) Murb. — st. r.?

*A. acutangula (Bus.) Murb. — fq; f. adpresse-pilosa (Lindb.

fl.) — rr. Virola, ojassa kylantien vieressa lahella Virolan ho-

A. *minor (Huds.) — rr. 3 kpl. Sopero, vanhan hiekka-

haudan pohjalla rautatien ylikaytavan luona =); — v. filicaulis

(Bus.) Lindb. fil. alalajina — p.

A. acatidens (Bus.) Lindb. fil. ampl. — rr. Papin-

saari Vuoksessa, eraassa kohdassa niitylla pohjoispaassa runs.

') Kts, myos: H.Undberg: Die nordischen Alchemilla vulgaris

Helsingf

) Det H. Lindberg; yksilot jatetty kasvitieteelliseen museoon.
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Agrimonia eupatoria L. — st. r. lehtomailla ja teiden

varsilla: Hallikkala (Komi); Haikolankosken ranta; Jarven-

kyla, Kivioja, vallesmannin luona; Ahola, Korva (Hannikai-

nen); Hyppolan mylly (U. Koskinen); Karattila, Kuurman-

pohjan maantien varsi (Hannikainen); Seppala, Kuurman

sillan korva, myohemmin havinnyt (U. Koskinen).

*/?05a acicularis Lindl. — rr. Jarvenkyla, kivirau-

niossa eraan talon piha-aidan nurkkauksessa Metsakulmalla.

*P/ra5 malus L. — r. Hyppola, 2 matalaa pensasmaista

metsistynytta yksiloa rautatien varressa, Nokelaisen kohdalla;

Kilola, Naurisvuoren rinteessa, kaadettu ; Sopero, kallion

juurella Litvikmetsan ja Laanimaen valilla; Riikola^ Rikko-
*

sen pellon pientareella, muutettu pihaan; Littula, Kuurman

rinteessa lahella Muukkosen taloa, kaadettu (P. Ikonen);

Lokkarila, pari yksiloa Hiirenjoen rinteessa (A, Rasilai-

nen).

*Lotus corniculatus L. — rr. Eevala, maantien varrella

V. 1917.

*Melilotus officinalis (L.) Willd. ^ r. Hallikkala, pel-

loilla (Komi); Jaasken aseman ratapihalla, muutamia kpl.

V. 1917; Kostiala, tohtorin puutarha (Hannikainen).

M (K

Trifolium arvetise L. — r. Hallikkala, rinnepelto (Komi);

Sopero, rautatien varsi lahella ylikaytavaa, pari kpl. v. 1907;

Ahtiala, Vuoksen ranta v. 1917 (Karin Kaila).

7r. hybridum L. — fq. pellon pientareilla ja rinneniityilla

kylissa.

Tr. pratense L. — valkokukkainen rr. — Sopero, pari

kpl. heinapellossa; Hyppola, tienvieressa Anttilan koh-

dalla.

Tr. agrarium L. — st. r. Hallikkala, yleinen kuivilla

mailla (Komi); Rouhialan niemi, pellolla; Hyppola, pel-

lon reunassa lahella Soperon kujasia; Sopero, rautatien

varrella lahella ylikaytavaa; Karattila, maenrinne kylan-

aukeamalla.
w

*Lathyrus Silvester L. — r. Haikolankoski, lehtomaella

ja sen juurella niityn laidassa; Jarvenkyla, Kivioja, Vuok-
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sen penkereella vallesmannin rantatien varrella (E. Stenberg);
Karattila, kivisessa raakirinteessa kylanaukeamalla Kuurman-
pohjan maantien varrella; [Antrea, Ukonniemi, lehdossa nii-

tyn laiteella].

*L palaster L. — r. Vuoksen kostellla rantaniityilia:

K ilola; Karniemi, lahella Antrean rajaa.

L verms (L.) Bernh. — p.' lehtomailla, niittylehdikoissa,

lehdoissa ja lehtomaisissa mustikkametsissa Vuoksen—Kuur-

man—Hiirenjoen alueella; st. r. muissa osissa pitajaa: Lai-

tila, Hein'ahon maki; Laitila, jyrkan vuoren alia kylasta

itaan; Jarvenkylan isot niityt, lahella Virolan saloa; Karat-

tilan salo, lehdikko isojen niittyjen laidassa; Salo-Lottola,

jyrkan vuoren alia Ahvenlammesta lanteen; Salo-Lottola,

niittylehdikossa Ahvenlammen koillispuolella.

*Vicia sativa L. — p. rikkaruohona pelloissa.

*K. silvatica L. — r. lehdoissa ja lehtomailla: [Imatra,

kosken rinteessa valtiohotellin alapuolella]; Haikolankoski;

Jarvenkyla, Kivioja, lahella Vuoksen rantaa; Karniemi,

Haavikko; [Antrea, Paakkarila, jyrkan vuoren alia vasta-

paata Ukonnienta; Antrea, Patalahti, vuoren alia Ukonniemen

lahden takana].

*V. tetrasperma L. — r. Haikola, apteekin rannassa n.

v. 1901; Ahtiala, Vuoksen ranta (Hannikainen).

"^'Geranium pratense L. — r. talojen luona: Haikola, Pel-

lin piha (Hannikainen); Haikola, Savelan puutarha (Hanni-

kainen); Haikola, rovastilan puutarhanurmikoUa, kymme-

nia vuosia; Suikkala, kappalaispappilan puutarhanurmikoUa

V. 1917.

G. silvaticum L. /. parviflora Post — p. paamuodon

joukossa.

G. palastre L. — rr. Hallikkala, soinen pelto (Komi).

*G. bohemicum L.— rr. [Antrea, Patalahti, kytopaikoilla

harvennetussa lehdossa Ukonniemen lahden peralla v. 1913,

sittemmin ei tavattu]; Jaasken rautatieaseman alue 1 kpl.

V. 1918 (Hannikainen).

G. Robertianum U — r. Kilola, Korkiamaki, suurella
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kivella ' kallionaluslehdossa; Karniemi, Haavikko, kivilla

vuorenaluslehdossa; Kuurmanpohja (A. Rasilainen).

Erodium ciciitarium (L.) L'Her. — r. Hallikkala, rikka-

ruohona pelloilla (Komi); Sopero, perunamaassa.

Oxalis acetosella L. f. coerulea DC. — r. Hallikkala

(Komi); Kostiala, Littulanjoen kuusikkopenkereessa; Hyp-

pola, metsan laidassa Soperoon vievan polun varrella; Vel-

kula, Rintsuinraaki, rehevassa mustikkametsassa. »

''Linam usitatissimam L. — rr. Jaasken aseman rata-

pihalla muutamia kpl. v. 1917.

'^Polygala *amarelliim (Crantz)— st. r. Hallikkala, Vallin-

koski, yleinen Vuoksen penkereessa (Komi); Haikalankosken

rinteessa; Kostialan mylly (Hannikainen); Kostiala, Laurojan

ojannepenkereissa (Hannikainen); Niemi, Ritojan niitty; Hyp-

pola, Nokelaisen rantaniitylla.

Euphorbia esala L. — r. Pelkola, Enson tehtaalla, savi-

penkereessa eraassa kohdassa runs. v. 1917; Jaasken aseman

^^atapihalla 1 kpl. v- 1917; Sopero, 2 kpl. pellon pientareella

V, 1907; [Antrea, Paahkjarven ratavahdintupa, runs. v. 1918

(Hannikainen)].

E. exigua L. — rr. Kostiala, satunnaisena rikkaruohona

tohtorin puutarhassa (Hannikainen).

-^Callitriche polymorpha Lonnr. — r. Laitila, vesihauta

Mutkalammen suon kupeella; Jarvenkyla, Korsjoki, runs.;

Kostiala, ojassa vahan matkaa Juttuojalta; Rikkola, purossa

Vuohimaen alia.

C. auctumnalis L. — r. uusi loytopaikka: Sopero, vesi-

haudassa pajan luona, ster.

Acer platanoides L. — rr. Karattila pari yksil. Kuurman

pohjoispuolella olevien vuorten pohjoisrinteessa, jonkun mat-

kaa Turtian talosta (P.Ikonen); [Antrea, Paakkarila, Ehatok-

sen etelarinteessa yksi 1 V2 ni. korkuinen pensasmainen kitu-

yaihko yksilo].

Impatiens noli tangare L. — st. fq. varsinkin ojanteissa

ja jokipenkereissa, myos joskus kostefssa lehdoissa ja lehto-

pensaikoissa, yksinomaari Vuoksen—Kuurman—Hiirenjoea
alueella, usein runs.

*
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Tilia cordata Milll— st. fq. Vuoksen—Kuurman—Hiiren-
joen alueella lehdoissa Ja lehtomailla, harvoin kuusia kasva-
vissa mustikkametsissa: Suikkala, kappalaispappilan metsa;
Littula, Papinnienien metsassa (P. Ikonen); viela harvemmin
petajikkorinteessa: Karniemi. Pitajan pohjoisosasta, Vuoksen
ymparistoilta, en tunne ainoatakaan kasvupaikkaa; lahella

Jaasken rajaa: [Joutsenonsalo (Komi)], Ainoa yllamainituista

vesistoista loitommalla oleva loyto: Rikkola, pieni yksinai-

nen puu matalan kallion juurella Vuohimaelta Vartjarvelle

pain mentaessa. Suurimmat luonnonvaraiset yksilot (Sep-

pala ja Paakkarila) olivat 102—105 cm ymparimitaten rin-

nan korkeudelta. Suurin istutettu lehmus kasvaa tietaakseni

kappalaispappilan luona.
I

Malva rotundifolia L. ^^ r. Jaasken rautatieaseman

alueella ja Kostiala, tohtorin puutarhassa v. 1913 (Hanni-

kainen).

Elatine hydropiper L. — r. uusia loytopaikkoja: So-

peronlahti; [Antrea, Ukonniemen lahden ranta (Karin

Kaila)].

Viola epipsila Ledeb. — p.— st. fq. purovarsilla, korpi-

maisissa lehdoissa, korvissa ja lahdepaikoissa.

*V. iimbrosa (Whlnb.) Fr.— r. Rouhiala, pahkinalehdossa

kosken rinteessa; Haikola, Littulanjoen rinteessa, lehtopen-

saikossa Papinmyllyn alapuolella; Niemi, Ritoja, parissa koh-

dassa puron varrella ja lisaksi yksit. kpl. laheisessa kuusi-

kossa; Karniemi, Haavikko, vuorenaluslehdossa.

V. mirabilis L. — p. lehdoissa, lehtomailla ja ojanteissa

Vuoksen—Kuurman varsilla.

*F. stagnina Kit. — rr. Niemi, eraalla Vuoksen ranta-

sitten. mvohemmin havinnyt;niitylla parikymmenta vuotta sitten, myohemmm havmi

Hyppola, Eskolan rantaniitylla, huomattu n. v. 1900, niityn

tultua kynnetyksi vahan aikaa melkein havinneena, sitten taas

uudestaan ilmestynyt, niityn ollessa viime aikoina heinapel-

tona, esim. v. 1915, jokseenkin lukuisana esiintyva, v. 1917

melkein kokonaan havinnyt.

K. canina L. v. ericetorum (Schrad.) Rehb. — rr. ?

Kasila, Littulanjoen niittypenkereessa; v. montana{L.)— iqq-
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niityilla, pientaieilla, metsanaukeamilla ja valoisissa met-

sissa.

V. Riviniana (Rehb.) — st. fq. lehdoissa ja rehevissa

mustikkametsissa; 1 nemorosa N. W. et M. — yhta ylei-

nen kuin paalaiikin, kasvaen mieluummin avonaisemmilla

ja kuivemmilla paikoilla: rinneniityilla ja metsanaukea-

milla.

V. rupestris Schmidt — hiekkakankaalla tummansini-

kukkainen muoto.
A

*

'V. epipsila X palustris— r. Niemi, Ritoja; Kasila, puroa

varsi; Sopero, Ammoja.

'^V. caninaX Riviniana — p. kantalajien joukossa.
L

K canina X rupestris — r. Hyppola ja Kasila, Littulan-

joen penkereessa.

*K mirabilis X rupestris — rr. Haikolankoski, rinteessa,.

loydetty ainoastaan kaksi kpL

*r. -'Riviniana X rupestris — r. Haikolankoski, rinteessa;

Hyppola, Ammojan suupuolella, rinteessa.
F

' '^Daphne mezereum L. — st. fq.—fq. lehdoissa, ojanteissa

ja lehtomaisissa mustikkametsissa Vuoksen—Kuurman—Hii-

renjoen alueella; p. muissa osissa pitajaa.

'Peplis portula L. — r. Kostialan haka, marjilla teilla

useissa paikoissa (Hannikainen); Sopero, kosteikoissa metsa-^

tiella Rautkorven kohdalla.

'^Epilobium ^collinum (Gmel.) — p. kuivilla raailla.

Circaea alpina L. — st. fq. ojanteissa, lehdoissa ja

puronvarsilla ainoastaan Vuoksen— Kuurman— Hiirenjoen

alueella.

'Hipparis vulgaris L. — r. Hallikkala, lammikko

(Komi); Jarvenkyla, isot niityt, eraassa vesihaudassa;-

Einola, Polvioja, lahella maantien siltaa ja Komin taloa

luona.
^

*Carum carvi L. — fq. rinneniityilla, pellon pientareilla^

teiden varsilla ja pihoilla.

Selinum caruifolia L. — p. metsaniittyjen lehdikoissa,

hakamailla, lehtomailla ja pientareilla.
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Pastinaca sativa L. — r. Hallikkala (Komi); Haikola,

rovastilan puutarhanurmikolla.
;.•:

Herackam ^sibiricum (L.) — r. Hallikkala (Komi);

Niemi, rautatieylikaytavan luona Ahvosen kohdalla; Hyppola,

Littulanjoen penkereessa, Nokelaisen ja myllyn valilla; Hyp-
pola, maantien laidassa, Anttilan luona.

'"Daucus carota L. — r. Jaasken aseman alue (Hannikai-

nen); Hallikkala, metsistyneena pellolla (Komi).

Pirola uniflora L. — st. r. uusia loytdpaikkoja: Hallik-

kala, yieinen metsissa (Komi); Ahola, Korva, metsa (Hanni-

kainen); Kostiala, harva sekametsa lahella isoa niittya; Hai-

kola, soistuva metsa Korpeelan—Papinmyllyn tien varrella;

Sopero, metsassa lahella Ammojaa.

P. media Sw. — rr. ? ainoa tuntemani loytopaikka:

Ahola, Korva, metsa (Hannikainen).

P. chlorantha Sw. — r. ? ainoat tunnetut loytopaikat:

Ahola, Korva, metsa (Hannikainen); Sopero, puolukka-

mannikossa Suurmaen alia lahella rautatien ylikaytavaa.

Monotropa hypopitys L. — r. uusia loytdpaikkoja:

Virolan hovin' metsa; Kostiala, nuorisoseuran talon ta-

kana.

"'Primula officinalis (L.) Jacq. — r. Hallikkala, yieinen (!)

niityilla (Komi); Karattila, makirinne livanaisen luona (I.

Koskinen).

Anagallis arvensis' L. — rv. Kostiala, tohtorin puutarhassa

V. 1913 (Hannikainen).

""Gentiana 'amarella (L.) v. lingulata Ag. — r. Vuoksen

rantaniityilla: Hyppola, Nokelaisen niitty; Karniemi, Haavikko,

niitty; [Antrea, Ukonniemi, runs.].

*Cuscuta europaea L. — rr. Niemi, nokkosissa maantien

vieressa, Kyyhkysen kohdassa hyv. runs.

Xuscuta epilinum Weihe — rr. pellavassa: Karattila,

livanaisen pellavamaa, runs. v. 1917.

""Polemonium coeruleum L. — st. r. luultavasti seka luon-

nonvaraisena etta satunnaisena: Hallikkala, usealla niitylla

(Komi); Jarvenkyla, Kivioja, rantalepikossa vallesmannin

rannasta alaspain; Jaasken aseman ratapihalla 1 kpl. v. 1917;
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Tollola, lehtorinteessa Vuoksen rannalla; Karniemi, Haavikko,

pari kpl rantapellon aitavieressa, lahella eraan puretun ra-

kennuksen (ladon?) perustuksia.

^Nemophila insignis Benth. — rr. Hallikka, satunnaisena

pellolla (Komi).

"^Pulmonaria officinalis L. — p.—st. fq, lehdoissa, ojan-

teissa ja niittylehdikoissa Vuoksen—Kuurman—Littulanjoen

lehtoalueella, ei nahtymuualla. v

^'Lithospermum arvense L. — rr. Haikola, rovastilan pel-

lolla, Ukkolan ja apteekin valilla.

Myosotis palastris (L.) With — r. uusia loytopaikkoja:

Hallikkalan joen ranta (Komi); [Kirvu, Mertjarvi, Salmen

talon kohdalle avautuvan laakson purossa]; Kostiala, kostea

paikka tohtorin puutarhassa (Hannikainen); Littula, Polvioja,

monin palkoin runs.

'^M.silvatica (Ehrh.) Hoffm. -^ r. metsistyneena: Kostiala,

Kuuselan piha; Haikola, vanha hautausmaa kirkon ympa-

rilla runs.—hyv. runs.; Sopero, Tuuhan puutarhanurini-

koJla.

'''M. arenaria Schrad. — r. Hallikkala, Vuoksen ranta

(Komi); Kokkola, makirinne kylantien varrella; Haikola,

kallio rovastilan pellolla (Hannikainen).

Anchusa arvensis (L.) Bieb. — r. rikkaruohona pelloilla:

Hallikkala, yleinen (Komi); Kostiala, Perapelto; Haikola,

rovastilan pelto Ukkolan ja apteekin valilla; Ahtiala,

Vanni.

*Echium vulgare L. — rr. Kilola, muutamia kpl. rauta-

tien varrella lahella Ahtialan ylikaytavaa.

*Echinospermum lappula (L.) Lehm. — r. Jaasken aseman

ratapihalla paik. joks. runs. v. 1917, kaikkialla asema-alueella

myos v. 1918 (Hannikainen); Niemi, kansakoulun piha (Han-

nikainen).

*Asperugo procumbens L. — rr. Hallikkala, vanha talon

paikka (Komi).

Afuga pyramidalis L. — p. laidun- ja hakamailla; valko-

kukkainen: Hallikkala (Komi).
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Scutellaria galericulata L. — p. puroissa, kosteikoissa ja

rannoilla.

*Lycopus europaeus L. — r. Kostiala, Vuoksen ranta,

yksit.; Soperonlahden ranta yksit.; Lokkarila, Hiirenjoki.

Korkeakoski, koskessa kivien valissa, paik. runs.
*

*

*

*Thymus *serpyllum (L.) — r, Hallikkala, hiekkakankaalla

Joutsenon rajalla; Eevala, rapakivikankaalla Viipurin maan-
tien varrella, paik. joks. runs.

Th. *chamaedrys (Fr.)— rr. Kostiala, Orontorpan maessa

seka tienvieressa Tikankoskelle menness^.

Clinopodium vulgare L. — p. lehtomailla ja lehdoissa

lehtoalueella Vuoksen—Kuurman—Hiirenjoen varsilla; en ole

tavannut muualla.

Nepeta glechoma Benth. — r. Kostiala, perapelto

(Hannikainen); Haikola, kirkkomaan Vuoksen rantaan vievan

portin vieressa; Niemi, Vuoksen torma (Hannikainen); Niemi,

Nikkarin maki (Hannikainen).

Calaminiha acinos L. — r. Hallikkala, yieinen rinteilla

(Komi); Teppanala, hietikkomaki; Jarvenkyla, hiekkamaki

kylassa; Karattila, kylanaukeamamaen rinteessa Kuurman-

pohjan maantien varrella. — Lindenin p. lienee liian korkea

ainoastaan Jaaskea silmalla pitaen.

Bmnella vulgaris L. v. parviflora (Poir.) — rr. Hallikkala,

metsa (Komi); f: rosea Neum. — rr. Papinsaari Vuoksessa,

niitylla.

Lamium purpureum L. —• valkokukkainen: Haikola, ap-

teekin puutarhassa.

I. *mci5um (Willd.) — fq. yhta yieinen kuin paalajikin,

rikkaruohona pelloilla ja puutarhoissa.

L amplexicaule L. — r. uusia kasvupaikkoja: Hallikkala,

pellolla (Komi); Sopero, lanttumaassa.

Galeopsis ladanum L. — p. pelloilla, hiekkahaudoissa ja

ratapenkereilla.

G. *tetrahit (L.) — r. Kostiala, pellolla (Hannikainen);

Sopero, Tuuhan talon pihalla, rakennuksen seinustalla ja

vilja-aitan luona. .

3
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G. "^bifida (Boenn.) — fq. rikkaruohona pelloilla; tata

muotoa tarkoittanee Lindeninkin tiedonanto.

Stachys paluster L. — p. rannoilla ja rantapensaikoissa;

f. agrestis Aresch. — pelloilla,
r

St. silvaticus L. — st. fq. djanteissa, lehdoissa ja lehto-

pensaikoissa, harvemmin metsapurojen varsilla, ainoastaan

Vuoksen—Kuurman—Hiirenjoen alueella; ainoa loytopaikka

taman alueen ulkopuolella: Kostialan salo, purossa lahella

tieta.

^Solanum dulcamara L.— r. Kostiala, Tikankosken ranta;

Kasila, kivikkoisessa rnetsapurossa.

*I1yoscyamus niger h. — r. Haikola, rovasiilan kaivon

luona; Niemi, Vuoksen penkereessa Suikkarin ja kansakoulun

kohdalla; Rikkola, Rikkosen pihamaalla.

Verbascum thapsus L. — st. r. kuivissa makirinteissa ja

jokipenkereissa: Hallikkala, Vuoksen ranta (Komi); Sunila,

lahella Rossin taloa; Kostialan liovin ranta, vesisailion luona

(Hannikainen); Sopero, hiekkahaudassa; Littula, Kuurman
rinteessa lahella Savolaisia; Karattila, kylanaukeamalla Kuur-

manpohjan maantien varrella.

K. nigrum L. — si r. Hallikkala, Vuoksen rantapenger

(Komi); Rouhialan niemi, pellolla; Haikola, Vuoksen vanha

rantapenger sillan paassa; Niemi, pitajantuvan pihalla; Niemi,

makirinne lahella Nikkarin taloa; Hyppola, rautatiesillan

luona.

* Veronica agrestis L. ^ r. Hallikkala^ pellolla (Komi);

Haikola, apteekin puutarha (J. Sucksdorff); Sopero, lanttu-
F

maa.

V. arvensis L. — r.? Kostiala. Kaskipelto (Hannikainen);

Haikola, rovastilan pelto (Hannikainen).

V. longifolia L. — p. rinneniityilla, pientareilla ja teiden

varsilla, harvoin lehdoissa.

K scutellata L. — p. kosteikoissa, ojissa ja rannoilla.

[Limosella aquatica L. — Antrea, Ukonniemen lahden

rannalla, pellonojan suussa (Karin Kaila)].

Scrophularia nodosa L. — p. lehdoissa, lehtopensaikoissa
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ja puronvarsilla, harvoin kivikkorannoilla; Sopero, Tuuhan
puutarhassa.

Euphrasia officinalis L. — pikkumuodoista tavataan
alueella:

£. *brevipila (Burnat et Gremli)— fq.; v. /enu/s (Brenn.)

alkukesalla niityilla.

'^E. *carta Ft. — st. fq. rannoilla, kosteilla metsanaukea-
milla.

Rhinanthus major Ehrh. — st. fq. niityilla ja pienta-

reilla.

*Melampyrum nemorosum L. — rr. Lokkarila, lehtokal-

liolla Kuurman rantaniitylla.

M. silvaticum L. — st, fq. lehtomaisissa kangasmetsissa,

*

niittylehdikoissa ja lehdoissa.

Pedicularis palustris L. — fq. rannoilla ja kosteilla

jiiityilla.

*Utriculana vulgaris L. — r. [Joutseno, Mellonlahti

Vuoksessa (Komi)]; Hallikkalan joki (Komi); Jarvenkyla,

Essaksen joki; Soperonlahti Vuoksessa; Karniemi, Heiskas-

suo, ojassa.

*U. minor L. — r. vesihaudoissa ja ojissa: Jarvenkyla,

isot niityt; Sopero, Liisniitty; Karniemi, Heiskassuo; Lottola,

Haukkavuorensuosta etelaan.

U. intermedia Hayne — r. mutahaudoissa: Jarvenkyla,

lahella Essaksen jokea; Karniemi, Heiskassuo.

*Plantago media L. — r. Niemi, Vuoksen ayraalla lahella

Suikkarin lammesta tulevan ojan suuta; Papinsaari Vuok-

sessa, kuivalla niitylla; Hyppola, maantien vieri lahella

Anttilaa.

*PL lanceolata L. — r. Hallikkala, hiekkaisilla pelloilla

(Komi); Haikola, yksityinen kpl. tienvieressa Papinmyllylla

V. 1917.

Galium *Vaillantii (DC.) — fq. rikkaruohona pelloilla ja

puutarhoissa.

G. boreale L. — fq. rinneniityilla, pientareilla ja lehdi-

koissa

trifidum L.— r. uusia loytopaikkoja: Hallikkala, kostea
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*

*

metsa (Komi); Hyppola, vesihaudan laita Vuoksen rannalld,

Nokelaisen niityn laidalla; Salo-Lottola, suoniityn tapaisella
V m

Ahvenlammen rannalla. ^

G. iriflorum Michx. — rr.—r. vuorenaluslehdoissa:

Karniemi, Haavikko; [Antrea, Paakkarila, vastapaata Ukon-

nienta].

G. uUginosum L. — fq. rannoilla ja kosteilla niityilla.

*G. verum L. — p. pellonpientareilla, tienvierilla ja kui^

villa mailla.
.

G. mollugo X verum — r. kantalajien seurassa: Kos-

tiala, Juttuoja, maantien vieressa; Kostiala, Koskipelto;

Haikola, rautatien varsi lahella Ahvosta; Hyppola, maan-

tien varsi, lahella Eskolan }a Anttilan valista kilometri-

patsasta. -

Viburnum opulus L. — p. lehdoissa, lehtomaillaja niitty-

lehdikoissa lehtoalueella: Vuoksi—Kuurma—Hiirenjoki; r.

muualla pitajassa; tunnetut loytopaikat: Jarvenkyla, Pieppo-

lanlammen rantapensaikoissa; Karattilan salo, vuoren alia

lehtomaisessa mustikkametsassa.

Lonicera xylosteum L. — fq, lehdoissa, ojanteissa, lehto-

pensaikoissa, puronvarsilla ja lehtomaisissa mustikkametsissa,

joskus pienehkoja pensaikkoja muodostavana, (suurin: Paah-

kalala, Vuoksen rantapenkereessa) Vuoksen—Kuurman—Hii-

renjoen lehtoalueella: muuallar.: Niemi, Ritoja, yksit yksil

puron latvapuolella; Karattilan salo, puronuomalehdikossa

eraan metsaniityn laidassa; Karattilan salo, puronotkossa

lahella isoja niittyja.

Linnaea borealis L. — st r. mustikkametsissa: Laitila,
^

vuorenselanteen alia, kylasta itaan; Virolan hovin metsa;

Karkkaala, maella lahella Jaaskjarvea; Pieppola, Roklinin

metsa; Karniemi, Haavikko, lehdon laita; Salo-Lottola, korven

laita Haukilammen notkossa. — Lindenin st. fq. ei sopine,

kun on puhe yksinomaan Jaaskesta,

*Adoxa moschaiellina L. — r. Hallikkalan Joen varsj

(Komi); Niemi, Ritoja, parissa koimessa paikassa puron

keskijuoksulla.

l
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Valeriana officinalis L.— p.— st. fq. puron- ja ojanvarsilla,

rannoilla ja rantalehdoissa.
*
V. *txcelsa (Poir.) — rr. Karniemi, Haavikko, yks., kpl.

pensaikossa.

Campanula cervicaria L. — st. r. esiintyen yksit. kpl.,

uusia loytopaikkoja: Haikolankoski, lehtorinteessa kosken
alia; Karattilan salo, lehdikko isojen niittyjen laidassa;

Littula, lehdikko Polviojan varrella; Velkula, metsittynyt

niittymaa Haukkavuoren itapuolelia; Lottola, niityn laiteella

pensaikossa Haukkavuoren suolta jetelaan.

*C. rapunculoides L. — rr. Raikkola, pellonpieritare

(Komi).

"^Jasione montana L. — rr.— r. Karattila, kallioUa

Seppalan suon laidassa, myohemmin havinnyt (U. Koski-

nen) ; . Eevala, rapakivikank?ialla Viipurin maantien var-

rella.

Lappa tomentosa (MilL) Lam. — p. isommissa kylissa

teiden varsilla ja pihoissa; yieinen esim. kirkoUa seka

Kuurmanpohjassa (Hannikainen).

L minor DC. ^ fq. pihoissa ja teiden varsilla.

*Carlina vulgaris L. v. longifolia (Rchb.) — rr.— r. Hal-

likkala, joen penkereessa (Komi); [Antrea, Ukonniemi, har-

vassa metsassa niemen tyvessa olevan kallion rinteessa

muutamia kpl.
i

Cirsium lanceolatum L. — fq. teiden varsilla.

*Carduus acanthoidts L. — rr. Hallikkala, pellolla yksit

kpl. (Komi).

C. crispus L. — r. Hallikkala, yieinen pelloilla (Komi);

Jarvenkyla, Kivioja, rannaliavallesmannin alapuolella, v. 1917;
h I

Haikola, rovastilan puutarhassa v. 1907,

*Centaurea Jacea L. — r. Kostiala, Kaskipelto, tien ku-

peessa; Kostiala, tienvieri apteekille mennessa; Sopero, radan

varsi lahella ylikaytavaa; ToJlola—Kirkonkyla, Vuoksen pen-

kereessa.
u

C. phrygia L. — p. pellon pientareilla ja rinneniityilla.

C. scabiosa L. — rr. Hyppola, Kenkamaki, ratapenke-

reessa, vahtituvap luona, 1 kpl. v. 1917.

i t
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C. cyanus L. — sinipunakukkainen muoto tummareunai-

silla kehtosuomuilla (f. purpurea Neuni,?) — rr. Kilola, 1 kpl.

Yla-Kilolan kujasilla; Karattila, 1 kpl kesantopellolla maan-

tien laidassa,

Tussilago farfarus L. — fq. jokien savipenkereissa, ojan-

varsilla ja ratapenkereilla^

*Bellis perennis L. — r. metsistyneena: Hallikkala, metsan-

reuna (Komi); Haikola, rovastilan puutarha; Sopero, puu-

tarhanurmikolla.

'^Senecio viscosus L. — rr. Jaasken asema-alueella rata-

penkeieessa 1 kpL v. 1917; {Antrean rautatieasema, kiskojen

valissa v. 1918 (Hannikainen)],

S. vulgaris L. — st. fq. pihoilla, pelloilla ja puutar-

hoissa.

Filago montana L. — r. Hallikkala, yleinen kuivilla

rinteilla (Komi); Jarvenkyla, hietikkomaki lahella maantieta;

Niemi. ratapenger Rihdin ja Vout'-Tommin ylikaytavien va-

lilla. — st. fq.: Linden, ei sopine tarkoittamaan yksinomaan

Jaasken pitajaa.

Griaphalium uUginosum L. — fq. savisilla rannoilla, pel-

loilla ja puutarhoissa.

*Tanacetum vulgare L. — p. asutuilla paikoilla; pihoilla

ja teiden varsilla.

Artemisia absinthium L. — r. Hallikkalan salo, pien-

tareilla (Komi); Jarvenkyla, Kivioja, vallesmannin talon

seinavierustalla; Suikkala, kappalaispappilan kellarin luona.

^Achillea pfafmica L. — st. r. pohjoisemmassa pitajan

psassa kosteilla pelloilla ja ojissa: Hallikkala, yleinen

(Komi); Jarvenkyla, isot niityt Korsjoen varrella; Jarven-

kyla, kylassa; Virola, radan varsi, jonkun matkaa Juttu-

ojalta; Virolan hovin pelloilla; Jaasken aseman ratapi-

halla, useita kpl. ir. 1917; Kostiala, tohtorin puutarhassa

(Hannikainen).

Anthemis tinctoria L. — p. rikkaruohona pelloilla.

A. arvensis L. — st. r. pelloilla, hyvin satunnainen

esiintymisessaan: Hallikkala (Komi); Jarvenkyla; Kostiala,

Orontorpan luona; Jaasken aseman ratapihalla v. 1917
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useita kpl.; Kostiala, Vuoksen rantaan mennessa n' v. 1901;
Karkkaala v. 1913. — Lindenin fq. ei pitane paikkaansa.

*Matricaria chamomilla L. — rr. Kostiala, tohtorin puu-
tarhassa (Hannikainen); Sopero, Tuuhan karjapihassa 1 kpl.

V. 1902.

*Rudbeckia hirta L. — rr. Jarvenkyla, Kivioja, pellolla n.

V. 1900 (Ruth Aschan).

*Bidens radiatus Thuill. — st. r. muutamin paikoln

Vuoksen rannalla: Vallinkoski (Komi); Soperonlahti, runs.;

[Antrea, Ukonniemen lahti]; Littula, Kuurman rannalla;

Jaasken rautatieaseman alueella (Hannikainen).

*B. cernuus L. — r. Jaasken asema-alue (Hannikainen);

Soperonlahti, matalassa vedessa.

Lampsana communis L. — fq. pelloilla.

*Cichorium intybus L.— rr. Jaasken rautatieaseman halko-

pihalla muutamia kpl. v. 1918 (Hannikainen).

Hypochaeris maculata L. — r. Papinsaari, niitylla (Han-

nikainen); Littula, lehtomaella lahella Savolaisia; Karniemi,

maenrinne lahella Antrean rajaa; [Antrea, Ukonniemi, har-

vaa metsaakasvavallalaidunmaalla];ifq. Linden, tuntuuoudolta.

Tragopogon pratensis L. — r. Haikola, rovastilan maella;

Niemi, kansakoulun pellolla (Hannikainen).

*Picris hieracioides L. — rr. Papinsaari, niitylla.

Leontodon hispidus L. — st. r. niityilla, pientareilla ja

tienvarsilla: Laitila; Kostiala, Juttuoja; Papinsaari (Han-

nikainen); Patjaala, Vartjoen varrella; Karniemi, Haavikko;

Lottola, Eevajarven pohjoispuolella olevan autiomokin luona.

*Lactuca scariola L. — rr. Jaasken aseman ratapihalla

1 kpl. V 1917.

Mulgedium sibiricum L. — st. r.—p. rantapensaikoissa ja

rantalehdoissa: Hallikkala, Vuoksen ranta (Komi); Jarven-

kyla, Kivioja, vallesmannin rannan alapuolella; Hyppola,

muutamia kpl. niitylla lahella Littulanjoen rautatiesiltaa;

Kilola, 1 kpl. Vuoksen vanhassa rantapenkereessa; Ahtiala,

lahella Vannin taloa; Ahtiala, Antrean rajalla (Hannikainen);

Lokkarila, Polviojan suupuolella; Kuurmanpohja, Salakka-

koski Hiirenjoessa.
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Sonchas arvensis L. fq. pelloilla.

S. asper L. r. uusia loytopaikkoja: Virola, pellon

laidassa; Sopero, puutarhassa.

Crepis paludosa (L,) Moench —^ p. puronvarsilla, lahde-

paikoissa ja kosteilla metsaniityilla.

r

!

*
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Einleitiing.

Die Bartierchen oder Tardigraden waren bei uns bisher
nie Gegenstand faunistischer Untersuchung. Als ein erster

Beitrag zur Kenntnis des Vorkommens und der Verbreitung
dieser Tiere in Finnland diirfte daher die vorliegende Arbeit
nicht unwillkommen sein.

Die dieser zu Grunde liegenden Studien wurden im
zoologischen Laboratorium der Universitat zu Helsingfors

schon im Winter 1914—15 ausgefiihrt. Hauptsachlich rich-

tete ich meine Aufmerksamkeit auf die in Moosen und zum
t

Teil auch in Flechten des trockenen Bodens sowie der Moore
lebende Tardigradenfauna, wahrend die Bewohner unseres

Meer- und Siisswassers (der Binnenseen, Fliisse und Bache)

fast ganzlich unberiicksichtigt blieben.

Die Moose wurden beim Sammeln in kleine Papier-

sackchen gelegt, in denen sie trockneten. Das trockene Moos
wurde dann zerkleinert in einen offenen Giascylinder gelegt

und Wasser darauf gegossen. In dem Bodensatz fanden sich

die Tardigraden, wahrend die Moosteilchen schwammen und

abgegossen werden konnten.

Das Mooren entstammende Material, aus Moos und

Torfschlamm bestehend, wurde in offenen Glasern gehalten.

Die Proben. denen das Material entnommen wurde,

sammelte ich zum grossten Teil selbst und zwar im J^ 1914

im August, September und Dezember in Isokyro (Siid-Oster-

botten), in September, Oktober und November in der Um-

gebung von Helsingfors sowie in Hyvinkad (Nyland). Von
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Herrn Ed v. Johansson erhielt ich Moosproben aus

Pieksdmdki (Nord-Savo), die er behufs meiner Studien im

Oktober desselben Jahres gesammelt hatte, und ebenso von

Herrn Lektor Waino Ollila im November in Tornio ge-

sammelte Moosproben. Herr Dr. Holger Rancken stellte

zahlreiche Moosproben aus seiner wahrend des Soramers

1906 in Utsjoki (Lappland) zusammengebrachten Sammlung

zu meiner Verfiigung. Auch wurde mir ein in Kanadabalsam

montiertes Tardigradenpraparat vom Herrn Prof. Dr. K. M.

Levander zu Untersuchung uberlassen. Allen diesen

Herren spreche ich hier meinen besten Dank aus und ins-

besonders mochte ich Herrn Prof. Levander danken, dem
ich die Anregung zu dieser Untersuchung verdanke und

der durch wertvolle Ratschlage und durch Uberlassung von

Literatur die Arbeit auch weiterhin forderte.

Zur Bestimmung der Tiere dienten vorzugsweise die in

dem beigefiigten Literaturverzeichnis unter den Nummern
3—9, 14—18, 20—22, 24, 25 und 27 aufgefiihrten Arbeiten

von Murray, Richters und Thulin.
Die Moosarten wurden meist mit Hilfe von Krok &

Almqvist, Svensk Flora, II, sowie Adierz, Bladmoss-

flora for Sveriges ligland, bestimmt Die Determinierung

mehrerer Moose verdanke ich ausserdera Herrn Dr. H.

Rancken (f).

Verzeichnis der untersuchten Moos- (und

Flcchten-1 Proben.

1 Helsingfors, Brando, auf Stein: Plagiotheciam denticalatam Br, enr.

2

8

4

5

6

Ptilidium citiare (L.) Hampe

n Hypnum sp.

auf Felsen: Parmelia sp.

an Birke: „ saxatilis (L.) Fr.

n „ physodes (L.) Ach
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7 Helsingfors, Brando, auf Stein: Hypnum sp.

8

9

10

»?

n

n

„ an Birke: „

„ auf Stein: Plagiotheciam denticulatam Br. eur.

„ auf Baum-
stumpf.: Hypnum ratabulum L.

Jungermannia barbofa Schmid.

^11 Isokyro, Orismala, auf Stein: Dicranum longifoliam Ehrh.

Jungermannia quinque-dentata Huds.

12 Helsingfors, Brando, m Wasser-

13

14

graben: Sphagnum sp.

Hermanstad, an Espe : Hypnum velutinum L.

Brando, in Wasser-

graben: Sphagnum sp.

15

16

17

18

n an Baum: Hypnum cupressiforme h

n

n

Bot. Garten. „

Brando, auf Felsen

Kottby, auf Stein:

n

» »

19 Isokyro, Orismala, n

ancinatum Hedw.

Grimmia ramutosa Lindb.

Hedwigia albicans Lindb.

20 ,

21 n

22 Pieksamaki, auf Stein:

23

&

auf einemDach: Parmelia saxatilis (L.\ Fr.

Wiese: Mniam silvaticum Lindb.

Stereodon polmnthos{Sc\\Teh.). Mitt.

an Baumstumpf: Hypnum salebrosum L. Hoffm.

24 Hyvinkaa, in Moor: Sphagnum sp.

25

26

27

28

Pieksamaki, auf einem Dach: Dicranum sp.

n

n

»

auf Stein:

an Espe:

«

29

30 Hyvinkaa, Strandabhang

31

32

auf Stein:

n

33

34

35

36

auf Waldboden:

auf Stein:

auf Waldboden:

auf Stein:

37 Isokyro, Orismala, Moor:

Hypnum triquetrum L.

Dicranum sp.

Hypnum ancinatum Hedw,

Schreberi Willd.

Dicranum scoparium Hedw.

Hypnum Lindbergii Mitt

Ptilidiam ciliare (L.)- Hampe

Dicranum scoparium Hedw.

Grimmia ramulosa Lindb.

Hypnum Schreberi Willd.

Grimmia ramulosa Lindb.

Polytrichum commune L.

Grimmia ramulosa Lindb.

Sphagnum sp.

38 n
trockener

Tumpel: Hypnum fluitans L

39 „

40 Tornio, auf Stein:

Moor: Sphagnum sp

Hypnum sp.
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41 Isokyro, Orismala, auf Wald-

bodenr Hypnam Schreberi Willd.

42

43 » n

Moor:

auf Wald-

Sphagnam sp.

boden: Hypnum Schreberi Willd.

44 n n

45 Tornio:

11

n n

46 n

splendens Hedw.

cupressiforme L.

refiexum Stark.

47 Helsingfors, Brando, auf Wald-

boden:

48 Tornio:
»

n

crista castrensis L.

splendens Hedw.

uncinatum Hedw.
49

50

51

52

Plagiothecium denticulatam Br. eur.

Hypnum refiexum Stark.

M sp

n n

53 Helsingfors, Foliso, auf Stein:

54 Isokyro, Orismala, auf einem

Dicranum sp.

» longifolium Ehrh.

55 Tornio:

Dach: Parmelia saxatilis (L.). Fr.

56 Isokyro, Orismala, trockene

Pliitze:

auf Wald-

boden:
58 Helsingfors, Hermanstad, an

Hypnum refiexum Stark.

»

57
fiuitans L.

n »

n Schreberi Willd.

Felsen: Martinellia nemorosa (L.). B. Gr.

59 Isokyro, Orismala, auf Stein: Jungermannia quinqae-dentata Euds

60 Utsjoki, unter einem Stein:

61

62

63

64

65

r>

n

n

an Felsen:

auf Stein:

Dicranum scoparium Hedw.

Jangermannia ventricosa Dicks.

„ alpestris Schleich.

Ptilidium ciliare (L.). Hampe.

Jungermannia minuta Crantz.

n an Felsenwand:
sp

66

67

68

» an Felsen:

n

n

Andraea sp.

Grimmia Muehlenbeckii Schimp.

Blepharostoma trichophylla{L.). Dum.

Andraea sp.

Blepharostoma trichophyllaih.y Dum-

69 Helsingfors, Boxbacka, auf Stein : Junflr^rmann/a sp

70 Utsjoki, auf Stein:

Bazzania triangularis Lindb.

Ptilidium ciliare (L.). Hampe
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71 Isokyro, Orismala, aufWaldboden: Hypnum fluUans L.

72 „ , auf Stein: Jangermannia longidens Lindb.

73 Helsingfors, im Meere: Enteromorpha intestinalis (L.). Link

74 H »

Auizahlimg und Besprechung der beobachteten

Tardigraden.

Gen. Echini sens S. Schultze.

Echiniscns merokensis Richters.

Alle exemplare hatten mit krummen Nebenhaken ver-

sehene Innenkrallen, die ausseren waren hakenlos, also wie

T h u 1 i n aus Schweden erwahnt (27). Nur ein Paar Exemplare

hatten iiber dem dritten Fusspaar einen dorsalen Dorn bei e,

wie auf der Abbildung Richters (18), andere entbehrten

desselben; aUch war die Fazettierung der Endplatte undeut-

lich. Die Lange der Erwachsenen variierte zwischen 182

und 204 .u. Von der Lange der Anhange erwahne ich fol-

gende Zahlen: '

Lange des Tieres 196,8 fi 204,o //

Laterales Haar a 48,i „ 40,8 ti

c 37,0 „ 58,8 „

V

e

d 25,9 „ 48,0

37,0 „ 48,0

»

Dorsaler Dorn c 18,5 „ 33,6 »

cl

Nur ein Gelege mit 3 grossen rotlichen Eiern wurde

angetroffen.

Fundorte: Helsingfors 7. - Hyvinkaa 36. - Isokyro

11, 19.
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Echiniscos merokensis var. suecicus Thulin.

In Moos von Utsjoki ein einziges Exemplar. Laterales

Haar bei b im Vergleich mit den Anderen sehr schwach aus-

gebildet, ca. V2 von der Lange des a-Haares.

Fundort: Utsjoki 60.

Echinisciis wendti Richters

Lange 192—204 ,u-

Fundorte: Utsjoki 63, 65.

Echiniscus lapponicus Thulin.

Der Hinterrand der beiden paarigen Rumpfplatten iiber

dem dritten Fusspaar unregelmassig sageformig. Den klei-

nen Dorn am den ausseren Krallen des hintersten Beinpaares,

den Thulin erwahnt, konnte ich nicht sehen, — Nur ein

Exemplar; Lange 186 ft. — Lange der Anhange:
Laterales Haar a 40,? fi.

n

n

n

yj

b 25,9 „

c 37,0 „

d 18,5 „

e 37,0 „

Laterales Riickenhaar c 25,9 fi, medianes Haar 18,5 /*.

Lateraler Dorn d 3,o „ „ „ 12,o „

Fundort: Utsjoki 60.

Echiniscus oihonnae Richters.

Die lateralen Anhange bei c und e waren viel kiirzer

als diejenigen auf des Abbildung von Richters (18). Nur

ein Exemplar.

Fundort: Tvarminne, unter Felsflechten.

Ecliiiiisciis mntabilis Murray

Viele Exemplare in Moos auf Stein.

Fundort: Hyvinkaa 36.
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Gen. Milaesiuffl Doyere.

Miloesium tardigradum Doyere.

Die Lange variierte stark; die haufigste war 500—600 /^.

Eine beachtenswerte Ausnahme machte ein Exemplar aus

Lappland, das eine Lange von 1,000 }i erreichte. Im all-

gemeinen scheinen die lapplandischen Exemplare grosser

als diejenigen aus Sud-Finnland zu sein.

Sowohl Gelege als eiertragende Weibchen warden oft

angetroffen. Die grossten Eier stammten aus Lappland. Die

Eier in einem Gelege von 2 Eiern massen 103,6 und 133,2 /t.

Aus Siid-Finnland *sei als Beispiel ein Gelege von 3 Eiern

genannt: 88,8 X 98,4 ft, 84,o X 110,o /i und 88,8 X 115,o ,u.

Fundorte: Helsingfors 5, 15, 17, 18. — Hyvinkaa 33, 34,

36. Isokyro 11, 20. Tornio 50, 57, 59. Utsjoki 67-

Milnesium quadnlidum n. sp. (Fig. 1.)

In Moosproben aus Lappland

fand ich einige Tiere, die nicht

unbetrachlich von den friiherbe-

schpebenen Formen abwichen.

Doyere beschrieb M. tardigra-

dam, das an den vorderen Steig-

haken drei, an den hinterenzwei

Dornen hatte. Spater beschrieb

Ehrenberg M, alpigenum, wel-

che Art drei Dornen an alien

Steighaken haben sollte. Weil

man nicht solche Formen fand,
r

die an einem Steighaken drei, Pig i_

an anderen zwei Dornen gehabt

hatten, so hat man vermutet, dass Doyere sich geirrt

und mit dem von ihm gegebenen Namen Tiere bezeichnet

hat, deren beide Krallen mit drei Dornen versehen sind

(Richters 18). — Spater hat Heinis in der Schweiz das

eigentliche Milnesium tardigradam wiedergefunden (2).
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Die von mir gefundenen Exemplare weichen von den

obenerwahnten dadurch ab, dass die Steighaken mit

vier Dornen Versehen sind. Ausserdem war das

Ende der langen Krallen in zwei Hakchen gespalten (Fig. 1).

Farbe rosenrot. — Lange 884—1020 /t.

Fundorte: Utsjoki 63, 67.

Gen. Macrobiottts S. Schultze

Macrofaiotiis hafelandi S. Schultze.

Sehr allgemein. — Viele von den Eiern waren etwas

oval, wie die folgenden Durchmesserzahlen (ohne Aus-

wUchse) zeigen: 52,o X 57,o /i, 66,6X78,0 fi, 70,3 + 77,7 fi,

74,4'X 81,6 fi. Das grosste von mir gefundene Ei mass 84 ft

(ohne Auswiichse).

Fundorte: Helsingfors 3, 5, 9, 17, 47, 53, 58. — Hyvin-

kaa 31, 32, 33, 34, 36, — Pieksamaki 23, 25, 26, 27, 29-

Isokyro 11, 19, 41, 43, 44, 54, 57, 59, 72. — Tornio 40, 45,

46, 48, 50, 51, 52. 55. -^ Utsjoki 60, 62.

k

Macrobiotus ecbinogenifos Richters.

Von dieser Art habe ich nur die Form a Richters'
gefunden. Die Eier waren im ailgemeinen klein, wie die

nebenstehenden Zahlen zeigen. — Die Art war ziemlich all-

gemein; so auch die Eier.

Durchmesser
ohne Aus- Auswiichse
wiichse

55,2 fi — 10,9 .«

60,0 „
^ 18,0 „

62,4 „
-- 13,2

62,9 „
— 14,8

. 64,8 „
— 12,0

72,0 „
— 12,0

74,0 „
— 14,8 „

Fundorte: Helsingfors 13, 47. — Hyvinkaa 24, 33.

Pieksamaki 26. — Isokyro 11, 54. 57. — Tornio 48, 49, 50, 51.

»

»

W

»»
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Macrobiotas echinogenitus Richters var. areolatas Murray.

Ich fand einige Eier dieser Art. Urn die Variationen
der Grosse der Eier zu zeigen, mogen folgende Zahlen an-'

gefiihrt werden:

Durchmesser
ohne Aus- Auswiichse

wiichse

58,0 fj,
— 15,5 fi

72.0 „ — 8,5 „

81,4 „ -- 4,4 „

85.1 „ — 31,5 „

Die Kiirze der Auswiichse im Vergleich mit der Grosse der

Eier ist auffallend.

Fundorte: Pieksamaki 26. — Tornio 40. — (Spater habe

ich die Art auch in Isokyro gefunden.)

Macrobioius infermedius Plate.

Einige Exemplare entbehrten des Komma im Schlund-

kopf. Lange bis zu 233,i fi. — Abgelegte Eier habe ich

nicht gefunden.
^

Fundorte: Helsingfors 3, 5, 7, 9, 18. — Hyvinkaa 32. —
Isokyro 11, 19, 57, 58, 59. — Tornio 51.

Macrobiotus oberhaaseri Doyere.

Lange in der Kegel etwa 200 ft. Das langste Exemplar

erreichte eine Lange von 408 ^. Ein Ei fand ich (Moos-

probe 26); Durchmesser desselben 57 pi (ohne Auswiichse).

Einige von den Auswiichsen waren halbkugelformig, andere

kegelformig.

Fundorte: Hyvinkaa 33. — Pieksamaki 22, 26, 28.

(Macrobiotus)

Lange hochstens 311 ,u. E

die ein wenig oval waren: 44,4 X 48,i ii and 40,7X51,0^-

Der Durchmesser derselben war ziemlich klein im Vergleich

mit den schwedischen von Thulin charakterisierten Formen.
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59.

Fundorte: Pieksamaki 28, 29. — Isokyro 20, 44, 54, 58,

Tornio 40, 45, 46, 48, 49, 50, 52. Utsjoki 63, 65.

Macrobiotas tetradadylus Greeff.

Diejenige Art, die ich als M. tetradadylus bezeichnet

habe, entspricht nicht der von Greeff gegebenen Art-

beschreibung, sondern ist die von T h u 1 i n charakterisierte

Art (27). Viele Weibchen batten im Ovarium eine grosse

Menge entwickelte Eier; bei ein Paar Exemplaren beobach-

tete ich 9.

Fundorte: Helsingfors 12, 13, 18. Hyvinkaa 24.

Macrobiotas ornaftis var. spinifer Richters.

Von den drei Varietaten der Art M, ornatus fand ich

nur die Obenerivahnte. Am Riicken waren stets 8 Quer-

reihen von Dornen. Die Zahl der Dornen variierte wenig,

wovon folgende drei Exemplare umfassende Zahlen genannt

sein mogen. Die ausseren Zahlen bedeuten die Zahl der

Dornen in den Lateralreihen, die inneren die dorsalen Dornen.

1 Reihe 2—6—2
2 „

3

4

5

6

7

8

n

n

»

»

n

n

2

2-6-2
2—4—2
2-6—2
2—4-2
2—2—2

4

2—4—2
2—4—2
2—4—2
2—4—2
2—4—2
2—4—2

2—6-2
2—4—2
2—6—2
2-6-2
2—6-2
2-6—2

2 2 2 2

4 4

W
Dornen 8 oder 10, mit Ausnahme der letzten und vorletzten

Reihe. Die Zahl der lateralen Dornen ist konstant, die der

mittleren kann variieren. In der siebenten Mittelreihe waren

nur zwei Leisten, an deren Aussenende bisweilen ein kleiner

Dorn stand. (Nach Richters (14) bestehen alle Reihen

aus 10 Dornen, die zwei letzten ausgenommen.) Im Schlund-

kopf waren stets Apophysen und zwei Kommata. Grosste
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Lange 160,8 fi. Einige Gelege, die aus zwei runden Eiern
bestanden, wurden beobachtet.

Fundorte: Helsingfors 15, 17. — Isokyro 19 und Uts-
joki 63.

Macrobiolus tuberculatus Plate.

Die Buckel am Riickeri waren rundlich, an den Seiten

schmiiler, bisweilen sogar spitz. Lange im allgemeinen ge-

ring: das grosste gemessene Exemplar hatte eine Lange von
275 /t. Die Lange der Anderen variierte, gewohnlich ca.

180 /<. — Kein Gelege wurde angetroffen; ein Exemplar
hatte 2 Eier im Ovarium.

Fundorte: Pieksamaki 26, 28. — Isokyro 44. — Tornio

45, 50.

Macrobiotns orcadensis Murray.

Von dieser Art habe ich keine erwachsenen Tiere, son-

dern nur zwei sehr charakteristische, leicht erkennbare Eier

gefunden. Durchmesser derselben ohne Auswiichse 72 und

77,7 [ji.; die Auswiichse mitgerechnet 94,2 und 99,9 /*.

Fundort: Utsjoki 70.

Macroblotas lacostris Dujardin.

Auch von dieser Art habe ich nur Gelege gefunden,

drei an der Zahl, alle in einem mit Sphagnum bewachsenen

Graben. Die Eier waren oval, glattschalig, je 2, 7 und 8

Stuck in jedem. Die Grosse variierte z. B. 52,8 X 57,2 ^,

52,8 X 64,8 II, 55,2 X 67,2 ii. Aus einigen Eiern krochen in

der „feuchten Kammer" auf dem Objekttrager sich lebhaft

bewegende Jungen, die eine Lange von 125 /* hatten.

Fundort: Helsingfors 12, 14.

Macrobiolus augtsli Murray.

Sehr durchsichtig. run

unregelmassig, ohne Granulation. Die Gelege mit 2, 4, 5 und

8 Eiern von 70,3 X 81,4 ii waren ziemlich haufig in wasse-

rigen Sphagnum-Mooren.

Fundorte: Hyvinkaa 24. — Isokyro 42.
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. Macrobiotns pullari Murray.

Von dieser Art fand ich nur Eier und Cysten (Fig. 2)

im Sphagnummooven. Durchmesser der Eier bis zu 72,o fi

ohne, und 79,2 ft mit Auswiichsen. Die aus diesen aus-

geschliipften Jungen waren leicht erkennbar. An einem

Jungen war die vordeste Bacilla des Schlundkopfes in zwei

Teile geteilt, so dass es 3 Bacillen hatte-

Als eigentiimlicher Umstand sei erwahnt, dass die Eier

sehr oft gruppenweise, zu zweien und zu dreien angeordnet

waren; einmal waren sogar 8 Eier untereinander verklebt.

Eine Schleimschicht auf der Eischale, die das veranlasst
m m

hatte, konnte ich nicht wahrnehmen. (Uber die Cysten siehe

p. 22),

Fundorte: Hyvinkaa 24. — Isokyro 37, 39,
i

Macrobiotns hastatns Murray*

Nur Eier in Sphagnum-Mooren. Die Eier ziemlich gross,

ein wenig oval. Durchmesser derselben z. B. 62,9 X 77,? fi und

62,5 X 64,8 /J. ohne Auswiichse, 74,oX88,8 fi und 78,2X84,o fi

die Auswiichse mitgerechnet — Die aus den Eiern geschliipf-

ten Jungen waren mit Augen versehen.

Fundorte: Helsingfors 12. — Isokyro 37, 39, 42.

Macrobiotas zetlandicas Murray.

Nur zwei Exemplare in Sphagnum- Gr3.ben.

Fundort: Helsingfors 14.

Macrobiotns macronyx Dujardin.

Nur ein einziges von Prof. Levander bei Ekenas in

dem Finnischen Meerbusen gefundenes und prapariertes

Exemplar. (Salzgehalt des Fundortes l,8o "/oo-)

Ftindort: Ekenas.

Gen. Dipiiascon Plate.
%

Dipbascon octtlatum Murray.

Die Augen waren in vielen Fallen schwach ausgebildet.

Die Schlundrohre sehr lang, schmal und biegsam. — Das



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 46, N:o 8. 15

langste Exemplar mass 354 ^, haufigste Lange etwa 325 //

Keine Eier.

Fundorte: Hyvinkaa 33. — Tornio 45, 50, 51.

Diphascon scotictim Murray.

Die Art scheint in zwei verschiedenen Formen vorzu-

kommen: die eine hat ein Komma im Schlundkopf, der an-

deren fehlt es. Die letztgenannte ist haufiger. — Lange bis

zu 370 /I. Gelege nicht angetroffen.

Fundorte: Helsingfors 1, 14. — Hyvinkaa 33. — Pieksa-

maki 26, 27. — Isokyro 37, 41, 43, 44. — Tornio 40, 46, 50.

Diphascon spitzbergense Richters.
L

Die mir zu Gesicht gekommenen Formen sind mit Stilett-

tragern versehen. — Grosste Lange 470 /i. Ein Gelege mit

4 Eiern in der abgezogenen Cuticula wurde angetroffen.

Ein lebendes Exemplar hatte im Ovarium 3 Eier, so dass

die Eierzahl bei uns grosser als zwei, welche Zahl Rich-

ters nennt, zu sein scheint.

Fundorte: Helsingfors 9, 13, 15, 17. — Pieksamaki 27.

Tornio 50, 52.

Diphascon alpinum Murray.

Lange 214 ^. — Gelege habe ich nicht gesehen.

Fundorte: Helsingfors 58. — Hyvinkaa 24. — Pieksa-

maki 25, 26, 28. — Tornio 40, 46. — Utsjoki 60.

Diphascon chilenense Plate.

Augenlos. — Lange bis zu 259 fi. — Kein Gelege beob-

achtet; im Ovarium eines Weibchens 2 Eier.

Fundorte: Helsingfors 18. — Isokyro 11. — Tornio 48.

1

- ¥

Die haufigste Art 'in Finnland, wie auch anderswo, ist

Macrobiotus hufelandi: sie wurde im Ganzen in 36 unter-

suchten Moosproben gefunden. Dieser folgt Macrobiotus
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pallidas in 16 Proben, Milnesium tardigradam in 13, Macro-

biotas echinogenitus, M, intermedins und Diphascon scoticum

in 12 Proben. Andere Arten waren viel seltener. Acht

Arten sind nur in einer Moosprobe gefunden worden.

Die Zahl der aus Finnland bekannten Tardigradenarten

betragt gegenwartig 29.

TabcUe iiber die Vcrbrcitung der Tardigraden

in Finnland.

o :0

1

1

*^^
L J

1

be -5 e o
1

w c *^H ^ u CO

elsi

> %v^

Ô Iso
o

1 Echiniscas merokensis Richters.

K M
Oh

1

X
+

X
1

X
1

2 „ „ var. saecicus Thulin. 1 X
3 , wendti Richters.

1 [

L X
4 „ lapponicas 'rhulin.

t —

•

X
5 „ oihonnce Richters.

1

1

- X')
6 „ mutabilis Murray. - X 1

7 Milnesium tardigradum Doyere. X ! X — X X X
8 „ quadrifidum n. sp. '^— X
9 Macrobiotus hufelandi C. Schultze. X X X X X X
10 „ echinogenitus Richters. X

1

X X X
1

X X
11 » „ var. areofafus Murray.

V

! X X X
1

1

1

12 „ intermedius Plate. X X X X
1

13 „ oberhauseri Doyere. — X X
1

1

14 „ pallidas Thulin. X X X X
15 „ tetradactylus Greeff. X 1 X

J
1

1

1

16 „ ornatus var. spinifer Richters. X
1 — X •

—

X
17 „ tuberculatus Plate.

1 X X X
18 „ orcadensis Murray. — 1

1

1
X

19 „ lacustris Dujardin. X — —
20 „ augusti Murray. — X X

1

1

21 „ pullari Murray. - X
1

X 1

1

22 „ hastatus Murray. X — — X — 1

1

23 „ zetlandicus Murray. X — —
^ *<1\

24 „ macronyx Dujardin.
1

b — X^)

25 Diphascon oculatam Murray. X X — "- —

26 „ scoticum Murray. X X X X X
27 „ spifzbergense Richters. xi- X — X 1

1

28 ^ alpinum Murray. * X X X X X
29 ^ chilenense Plate. X i

— X " X

*) Tvarminne.

') Ekenas.
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Oekologische Beziehungen der Tardigraden zu
verschiedenen Standorten.

Feuchtigkeit.

Beim Sammeln von Tardigraden fallt es auf, dass die-

selben keineswegs iiberalj zwischen Moos zu finden sind,

sondern dass die Zusammensetzung der Bartierchcnfauna je

nach dem Feuchtigkeitsgrad des Mooses stark variiert. Jede
Tardigradenart bevorzugt Standorte besonderer Art, ist aber

keineswegs an seiche von genau demselben Feuchtigkeits-

grad gebunden; vielmehr kommen starke Schwankungen in

dieser Hinsicht vor,

Manche leben ausschliesslich im Wasser, andere an troc-

kenstem Moos oder an Flechten. Zwischen diesen beiden

Extremen giebt es alle Zwischenstufen. Je nach dem Vor-

kommen bez. der Vorliebe der Tardigraden fiir Standorte

von verschiedener Feuchtigkeit lassen sich deshalb Gruppen

unterscheiden, welche allerdings nicht scharf gegeneinander

abgegrenzt sind, sondern allmahlich in einander iibergehen.

Ich unterscheide folgende Hauptgruppen von Fundorten fiir

Tardigraden:

A. Wasser.

1. Salzwasser,

2. Siisswasser.

B. Feuchtes Moos.

C. Trockenes Moos.

Im Salzwasser lebende Tardigraden sind aus Finnland,

streng genommen, nicht bekannt, doch sei hier an den oben

erwahnten, von Prof. Levander gemachte Fund von Ma-

crobiotas macronyx im Brackwasser des Finnischen Meer-

busens bei Ekenas, wo der Salzgehalt nur 1,8 <^/oo
betragt,

erinnert.

Susswassertardigraden habe ich bloss in Sumpfen und

Graben zwischen Sphagnum gesucht. Macrobiotu^ lacustris

ist ein echter Siisswasserbewohner, den ich nur zwischen

Sphagnum gefunden habe. Hierher gehoren auch Macrobiotus
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aiigusti, M. pallari, M. hastatas und M. zetlandicus, die ich

nie an trockeneren Stellen gefunden habe.
4

Macrobiotus echinogenitus, M. tetradactylus und Diphascon

scoticum sind zwar Bewohner des feuchten Mooses, kommen
aber zuweilen in nassen Sphagnummooren vor.

Alle anderen von mir gefundenen Tardigraden leben

oberhaib des Wasserspiegels an mehr oder weniger feuchten

oder trockenen Moosen oder Flechten. Unter diesen ist

Macrobiotus hufelandi nicht wahlerisch inbezug auf seinen

Aufenthaltsort. Er lebt in der Moos- und Flechtendecke des

Erdbodens, in derjenigen von Steinen und Baumen, sogar auf

Dachern. Ihm ahnlich verhalten sich M. oberhdaseri, M. inter-

medius, M. pallidas und Milnesinm tardigradiim. Der grosste

Teil der Tardigraden Finnlands lebt an massig feuchtem Moos.

Die trockensten, der Sonne am meisten ausgesetzten

Ech

als feuchteres Moos.

Die verschiedenen Moosarten.
Es ist bekannt, dass die verschiedenen Moosarten sich

inbezug auf ihre Tardigradenfauna unterscheiden, was neben

den wechselnden Feuchtigkeitsverhaltnissen der verschiede-

nen Moose auch in Unterschieden inbezug auf die Dichtig-

keit und Stellung der Blattchen und der Festigkeit der Epi-

dermis seinen Grund hat. Ich habe deshalb nachstehend

meine diesbeziiglichen Beobachtungen zusammengestellt

Laubmoose. Die Sphagnum-Arten wachsen an den

feuchtesten Stellen und besitzen eine sehr dunne Oberhaut,

weshalb sie alle jene Tardigraden beherbergen, fiir deren

Gedeihen eine grosse Feuchtigkeit erforderlich ist. Zu den

Bewohnern der Sphagna gehort denn auch die ganze oben

erwahnte Gruppe Nasse liebender Formen: Macrobiotus la-

castris, M. aagasti, M. pallari, M. hastatas und M. zetlandicas.

Es sind das die eigentlichen sphagnophilen Tardigraden Finn-

lands, die in anderem' Moos ganz fehlen. Im Vergleich mit

den von Heinis (2) verzeichneten entsprechenden Tardi-

graden der Schweiz ist diese oekologische Gruppe bei uns
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zahlreicher vertreten. Heinis stellt namlich in diese Gruppe
bloss Macrobiotus hastatus und Diphascon scoticum. Letzteres

kommt bei uns viel haufiger an auf dem Erdboden wach-
senden Hyp Ma-
crobiotus echinogenitus und M. tetradadylus sind als zufallige

Bewohner von Sphagnum zu bezeichnen.

Die Familie Hypnaceae umf^sst so verschiedenartige

Formen, dass man auch in der Zusammensetzung der Tar-

digradenfauna der einzelnen Moosarten von vornherein be-

trachtliche Unterschiede erwarten kann. Arten wie Hypnum
uncinatum, H. parietinum und H. cupressiforme mit ihren

weichen Blattern bieten den Tardigraden vorziigliche Auf-

enthaltsorte. Zu dieserLebensgemeinschaft gehoren 13 Arten:

felandi

M
tylus, M. ornatus, M. tuberculatus, Diphascon oculatum, D. sco-

ticum, D. spitzbergense und D. chilenense. An Hypnum parie-

tinum fand ich 8 dieser Arten, an anderen weniger. Ab-

weichend von Heinis (2) fand ich an H. triquetrum sehr

reichlich Tardigraden. Die Probe N:o 26 bestand ausschliess-

lich aus H. triquetrum und enthielt folgende Arten in zahl-

reichen Exemplaren: Macrobiotus hufelandi, M. echinogenitus,

M. echinogenitus var. areolatus, M. ober'hduseri, M. tuberculatus,

Diphascon alpinum und D. scoticum. Hypnum cupressiforme

scheint sich durch besonderen Individuenreichtum seiner

Fauna auszuzeichnen. Ungiinstig als Aufenthaltsort fur Tar-

digraden scheint H. crista castrensis zu sein.

. Die von mir untersuchten Brachythecium-Arten wachsen

meist an Baumstaramen; manchmal iiberziehen sie senkrechte

Flachen von Steinen. Ihne fadenforraig diinnen Stiele und

kleinen Blatter bilden dichte Decken, von denen man er-

warten sollte. dass sie zahlreiche Tardigraden beherbergen

wiirden. Meiner Erfahrung nach ist jedoch das Gegenteil

der Fall: sie sind im allgemeinen arm an sowohl Arten wie

Individuen. refl

folgende 6 Arten fand: Macrobiotus hufelandi. M. echinoge-
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nitus, M. pallidas, M. tuberciilatus, Diphascon scoticum und

D. chilenense.

Plagiothecium denticalatum ergab eine mittelmassige

Ausbeute.

Polytrichum erwies sich als ungunstig fiir Tardigraden.

An den hartblattrigen Dicranum-Avten fand ich relativ

wenige Individuen und Arten, Macrobiotns hufelandi war hier

am haufigsten. Selten fanden sich andere Vertreter der Gat-

tung Macrobiotus, z. B. M. pallidas und M. intermedias, ferner,

eigentiimlicher Weise, kleinzahnige Diphascon- Arten^ deren

Hauptaufenthaltsort die weichen //ypnam-Species sind. Viel-

leicht ist dieses so zu erklaren, dass die Zahne der Diphascon-

Arten gerade dadurch, dass sie eine kiirzere und geradere

Form besitzen als diejenigen der iibrigen Tardigraden, ge-

niigend fest sind um die festen Dicranam-Blatter mit Erfolg

anzugreifen.

Die Grimmia-Arten und Hedwigia ciliaris sind ziemlich

hartblattrig und wachsen ausschliesslich an der Diirre und

Hitze ausgesetzten Stellen, wie an Steinen und Felsen;

ebenso die Gattung Andraea. Diese werden von einer Gat-

tung, Echiniscus, bewohnt, die den bisher besprochenen

Moosen fast vollig fehlt. Die Panzerung der Korperober-

flache von Echiniscas schiitzt besser als die diinne Haut der

ubrigen Tardigraden vor der raschen Wasserverdunstung,

die in diesen niedrigen Moospolstern stattfindet.

Lebermoose, Die Fauna dieser Moosgruppe ist im

ganzen arm.

An Ptilidiam-Arten fand ich bloss Macrobiotus hufelandi.

Obgleich Martinellia ziemlich locker ist, kommen hier

doch einige Arten vor, namlich: Macrobiotus hufelandi, M.

intermedias, M. pallidas und Diphascon alpinam. Die Indi-

viduenzahl ist sehr gering.

Die Jungermannia-Arten ergaben unter den Lebermoosen

die reichste Ausbeute, im ganzen 6 Arten.

Von Flechten seien bloss Parmelia saxatilis und die

Gattung Gyrophora erwahnt. Sie waren gewohnlich bewohnt
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von Macrobiotus hufelandi, M. echinogenitas, M. intermedius,

M. pallidas und Milnesium tardigradam,

Nahru ng.

Die Ansichten iiber die Nahrung der Tardigraden sind

einander widersprechend gewesen. 0. F. Miiller (zitiert

nach Plate) giebt an, dass sie ausschliesslich vegetabilisch

sei. Nach Doyere sollen die Bartierchen in erster Linie

Philodinen (Rotatorien) etc. fressen. Greeff (1) vermutete,

dass sie teils vegetabilische, teils animalische Nahrung zu

sich nehmen. Ihm schliesst sich Plate an, fiigt jedoch hinzu,

dass die vegetabilische Kost die wichtigste ist und dass die

animalische aus toten Rotatorien bestehi

Es ist nunmehr sicher festgestellt, dass die Nahrung

der Tardigraden hauptsachlich vegetabilisch ist.

Ich bin aber in der Lage zu bestatigen, dass die Tar-

digraden auch animalische Kost verzehren. Ich fand nam-

lich einmal im Magen eines Milnesium fardigradum-Exemplars

vier Philodina- oder Rotifer-Kiefer. — Ein anderes Mai konnte

ich beobachten, wie ein Milnesium ein lebendes Radertier

mit dem Munde festhielt. Die pumpenden Bewegungen am

Schlundkopf des Raubers liessen sich deutlich beobachten.

Nach einiger Zeit liess das Milnesium seine Beute los, worauf

das Radertier sofort sein Raderorgan in Bewegung setzte.

Es wurde aber von neuem vom Milnesium mit dem Munde

festgenommen und ausgesaugt, sodass es zusehends zusam-

menschrumpfte. Schliesslich liess die Tardigrade ihre tote

Beute los. hufelandi

tier angreifen. — Die oben erwahnte Bfeobachtung, dass ein

Radertier, nachdem es von Milnesium angesaugt und los-

gelassen war, sich als noch lebend erwies, widerspricht den

Erfahrungen Greeff s. Er fand namlich dass ein Rader-

tier, sobald sich eine Tardigrade angesaugt hatte, seine Be-

wegungsfahigkeit verlor und tot erschien.

Im Magen des oben erwahnten Milnesium tardigradum,

in dem ich die Rotatorien-Kiefer fand, beobachtete ich fer-

ner Zahne und Chitinteile von fiinf Macrobiotus-Schland-
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kopfen. D Fund lasst vermuten, dass das erwahnte

Tardigradenexemplar Angehorige seiner eigenen Gruppe

gefressen hatte. Immerhin ware es ja denkbar, dass die

betreffenden Mundteile Wass
und dann mit anderer Nahrung verschlungen worden waren.

Die Cyste n.

Die Cysten scheinen verhaltnismassig selten zu sein,

denn ich habe im ganzen bloss vier gefunden.

Zwei Cysten von Macrobiotus

pullari fanden sich in der Probe

N:o 24 (Fig. 2). Soweit mir be-

kannt, sind solche von dieser

Art bisher nicht beschrieben

worden. Die Cyste befand sich

in der alten Chitinhaut, war dun-

kelbraun, eiformig, und

an der Oberflache Spuren der

Segmentierung. Lange 192 /i.

Die Wande schienen ziemlich
w

dick zu sein. Die Cyste war so

durchsichtig, dass man im In-

neren die Augen und Zahne

zeigte

sowie die Chitinteile von

Fig. 2.

Schlundrohre und Schlundkopf

unterscheiden konnte. Ebenso

liessen sich verhaltnismassig

zahlreiche Blutkorperchen er-

kennen. — Nachdem die Cysten

eine Woche lang in einem Ge-

fass mit Wasser gestanden hat-

ten, fand ich die eine aufgeplatzt

vor und daneben das ausgesch-

luDfte Macrobiotus pulari-Exem-

plar. Die Lange desselben betrug 352 fi, fast das Doppelte

der Cyste. Die Blutkorperchen waren zahlreich.
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Eine an die vorigen erinnernde'Cyste fand ich in der

unter der Eisdecke eines Sumpfes gesammelten Probe N:o 37.

Die vierte Cyste entstammte der N:o 71. Lange 126 ii.

Sie war viel blasser als die vorigen und schien auch wei-

cher zu sein. Durch die Wandung schimmerten Augen,

Zahne, Schlundrohre und undeutlich der Schlundkopf. Durch

Druck gelang es das Tier aus der Cyste zu befreien, wobei

es sich als ein Macrobiotus tetradactylas .erwies.
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pendant les trente annees qui se sont ecoulees depuis la
*• publication des derniers travaux de P. A. Karsten^
consacres aux Myxomycetes de Finlande, Tetude de ces si

interessants organismes, formes intermediaires entre le regne

animal et le regne vegetal, a fait de grands progres dans

les autres pays. Les Myxomycetes ont ete etudies a fond

du point de vue physiologique et morphologique. Lister^),

Mas.s ee^), Macbri de^) et Torrend^), entre autres, ont,

dans des monographies etendues, elucide leur systematique,

specialement celle des Myxogastres.

Les Myxomycetes des pays limitrophes de notre terrain

d'exploration scientifique ont, eux aussi, ete Tobjet d'etudes

fructueuses.

Ainsi R. E, Fries^) a publie des memoires detailles

sur les Myxogastres de Suede. Raunkiaer^) a etudie

^) Lister, A., A Monograph of the Mycetozoa, being a descrip-

tive Catalogue of the Species in the Herbarium of the British Museum.

l:e ed. London. 1894. — 2:d ed., revised by Gulielma Lister.

Ibid. 1911.

1899.

2) M a s s e e, G. E., A Monograph ofthe Myxogastres. London. 1892.

3) Macbride, T. H., North American Slime-Moulds. New-York.

*) Torrend, C, Flore des Myxomycetes, etude des especes

connues jusqu'ici. St. Fiel. 1908. — Extrait de la Broteria, VI—VIII.

5) Fries, R. E., Bidrag till kannedomen om Sveriges Myxomycet-

flora. Kgl. Sv. Vetensk. Akad. Forhandl. 1897. N:o2. — Sveriges myxo-

myceter, ibid., 1899. N:o 3. — Myxomycetfloran i de Jamtlandska fjall-

trakterna, ibid., 1906. N:o 7. — Den svenska myxomycetfloran. Svensk

BoL Tidskrift, 1912. Bd 6. H. 3.

«) Raunkiaer, C, Myxomycetes Daniae eller Danmarks Slim-

svampe. Bot. Tidskrift. Bd. XVII. 1888, p. 20-105.
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d'une maniere tout particulierement meritoire les Myxomy-

cetes de Danemark, Blytt^) ceux de Norvege et Jaczev-
sky^) ceux de Tancien empire de Russie.

Selon les publications de Karsten, on aurait trouve

en Finlande, ce qui, du reste, a ete confirme par Raunkiaer
(1888 p. 21) et R. E. Fries (1899 p, 244), 80 especes dif-

ferentes de Myxogastres. Karsten a designe un grand

nombre de formes par des noms distinctifs, et quant aux

autres, il ne dit pas qu'elles aient ete trouvees en Finlande,

ce qui diminue le nombre des especes cueillies sur notre

terrain d'investigation. D'apres la division systematique la

plus recemment adoptee, le nombre des Myxogastres existant

en Finlande mentionnes par Karsten se monte a environ

65. Jusqu'ici on a trouve chez nous 91 especes de Myxo-

gastres, dont les suivantes sont toutefois incertaines:

Badhamia capsiilifera Berk. Didymium complanatum Rost.

foliicola List. — Clavus (Alb. & Schw.) Rost.

Physamm leacopus Link. Cribraria splendens (Schrad.)

— conglomeratam Rost. Pers.

Diderma hemisphaericum — microcarpa Pers.

(Bull.) Macbr, Hemitrichia serpula (Scop.) Rost.

En comparant le nombre des Myxogastres trouves en

Finlande avec celui des Myxogastres cueillis dans le pays
r J

limitrophe qui se prete le mieux a une comparaison avec

la Finlande, c. a. d. la Suede, ou, selon R. E. Fries (1912),

le nombre est de 123, la difference apparait en toute evi-

dence. Mais de ces derniers, 30 especes n'y ont ete trou-

vees qu'une fois, 32 sont rares, 19 relativement rares et 42

') Blytt, A., Myxomyceter fra Norge. Bidrage til kundskaben

om Norges soparter III. Christiania Vidensk. Selskabs Forhandl.

1892. N:o 2.

2) H^CBCKifl, A. A., MiiKOiioniqecKafl ^nopa EBponettCKOfl h Asiar-

CKoil PocciH. T. III. OH3eBHKff. Marepiajibi k-l noBHaaiio 4)ayHbi h 4)Jiopbi

Pocc. HMn. Bbin. VI. MocKsa. 1907.
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plus ou moins communes. 10 especes environ sont des
formes alpestres.

Le fait qu'on n*a trouve, par hasard, dans les regions

alpestres septentrionales que quelques rares exemplaires de
Myxogastres, et ceux-ci sur le cote exterieur des regions rela-

tivement elevees, — on he connait, par consequent, actuelle-

ment pas du tout les formes alpestres de nos Myxogastres —
pourrait cependant expliquer pourquoi le nombre de Myxo-
gastres trouves en Finlande est sensiblement inferieur ^

celui des pays limitrophes. Avant tout, il faut aussi faire

remarquer que, chez nos voisins a TOuest, les formes rela-

tivement rares et delicates ont la possibilite de se presenter

plus abondamment et plus en evidence par suite du caractere

plus meridional et plus varie du pays, tant au point de vue du

sol qu'au point de vue du climat En Finlande, on n'a, par

exemple, pas recolte de Myxomycetes a Aland qui a cepen-

dant un climat meridional, pas plus qu'on a, dans un grand

nombre de bosquets d'arbres ou la richesse en especes de

ces organismes est visiblement plus grande, suffisamment

etudie la presence des Myxomycetes. Vu les circonstances

donnees et les lieux ou les formes en question ont ete trou-

vees, nous pouvons considerer bien des especes mention-

nees sur la liste ci-dessous, comme plus ou moins frequentes

en Finlande et comme caracteristiques pour les regions

cotieres du Sud et de TOuest, de meme que pour le plateau

lacustre central.

Notons, en outre, que selon Jaczevsky (1907), on a

trouve en Russie environ 105 especes.

En 1879 parut I'etude generale de Karsten^ sur les

Myxomycetes de la Finlande et, quatre ans plus tard, en 1883,

ce celebre savant a, a en juger d'apres les annotations, exa-

mine la collection de Myxogastres de rHerbarium Musei Fen-

1) Karsten, P. A., Mycologia Fennica. Pars IV. Hypodermii,

Phycomycetes et Myxomycetes. Bidrag till kann. cm Finlands natur

och folk. XXXI, 1879, p. 89-142.
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nici. Depuis on ne s'est pas, pendant long^temps, occupe, en

Finlande, des Myxomycetes. Les collections de Myxomycetes

conservees dans le susdit Musee ne se sont pas sensiblement

accrues jusqu'a I'annee 1915; quelques exemplaires fortuits y

ont ete incorpores, Mais cette annee la, M. le Professeur

W. Rothert fit don au musee des specimens de Myxomy-

cetes qu'il avait cueillis a Lohja (Lojo), au cours de Tete,

soigneusement determines et munis d'observations impor-

tantes,

Quelque peu avant, les collections de champignons de

Karsten avaient ete jointes a celles de THerb. Musei

Fennici; les Myxomycetes en faisaient naturellement partie.

Grace a Tobligeance de M. le Professeur Fredr. Elfving,
le chef de Tlnstitut botanique de Tuniversite d'Helsingfors,

j'eus, ayant commence I'etude des Myxogastres, en 1914,

Toccasion de faire un premier examen des Myxogastres re-

coltes par Karsten. Ce fut ainsi que je vins a observer

plus d'un exemplaire interessant et que me vint Tidee

d'entreprendre le present travail. Mais pour bien des rai-

sons et a cause de nombreux obstacles, je me suis vu force

de remettre Texaraen critique et detaille des specimens des

collections de Karsten aussi bien que de ceux de THerb.

Mus. Fennici a une epoque ulterieure. Ces dernieres an-

nees, j'ai, a maints endroits en Finlande, — la oil mon lieu

de domicile et le hasard me Ton permis — cueillis des

Myxomycetes. Mais le caractere fortuit des recoltes, des
i

devoirs professionnels varies et des conditions exception-

nelles ont eu une influence tout a fait nefaste sur les resul-

tats obtenus.

Malheureusement les circonstances ne m'ont pas permis

de profiter de I'appui des specialistes etrangers pour la

determination des formes offrant des difficultes, et ainsi mon

travail a ete encore plus retarde. J'ai, toutefois, essaye

d'attenuer cet inconvenient en comparant, avec la circon-

spection necessaire, mes exemplaires avec les specimens

d'une collection de Myxomycetes, cueillis et determines par

Torrend, comprenant 150 formes, collection que j'avais
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achetee deja anterieurement. Du reste, les collections de
Karsten contiennent un riche materiel de plusieurs for-

mes critiques, recueillies dans le cours de diverses annees.
J'ai cru etre necessaire et utile de mentionner, en citant

les noms par lesquels sont designees dans les publications

traitant des Myxogastres les especes recoltees en Finlande,

les savants qui, dans leurs ecrits, ont observe les Myxogastres

trouves dans mon pays.

Rostafinski^) a eu a sa disposition des specimens

de Myxomycetes cueillis en Finlande. II dit (1. c. p. 4—5)
les avoir repus de W. Nylander et de Woronin (envi-

rons de Viborg). Dans sa monographic, il indique, tout

particulierement comme provenant de Finlande, les especes

Badhamia utricularis (Bull.) Berk., Lepidoderma tigrinum Rost.,

Arcyria ferruginea Saut., Didymium crustaceam Fr., Enteri-

dium simulans Rost. (= Enteridium olivaceum Ehrenb.) et

Hemiarcyria Karstenii Rost. (= Hemitrichia Karstenii (Rost.)

Lister). II est possible que Rostafinski ait eu en sa pos-

session, parmi les exemplaires des especes qu'il cite sans

indication de lieu comme communes en Europe ou comme
cosmopolites, aussi des specimens provenant de Finlande.

Les donnees de Berlese^ et en partie celles de

Massee et Torrend sur des Myxomycetes recoltes en

Finlande se basent sur des donnees trouvees dans la littera-

ture.

Selon Lister, quelques Myxomycetes cueillis en Fin-

lande, apparemment recoltes par Karsten, figurent dans

les collections du British Museum. Massee (I.e. p. 189)

pretend que les specimens finlandais se trouvent en Angle-

terre par I'intermediaire de Mr. H. Win gate (Philadelphia

U. S. A.) entre autres. Toutes les especes mentionnees par

Massee et Lister comme rencontrees en Finlande, sont,

sauf Arcyria stipata Lister, representees dans I'Herbarium

Musei Fennici ou dans les collections de Karsten.

1) R s t a f 1 n s k i, J. T., Sluzowce (Mycetozoa). Paryz. 1875.

2^Berlese, A. N.. Myxomycetes (in S accar d o — Sylloge

Fungorum). Patavia. VII. 1888. VIII. 1889.

I
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J'ai indique le jour et le mois ou les specimens ont ete

cueillis. Je I'ai fait non seulement en vue du controle

mais aussi parce que de cette maniere on obtient une image,

certes encore defectueuse, de la frequence des Myxogastres

au cours de notre periode de croissance. J'espere, plus

lard, avoir Toccasion d'etudier de plus pres Toecologie des

Myxomycetes de Finlande et tout particulierement leur topo-

graphie, sur laquelle Ronn^) a, pour ce qui concerne le

Slesvig-Holstein, fait paraitre une these importante. Ce

meme sujet est, du reste, traite dans un grand nombre de

publications. Dans le present travail, qui n'a pour but que

de donner la liste des Myxogastres trouves jusqu'ici en Fin-

lande, je n'ai pas, pour les raisons indiquees ci-dessus, aborde

ce cote de la question, qu'il s'agisse de chaque espece prise

particulierement ou de I'ensemble.

II me reste encore a adresser mes remerciements les

plus respectueux a M. le Professeur Fredr. Elfving,
non seulement pour ses precieux conseils et avis mais aussi

pour la permission qu'il m'a accordee de consulter les col-

lections de rinstitut dont il est le chef, et d'en tirer tout

le profit possible pour mon travail. Je desire de meme
presenter mes sentiments de profonde gratitude a M. le

docteur J. I. Liro, professeur adjoint, qui n'a cesse de m'en-

courager et de m'aider amicalement dans mes recherches.

Ouvrages relatifs aux Myxogastres panis en Finlande.

Analyses mycologicae. Notiser ur Sallsk. proW
Fauna et Flora Fennica Forhandl. IV. 1859, ny ser. I.

p. 119—126.

*;Ronn, H., Die Myxomyceten des nordostlichen Holstein

Floristische und biologische Beitrage. Diss. Kiel. 1911.
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arsten, Enumeratio fungorum et myxomycetum in Lap-
ponia Orientali aestate 1861 lectorum. Ibid. VHI. 1866,
ny ser. V. p. 193—224.

Gastero- et Myxomycetes circa Mustiala crescentes. Ibid.

IX. 1868, ny ser. VI. p. 349—356.
Symbolae ad Mycologiam Fennicam. P. III. Medd. Soc.

pro Fauna et Flora Fennica I. 1876. p. 55—5&.

Mycologia Fennica. P. IV. Hypodermii, Phycomycetes et

Myxomycetes. Bidr. till kann. om Finlands natur och

folk XXXI, 1879. Myxomycetes p. 89—142.
Symbolae etc. XVIII. Medd. Soc. pro Fauna et Flora

Fennica XIV. 1887 p. 78—84.

Symbolae etc. XIX. Ibid. 1887 p. 85—94.

Symbolae etc. XX. Ibid. 1887 p. 95—102.

Fungi rariores Fennici atque nonnulli Sibirici a D:re

Edv. Wainio lecti. I. Fungi Fennici. Ibid. XI, 1884

p. 136—144.

Fungi novi vel minus bene cogniti Fenniae et Galliae,

Revue mycolog. IX, 1887 p. 9

—

11.'

Abbreviations des noms des provinces geographiques

Al. = Alandia (Aland).

Ab. = Regio aboensis (Region d'Abo).

N. = Nylandia (Nyland, Uusimaa).

Ka. — Karelia australis (Le sud de la Carelie).

Ik. =^ Isthmus karelicus (Isthme carelien),

St. = Satakunta.

Ta. = Tavastia australis (Le Sud du Tavastland).

Sa. = Savonia australis (Le Sud du Save).

Kol. = Karelia olonetsensis (Carelie, region d'Olonets).

Oa. = Ostrobotnia australis (Le Sud de rOstrobotnie),

Tb, — Tavastia borealis (Le Nord du Tavastland).

Sb, — Savonia borealis (Le Nord du Save).

Kb. = Karelia borealis (Le Nord de la Carelie).

On, = Karelia onegensis (Carelie, region de VOnega).
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Ok. ~ Ostrobotnia Kajanensis (Region de Kajaani).

Kk, = Karelia keretina (Carelie, region de Keret).

Lkem. — Lapponia kemensis (Laponie, region de Kemi),

/m. = Lapponia imandrensis (Laponie, region d'Imantero).

LL = Lapponia inarensis (Laponie, region dlnari).

LL — Lapponia tulomensis (Laponie, region de Tuloma).

Les exemplaires trouves par Karsten sont marques

{P. A, K.). Ces specimens font partie ou bien de THerb.

Mus. Fennici ou des collections de Karsten. — (!) indique

les exemplaires que j'ai trouves moi-meme; les specimens

font partie de mes collections privees.



MyXOgastrCS (Fr.) Schroeter.

L Sous-classe Exosporeae.

Ceratiomyxaceae.
1

Ceratiomyxa Schroet.

C. fruticolosa (Muell). Macbr. — Karsten 1876 p. 58 et

,1887 p. 101. — Ceratium hydnoides (Alb. & Schw.), Kar-
sten 1866 p. 219. — Ceratium aureum Link., Karsten
1887 p, 94. — Exsicc: Ceratium hydnoides (Alb. & Schw.),

Karsten Fungi Fenniae 193.

Ab. Merimasku (P. A. K. Fungi Fenn. 193.); Abo (P. A. K.);

Lohja, VIII. 1915 (Rothert: „haufig"). — N. Commune de Hel-

singe, Tikkurila VIII.—X. 1919 (!). — Ka. A plusieurs endroits

aux environs de Viborg, automnes 1914 et 1915 (!). — St. Ulvila,

6./VI. 59 (P. A. K.). — Ta. Mustiala, 26., 27./VII. 66, 2./VIII. 88,

28./VII. 92, 9./VIII. 95 (P. A. K.); Juupajoki, Hyytiala, commun
Vin. 1917 (!). — Sb. Joroinen, espece commune VII.— VIII. 1914

et 1915, 1917 (!); Pieksamaki, III.—IV. 1914 (!). ~ Lt. — „Ad

sinum Kolaens.", 13.—VH. 61 (P. A. K.). „ad sinum Ko-

laensem passim obvenit" VI.—IX. (Karsten 1887 p. 102).
+

Incontestablement une espece commune chez nous jusque

dans les parties septentrionales du pays selon Karsten
(„sat frequens", le voyage de 1861, cf. 1866 1. c), mais reste

souvent inobservee, les sporophores etant de petites dimen-

sions et se developpant dans les lieux ombrages.
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var. porioides (Alb. & Schw.) Lister. — Ceratium porioides

(Alb. & Schw.), Karsten 1876, p. 58 et 1887, p, 102.

Ta. Mustiala, 30./VII. 66, 20./X. 73 et.automne meme aniiee,

28./Vn. 92 (P. A. K.). — Sb. Joroineh, VIII. 1914 (!).

A Joroinen, j'ai trouve des formes intermediaires entre

la variete rare de porioides et la forme typique. — Jaczev-

sky considere, „pour des raisons pratiques", cette variete

comme une espece particuliere, faisant observer que les

spores sont plus grandes (9—20 X 6—8 fi). M i g u 1 a (Krypto-

gamenflora von Deutschland etc. Gera 1910, Bd. III. T. I p. 11)

est du merae avis. — Le mieux serait de considerer la forme

en question comme une variete.

n. Sous-classe Endosporeae.

Physaraceae.

Badhamia Berk.

B. capsulifcra Berk. — B. hyalina (Pers.) Berk., Karsten
1879 p. 109 et Berlese 1888, 1150.

L^espece mentionnee par Karsten ne se trouve pas

dans les collections qui ont ete a ma disposition, pas plus

que ces noms sur les etiquettes. Jusqu'a present il n'existe

pas chez nous de specimen indiscutable de cette espece,

rare en Suede (R. E. Fries 1912), et en Russie (Jaczevsky).

B. ntricularis (Bull.) Berk. — Rostafinski 1875, p. 142.

— Karsten 1879, p. 108. — Berlese 1888, 1149.

Physarum utriculare Bull., Ny lander 1859, p. 126.

Karsten 1868, p. 356. — ? Badhamia utricularis Berk. var.

melaleuca Nyl., Karsten 1876, p. 59 et 1879, p. 109.
I

Ab. Merimasku, VII, 1860 (le specimen cueilli par Karsten n'est

plus utillsable pour la determination de I'espece!); Abo, 21./III. 61
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(P. A. K.). (W. Nylander; le specimen
n'est plus utilisable pour la determination de I'espece!). — Ta.

Mustiala, 7./X. 66, 28./IX. 73 (P. A. K.). — Oa. Vasa, 66./V. 69
(P. A. K.). — Sb. Pieksamaki, IV. 1914 (!).

Le specimen cueilli par W, Nylander a Helsingfors,

n'est, malheureusement, plus utilisable pour la determination

de I'espece. Rostafinski (1875, p. 143) cite la publica-

tion de Nylander et mentionne la forme Physanim mela-

leucum Nyl, rencontree aussi par K a r s t e n aux environs

d'Abo, comme appartenant k Badhamia utricularis, mais

s'etant developpee anormalement. Les Physarum melaleucum

trouves par Karsten et mentionnes par Rostafinski ont pro-

bablement rapport a Didymium melanospermum Macbr. (cf.

plus loin p. 22).

B. foliicola Lister.

Dans les collections de Karsten se trouvent deux

specimens dont I'habitus rappelle B. foliicola. J'y ai trouve

h. cote de spores normales des + anormales; les granules

calcaires du capillitium se rapprochent le plus de celles

qu'on trouve chez B. utricularis.

B. decipiens Berk.

Sb. Joroinen, Korkeakangas ll./VIII. 1914 (!).

Cette espece n'a ete trouvee auparavant en Fenno-

scandie qu'une seule fois, en Varmland (R. E. Fries).

aeux

Smolensk).

Physanim Pers.
1

P. lencopns Link. — Karsten 1879, p. 102. — Berlese

1888, 1188. — Mas see 1892, p. 287.

Dans les collections de Karsten se trouve un speci-

men sous le nom cite ci-dessus et muni d'un point d'inter-

rogation, sans indications de lieu ni de date. L'enveloppe

donne lieu a I'hypothese que ce specimen est d'origine
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etrangere. Le specimen est, a ce qu'on peut juger d'apres

des sporanges restants, une Dichaea leucopoda sur la tige

d'une Rosa. — Karsten (1. c.) ne mentionne pas I'espece

specialement trouvee en Finlande.

En Russie, W e i n m a n n est le seul qui I'ait trouve aux

environs de S:t Petersbourg. En Suede, on n'en a trouve

qu'une seule fois, a Upsal.

P. globuliferum (Bull.) Pers.

Ah. Lohja, 4./VIII. 1915 (Rothert).
J

En Suede trouve une seule fois; de meme en Russie

(pres de Smolensk).

P. citrinum Schum. — Berlese 1888, 1176. — P. Schu-

macheri Spreng., Karsten 1879 p. 102. — Mas see 1892

p. 280. — P. Schroeteri Rosi, Karsten 1879 p. 102.

Berlese 1888, 1172. — Massee 1892 p. 280.

Ab. Lohja, 4./Vm. 1915 (Rothert). — ..Grossere Form, mit

allmahligem Uebergang zu P. globuliferum Pers." — Aussi une

forme moins grosse.

Berlese et Massee mentionnent, apparemment

d'apres Karsten, les formes P. Schumacheri et P. Schroe-

teri comme trouvees en Finlande. Mais Karsten ne se

dit pas (L c. p. 102) avoir trouve P. Schumacheri Le spe-

cimen de sa collection figurant sous le nom de Ph. Schu-

macheri et de Diderma citrinum? n'est plus utilisable pour

la determination de I'espece. II n'existe pas dans notre col-

lection de specimen sous le nom de P. Schroeteri, ou sous

un nom pouvant etre interprete ainsi. Lister (1911 p. 51)

identifie cette forme decrite par Rostafinski (I.e. App- I

p. 419), vu le manque de specimens, avec P. citrinum Schum.

P. viride Pers. — Tilmadoche mutabilis Rost. Karsten
1879 p. 106. — T. nutans Rost., Karsten ibid, (ex parte).

— T. viridis (Gmel.) Sacc, Berlese 1888, 1247. — T. muta-

bilis Rost, Massee 1892 p. 329.
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var. auranfium (Bull.) Lister.

Ab. Merimasku, 1860 (P. A. K.); Lohja, VIII. 1915 (Rothert).

Sb. Joroinen, VIII. 1914 (!).

var. incaoam Lister.

Sb. Joroinen, VIII. 1916 (!).

P. auriscalpium Cooke.

Sb. Joroinen, 11. /VIII. 1914 (!).

Quelques sporanges typiques

1

p. siraminipes Lister.

Ta. Mustiala, Pellinsuo, 25./VIII. 1869 (P. A. K.).

Quelqi

de VUrtica.

sur les tiges seches

P. nutans Pers. — Karsten 1866 p. 224 et 1868 p. 356.

Tilmadoche nutans Rost., Karsten 1879 p. 105 (ex p.).

Physamm gracilentum Fr., Karsten 1879 p. 105 (ex p.).

— P. leucophaeum Fr,, Karsten 1879 p. 100. — Tilma-

doche nutans (Pers.) Rost., Berlese 1888, 1244. — T. gra-

cilenta (Fr.) Rost., Berlese ibid., 1246.

Ab. Merimasku, 11./VH. 60 (P. A. K.); Lohja, 24./VII. 1915

(Rothert). — N. Tikkurila, VIIL—IX. 1918 (!). — St. Ruovesi,

.4./VIII. 59 (P. A. K.). — Ta. Mustiala, 25./Vin. 69, IX. 1894

(p. A. K.). — Sb. Joroinen, X. 1913, souvent VII.—Vin. 1914,

VIIL 1916, IX. 1917; L 1919 (!). — Karsten dit avoir trouve

cette espece en voyagant en Laponie (1861) „passim".

var. leoGopbaeum Lister. — P. leucophaeum Fr., Karsten

1876 p. 59, 1879 p. 100. — Berlese 1888, 1192.

Ab. Merimasku, VIIL 1860 (P. A. K.) — probablement

!

Ta. Mustiala, 28./VIII. 73 (P. A. K.). — Sb. Joroinen, VUL 1916 (!).

P. connatum (Peck) Lister.

Ta. Mustiala, 25./IX. 69 „Saukkoniemi, ad populum" (P. A.K.),
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Le specimen qui se trouve dans la collection de Kar-
s t e n porta le nom de Didymhim fannaceum, mais s'est

montre appartenir a I'espece en question, trouvee par R. E.

Fries sur un substratum semblable, en Suede. Les signes

distinctifs des especes decrites par G. Lister (1911 p.

71—72) et par Fries (1912 p. 739) se retrouvent dans toutes

les particularites du specimen en question. Jaczevsky
ne mentionne pas cette forme parmi les Physarum trouves

en Russie.

P. cincrcum Pers. — Karsten 1879 p. 101. — B cr-

ies e 1888, 1189. ~ Massee 1892 p. 298.

St. Tyrvaa, 8./IX. 59 (P. A. K.) (sub: Didymium cinereum

probablementl — . Ta. Mustiala, 4./IX. 70 (P. A. K.) (sub: Du

mium serpula).

P. sinuosum (Bull.) Weinm. — Karsten 1879 p. 103.

Berlese 1888, 1198. — Massee 1892 p. 305. — Lister
1911 p. 77. — Angioridium sinuosum (Grev.) Bull., Karsten
1866 p. 224 et 1868 p. 355. Carcerina valvata Fr., Karsten
1868 p. 355. — Exsicc: Angioridium sinuosum (Grev.) Bull.,

Karsten Fungi Fenniae 698.

N. Tikkurila, VUL—IX. 1918, dans deux endroits(!). — St.

Ulvila, 6./VII. 59 (P. A. K.). — Ta. Mustiala, 5./IX. et (probable-

mentl) 23./X. 66, X. 1866 Fungi Fenniae 698, 2./'IX. 77 (P. A. K.).

Sb. Joroinen, 22./VIII. 14(!). — Kk. „prope Susijarvi", (cf.

Karsten 1866 et 1879 1. c).

P. conicxlmn Pers. — Karsten 1879 p. 104. — Berlese
1888, 1185. — Leocarpus contextus Pers., Karsten 1866

p. 224 et 1868 p. 355. Leocarpus ochraceus (Hoffm.), Kar-

sten 1866 p. 224.

Ta. Mustiala, 5./IX., 9./X. et 17./X. 66 (P. A. K.). — Kk.

Knasaguba, 1861 (conserve dans H. M. F., cueilli sur la paroi

boisee d'une cave, ce specimen semble avoir ete trouve par

Karsten (cf. Karsten 1866 1. c).
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P. conglomeratum Rost. — Karsten 1879 p. 104. —
Berlese 1888, 1184. — P. Rostafinski Mas see 1892

p. 301.

Les synonymes mentionnes par Karsten (1. c.) ne
sont pas identiques. Ce que Karsten appelle (deja 1866

p. 224) Diderma ochraceum Hoffm. est P. contextum Pars.,

ainsi qu'il ressort du diagnostic et du specimen cueilli k

Knasaguba. ,A en juger par la description qu'il en donne,

Karsten (1879 p. 104) ne voit pas de difference entre

le P. conglomeratum decrit par E. Fries, qui selon Lister
(1911 p. 80—81; cf. aussi R. E. Fries 1912 p. 742) est

P. contextum Pers., et la forme P. conglomeratum Rost.

A defaut de specimens, on ne peut considerer I'exis-

tence de cette espece en Finlande que comme problematique.

II n'a pas ete trouve d'exemplaires de cette espece en Suede.

Selon Jaczevsky, Physarum ochraceum Schroet. auralt ete

trouve si pres du territoire finlandais qu'a S:t Petersbourg

(Weinmann). A en juger d'apres la liste des synonymes et

des descriptions, il y a la une meprise du meme genre, peut-

etre s'agit-il de Diderma ochraceum Hoffm, (cf. Lister 1911

p. 109).

P. mbiginosum Fr. — Karsten 1879 p. 103. — Ber-

lese 1888, 1180. — Mas see 1892 p. 302.

Ta. Mustiala, 20./VIII. 77 (P. A. K.).

L'espece est, apparemment, rare chez nous, de meme

que dans les pays limitrophes, car autrement elle figurerait,

grace a sa couleur qui est d'une beaute frappante, plus

souvent dans les collections.

P. virescens Ditm. — Karsten 1876 p. 59 et 1879 p.

101. — Berlese 1888, 1183. — Physarum thejoteum Fr.,

Karsten 1868 p. 356.

Ta. Mustiala, 28./VII. 66 (P. A. K.).

2
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Fttligo Haller.

F. septica (L.) Gmel. — Karsten 1879 p. 107. — Ber-

lese 1888, 1228. — Massee 1892 p. 340. — Lister 1911

p. 86. — Aethalium septicum (L.) Fr., Karsten 1866 p. 224

et 1868 p. 353. — Faligo varians Sommerf., Karsten 1879

p. 59. — Exsicc: Aethalium septicum v. violaceum (Pers.),

Karsten Fungi Fenniae 379.

C'est un de nos Myxogastres des plus • communs.

Varie beaucoup comme, entre autres, R. E. Fries (1899

p. 225 et 1912 p. 744) et Jaczevsky (1907 p. 106, 109)

I'ont fait remarquer.

var. Candida (Pers.)

Assez commune en Finlande.

Ab. Lohja, VIII. 1915 (Rothert). — N. Environ d'Helsingfors,

1851 (W
mune

IX. 1918 (!). — Ka. Com-

VI. 1916 (!). — St. Huittinen,

15./X. 59 (P. A. K.). — Ta. Lempaala, IX. 1860 (P. A. K.).

Sb. Joroinen, espece commune VII.—VIII. annees 1914— 15, VIII,

1916 et IX. 1917; Pieksamaki, 1914(1).

var. yiolacea (Pers.).

Ab. Merimasku, 1860 (P. A. K.). — N. Tikkurila, VIII. 1918(1).

Ta. Mustiala, (Fungi Fenniae 379 P. A. K.). — Sb. Kuopio,

X. 1903 (0. A. F. Lonnbohm); Joroinen, VIII. 1914 (1).

Relativement peu frequente.

var. flava (Pers.).

Ab. Merimasku, VI. 1860 (P. A. K.) presque flava! Lohja,

Vm. 1915 (Rothert). — Ka. Viborg, IX. 1916(1). — St. Huitti-

nen, 15./IX. 59 (P. A. K.). — Oa. Qvarken, 1859 (A. J. Malm-

gren). — Sb. Pieksamaki, VII. 1913; Joroinen, VII.—VIII. 1914,

VIII. 1916(1).

Selon Rothert, la forme la plus frequente a Lohja.

A Joroinen aussi tres repandue, se rattachant par toutes

sortes de formes intermediaires a la var. Candida.



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 46, N:o 9, 19

nifa

(R A. K.).

Rare.

(W. Nylander). — Ta, Mustiala, 23./VIIL 72

•

F- muscoram Alb. & Schw. — Lister 1911 p. 87. —
? Reticiilaria muscorum Alb. & Schw., Karsten 1866 p. 223;

1868 p. 353. — Fiiligo varians So-mm. '•ecorticatum Rost.,

Karsten 1876 p. 59, — E simulans Karsten 1879 p. 108.

— Berlese 1888, 1230. — Massee 1892 p. 343.

Ta. Mustiala, Myllypera 8,, 9./IX. 1871 (P. A. K.); ibid. Salois

IX. 1892 (P. A. K.).

II n'existe pas dans les collections finlandaises de spe-

cimens de cette espece, trouvee par Karsten a Sascheika

(Im.) (1861; cf. 1866 I.e.). — Raciborski (Hedwigia 1887

p. Ill) et Jaczevsky (1907 p. 106) considerent la forme

en question comme une variete de Tespece precedente. Les

spores nettement epineuses et leurs dimensions invariable-

ment plus grandes nous autorisent a considerer cette forme

comme une espece typique.
4

\
Craterium Trent.

C. minutiim (Leers) Fr. — Karsten 1866 p. 224; ?1868

p. 356; 1879 p. 105 (ex p.). — Berlefee 1888, 1236 (ex p.).

C. confusum Massee 1892 p. 263 (ex p.).

Sb. Joroinen, VIIL 1914 (!). — Kk. Knasagruba (P. A. K.)

(probablement!).

Les specimens de Karsten Ta. (cf. 1. e.) ne se trou-

vent pas dans ses collections.

C. Icacocephalam (Pers.) Ditm. — C. pedanculatum Trent.,

Karsten 1879 p. 105 (ex p.). — Berlese, 1233 (ex p.).

Ab. Merimasku, lO./Vil. 60 (P. A. K.). — N. Helsingfors,

X. 1888 (Fredr. Elfving). — Sb. Joroinen, VIII. 1914, VIII.—IX.

1916 (!).

' ^
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Rare en Suede, mais la plus commune des especes ap-

partenant a ce genre.

Leocarpns Link.

L. iragilis (Dicks.) Rost. — Karsten 1879 p. 107.

Massee 1892 p. 338. — Lister 1911 p. 98. — leocarpns

vemicosus (Pers.), Karsten 1868 p. 355. — Perichaena

Rostafinskii Berlese 1888, 1444.

Massee 1892 p. 117. — Exsicc: Leocarpus vemicosus

(P

Ab. Merimasku, 1860 (Fungi Fenniae 377) et VIII. 1866

(P. A. K.); Lohja. 8./VIIL 1915 (Rothert). — St. Tyrviia, SO./VIII.,

8./IX. 59 (P. A. K.); Messukyla, IX. 1860 et Ruovesi, 4./VIII. 59

(P. A. K.). — Ta. Mustiala (P. A. K.); Lempaiila, IX. 1860 (P. A.K.);

Lammi, Kurkijarvi, (A. Osw. Kihlman). — Oa. Vasa, 19./V. 64

(P. A. K.). — Sb. Pieksamaki, 1903 (A. J. Mela); V. 1914 (!).
—

Lkem. Kittila, VIII. 1890 (J. A. Sandman). — Dans la revue Luon-

non Ystava (1903 p. 224) on cite le fait que cette espece a ete

rencontree grande quantite a Pieksamaki (cf, I'explication de

Perichaena Rostafinskii Karst.).

Commun en Suede et en Russia, apparemment aussi en

en Finlande, au moins pendant quelques annees.

Diderma Pers.

D. hemisphaericum (Bull.) Macbr. — Chondrioderma Michelu

(Lib.) Rost, Karsten 1879 p. 110.

. II n'existe.pas d'exemplaires trouves en Finlande. En

Suede, rencontre par E. P. Fries; en Russie, trouve aux

environs de S:t Petersbourg (Bon gar d), de Varsovie et

d'Orenburg.

D. spiunarioides Fr.

Sb. Joroinen, VIII. 1914 (!)

^
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D. globosum Pers. — ? Karsten 1868 p. 355.

Ab. Merimasku, 17./X. 64 (P.A.K.).— Ta. Mustiala, 25./VIII.69,

21./.IX et 24./I}f. 71 (P. A. K.).

Dans les specimens de, Karsten provenant de Mus-
tiala (sub: Didymium difforme) des formes plasmodiocarpes,
dont les spores et les capillitium appartiennent a I'espece

en question.

Rare en Suede et en Russie.

D. fesfaceam (Schrad.) Pers, — Chondrioderma testaceum

Rost., Karsten 1879 p. 111. — Berlese 1888, 1274.

Massee 1892 p. 210. •
.

Dans les collections de Karsten se trouve un spe-

cimen de I'espece en question, sans indication de temps ni

de lieu. A en juger par Tecriture, ce specimen a ete soumis

a I'examen d'un specialiste etranger.

L'espece est tres rare en Suede; de Russie on en a cinq

specimens. Selon Jaczevsky cette espece serait assez

commune dans toute TEurope. En Fennoscandie elle est,

a en juger par tout ce qu'on sait la-dessus, rare.

D. radialum (L.) Lister. — Diderma stellare Pers., Kar-

sten 1 866 p. 224 et 1 868 p. 355. — ? D. umbilicatum Pers.,

Karsten 1868 p. 355. — Chondrioderma radiatum (L.) Rost.,

Karsten 1879p, 111. — Perichaena phaeosperma Karsten

1887 p. 84 et Rev. mycol. 1887 (sep. p. 3) (ex p.).

Ab. Merimasku, 4./VII. 60 (P. A. K.) (probablement!)

N. Helsingfors, X. 1888 (Fredr. Elfving). — Ta. Messukyla,

28./X. 60, Mustiala, 9./IX., l./X, 66 et automne meme annee,

24./IX., 20./X. 67, 25./IX. 78, IX. 1886 (sub: Perichaena phaeo-

sperma Karst.), XI. 1892 (probablement!) (P. A. K.). — Oa. Vasa,

19./V. 64 (P. A. K.). — Sb. Joroinen, VII. 1914 (!). — Kk. liava,

lO./VIII. 61 (P. A. K.).

II est possible que, parmi les specimens de Karsten

cueillis a Mustiala, puisse se trouver Diderma Trevelyani

(Grev.) Fr. et D. asteroides Lister. Vu I'etat dans lequel se
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trouvent les specimens, il est impossible de les determiner

exactement, sans risquer de les abimer entierement.

Dichaea Fr.

D. leucopoda Rost. — Karsten 1884 p. 144,

Ab. Brodtorp, 4./VIL 78 (Edv. Hisinger). — Ta. Hollola,

Tiirismaa, 1883 (Edv. Vainio). — Sb. Joroinen, Keriniemi, 12./VIIL

1914 (!).
r

Rare.

Quant a Tespece Dichaea fulgens Fries, trouvee par

Weinraann (Jaczevsky 1. c. p. 187) aux environs de

Petersbourg, Lister y voit D, subsessilis Pech., espece

plus meridionale et rencontree dans TEurope centrale.

Fries (1912 p. 752) considere son existence en Suede
+

comme possible. Malheureusement le specimen russe est

selon Jaczevsky perdu et la description de Weinmann
incomplete par le fait que les marques significatives de

Tespece, la surface reticulee des spores, n'est pas mention-

nee. L'examen de Lister semble, du reste, correct, et il

n'est pas impossible qu*on trouve cette espece dans des

contrees plus septentriorlales.

Didymiaceae.

Didymitun Schrad.

D- complanatum Rost. — Karsten 1879 p. 112, — D
serpula Fr., Karsten 1868 p. 355.

II n'existe pas dans les collections actuelles de speci

men sur de cette espece.

D. melanospermtim (Pers.) Macbr. — Physarum melaleucum

Nyl., Rost af in ski 1875 p. 142. — Didymiam lobatum

Nees, Karsten 1868 p. 355. — D. farinaceum Schrad.,
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Karsten 1868 p. 355 et 1879 p. 113. - D. physaroides
(Pers.) Fr., Karsten 1879 p. 114.

Ab, Merimasku, VII. 1860 (P. A. K.) sub: Physamm mela-

leucum Nyl. — N. Helsingfors, X. 1888 (Fredr. Elfving); Tikku-

rila IX. 1918 (!). — Ka. Environs de Kakisalmi, 1860 (J. M. J.

af Tengstrom). — St. Tyrvaa, 21./VIII. 59 (P. A. K.). — Ta. Messu-

kyla, IX. et X. 1860 (P. A. K.); Mustiala, 28./VIII. 66, IX. et

ll./IX., l./X. et l./X. 69 (P. A. K.). — Sb. Joroinen, 3./ VIII.

1914 0).

Chez le specimen cueilli par Karsten a Merimasku
I'habitat et les spores sont anormaux, mais les filaments du

capiilitium sans noeuds calcaires et la surface des sporanges

avec les cristaux calcaires comme chez D. melanospermum

(cf. Rostafinski 1. c. et plus loin p. 12).

D. nigripes (Link.) Fr. — Karsten 1868 p. 355.

Didymium microcarpon (Fr.) Rost., Karsten 1879 p. 114.

Ta. Mustiala, VIII. 1865 (P. A. K.) sub: D. farinaceum.

Dans les specimens cueillis par Karsten, la couleur

caracteristique du stipe chez D. melanospermum varie, rappe-

lant a un haul degre les nuances qu'on trouve chez D.

nigripes.

D. squamulosum (Alb. & Schw.) Fr. — Karsten 1879

p. 116. — Didymium obducens Karsten 1868 p. 356, Didy-

mium crustaceum v. obducens Karsten 1868 p. 356, 1879

p. 115. — D. effusum (Link.) Fr., Karsten 1879 p. 115.

Berlese 1888, 1303. — Mas see 1892 p. 236. — D. crus-

taceum Fr., Rostafinski 1875 App. p. 22.

Ab. Merimasku, VIII. et 11./VII. 60 (P. A. K.). — Ta. Mus-

tiala, 22./X. 66 (P. A. K.) sub: Didymium obducens n. sp. — Sb.

Joroinen, VIIL 1914 (!).

Assez commun dans les pays limitrophes de la Finlande.

a cnistacetun Fr. — Karsten 1879 p. 115. — Berlese

1888, 1-303. — Lister 1911 p. 136. — Didymium confluens

Rost., Massee 1892 p. 235.

Sb. Joroinen, VII. 1914 (!).
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4

Cette espece ne se trouve pas dans les collections de

Karsten, mais les formes qui y figurent sous ce nom,

appartiennent a D. squamulosum, de meme que les speci-

mens determines par Karsten comme une forme de

D. obdacens (cfr. Rostafinski et Lister 1. c). La descrip-

tion de Karsten concernant Tespece en question etant

complete mais les specimens extraordinairement peu nom-

breux, il parait le plus probable que ceux-ci se sont abimes

ou qu'ils se trouvent ailleurs.

D. Claviis (Alb. & Schw.) Rost, — Didymium hemisphae-

ricum (Bull.), Karsten 1868 p. 353 et 1879 p. 113.

Dans la premiere de ces publications, il est dit que

cette espece se trouve a Mustiala, dans la seconde: —
*

„hactenus in Fennia nondum lectum, sed certe inveniendum

est".

Assez rare en Suede, de meme en Russie.

Miicilago Adans.

M. spongios Lister 1911 p. 137.

Spumaria alba (Bull.) DC, Karsten 1866 p. 224, 1868 p.

353 et 1879 p. 117. — Berlese 1888, 1338. — Massee
1892 p. 256. — Exsicc: Spumaria alba (DC), Karsten
Fungi Fenniae 497.

Ab. Merimasku, VII. 1860 (P. A. K.); Brodtorp 1877 (Edv.

Hisinger). — N. Environs d'Helsingfors (W. Nylander); Esbr.,

2./X. 1907 (Hj. A. Winqvist); automne 1912 (Mustonen). — Ka

Viborg, Korpela, VI. 1916 (!). — St. Tyrvaa, lO./IX. 59 (P. A. K.)

Ta. ? (D. W. af Grubbens); Mustiala, X. 1866 (Fungi

Fenniae 497 P. A. K.). — Sb. Joroinen, Keriniemi t2./VIII 14(!)

Voyage enLaponie de Karsten 1861 „passim" (1866 I.e.)

Lepidoderma De Bary.

L Ugrinnm (Schrad.) Rost. — R o s t a f i n s k i 1875 p. 187.

Karsten 1879 p. 117. — Berlese 1888, 1332. -- Mas-
see 1892 p. 253.
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N, Suursaari (Hogland), 25./VI. 67 (M. Brenner).

En Russie, cette espece n'a ete trouvee qu'une seule
fois, aux environs de Petersbourg, dans la premiere moitie
du siecle dernier. En Suede elle est rare, mais L granuli-

femm (Phill.) "R. E. Fries y est assez commune dans les

regions alpestres.

Stemonitaceae.

1

Stemonitis Gleditsch.

S. lusca Roth. — Karsten 1866 p. 224, 1868 p. 354 et

1879 p. 121 (ex p.) — Stemonitis maxima Schw., Berlese
1888, 1364. — Massee 1892 p. 74.

Ab. Merimasku, (P. A. K.); Lohja, 4./VIII. 1915 (Rothert).

N. Helsingfors, Brunnsparken, 17./III. 63 (W. Nylander); Strom-

fors, l./VIII. 56 (Th. Saelan); Esbo, Rulludd, S./VIII. 84 (A. Osw.

Kihlman). — St Eura, Aminne (Ronnback); Pirkkala, 29./V. 1904

(A. A. Sola). — Ta. Lempaala, IX. 1860, (P. A. K.); Mustiala,

1866, 9./X. 66, 1868 (P. A. K.). — Ka. Kakisalmi, (J. M. J. af

Tengstrom). — Sb. Joroinen, ll./VIII. 1914 (!).

„Passim" 1861 en Laponie (Karsten 1866 1. c).

Comme il ressort des planches de Lister (1911 pi. 118

fig. a—m), la surface reticulee des spores n'est nullement

un signe sur et certain pour distinguer 5. fusca de S, splen-

dens. C'est la couleur des spores et la grandeur des mailles

du reseau du capillitium qui, ainsi que I'a fait observer

Jaczevsky (I. c. p. 236—), constituent les signes distinc-

tifs essentiels de ces deux especes.

S. splendcns
'

Rost. — Karsten 1876 p. 58 et 1873 p.

122. -^ Berlese 1888, 1364. — Siemonitis maxima Sz.,

Massee 1892 p. 74.

Ta. Mustiala, 19./X. 68 (P. A. K.).
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var. flaccida Lister. — 5. fasciculata Schum., Wahl en-

berg, Flora Lapponica p. 526.

N. Environs d'Helsingfors (Ch. Em. Boldt). — Ikem. Inari,

Muddosjaur (Wahlenbercr, cf. R. E. Fries 1899 p. 231).

La forme typique est rare en Suede, la variete flaccida

commune. En Russie on n'a trouve, selon Jaczevsky,
S. splendens qu'une seule fois.

S. ilavogenila Jahn.

Ab. Lohja, 10./ VIII. 1915 (Rothert). — Sb. Joroinen, VIII.

1914 0).

S. ferruginea Ehrenb. — Karsten 1868 p. 354; 1879

p. 122 (ex p.).

Ab. Brodtorp, 31./VIL 62 (Edv. Hisinger); Lohja, VIII. 1915

(Rothert). — St. Tyrvaa, 20./VIII. 59 (P. A. K.). — Ta. Mustiala,

24./IX. 67 (P. A. K.). — Oa. Narpes, 6./VII. 59; Wasa, 2./VIII. 67

(P. A. K.). — Sb. Maaninka, Ahkionlahti, 27./VIII. 70 (M. Bren-

ner); Joroinen, U./VIII. 14, VIIL 1916 (!).

var. Smithii (Machr.) Lister. — S. typhoides Bull., Kar-

sten 1868 p. 354.

Ab. Lohja, ll./VIU. 1915 (Rothert). — Ta. Mustiala, 31./ VIII. 60

(P. A. K.).

Les Stemonitis finlandais presentent de si grandes dif-

ferences qu'il est difficile de les ranger parmi les especes

citees par Lister (1911) et Fries (1912). D'autre part,

il en existe encore si peu de specimens qu'il est impos-

sible d'en tirer des conclusions sur leur valeur au point de

vue systematique.

Comatriclia Preuss.

C. nigra (Pers.) Schroet. — Lister 1911 p. 152. — 5/^-

monitis Friesiana De Bary, Karsten 1866 p. 224. — 5. ovaia

Pers., Karsten 1868 p. 354. — Comatricha Friesiana Rost.,
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Karsten 1879 p. 121. — Exsicc: Stemonitis FriesianaDBy.,
Karsten Fungi Fenniae 600.

Ab. Merimasku, 15./V. 59 (P. A. K.). — Ka. Environs de
Viborg, 22./IX. 1914 (!). — Ta. Asikkala, I. 1863, (J. P. Norrlin);

Mustiala, IX. (Fungi Fenniae 600), 30./X. 67, S./IV. 68, 25./IX. 69

(P. A. K.). — Sb. Pieksamaki, II—III. 1914 (!); Joroinen, VIII.

1914, lO./I. 1919 (!),

Le specimen de cette espece se trouvant dans la col-

lection de Karsten est, en plus, sans indications, peut-

etre (Kk.)

Karsten (cfr. 1866 p. 224, 1879 p. 121). — Tres frequent

en hiver sur les murs des granges {parties en bois), sur les

hales mortes, etc.
r

C, lyphoidcs (Bull.) Rost. — ? Stemonitis typhoides (Bull.),

Karsten 1866 p. 224. — Comatricha tuphina (Roth) Rost.,

Karsten 1879 p. 120. — Berlese 1888, 1355.

Ab. Merimasku, 1862 (P. A. K.); Lohja, 14./VIII. 1915 (Rotbert).

St. Tyrvaa, 6./IX. 59 (P. A. K.).

Karsten (1866 p. 224) indique Knasaguba comme lieu

oij a ete rencontree cette espece. — La forme cueillie par

R t h e r t est la variete heterospora Rex.

EDerthenema Bowman.

E. papillatam (Pers.) Rost. — Karsten 1875 p. 58 et

1879 p. 123. — Berlese 1888, 1378. — Enerthenema elegans

Bowm., Massee 1892 p. 105.

Ab. Merimasku, VIH. 1860, (P. A. K. sub: Stemonitis papil-

lata Pers.) — probablement! — Ta. Mustiala, IX. 1873 et 27./VI. 92

(P: A. K.). — Sb. Joroinen, IV. 1914 et 31./VII. 1914 (!).

Varie selon la maniere indiquee par R. E. Fries (1912

p. 766). .

Lamproderma Rost.

L columbiniun (Pers.) Rost. - Karsten 1875 p. 58 et

1879 p. 119 (ex p.). - Berlese 1888, 1345. - Stemonitis
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Physaroides Alb. & Schw., Karsten 1868 p. 354 (ex p.).

— S. elegantula Karsten 1868 p. 354. — Lamproderma

violacea (Fr.) Rost., Karsten 1879 p. 119 exp.

Ab. Merimasku (?), 11./VI. 60 (P. A. K.). — (Ce specimen

n'est pas utilisable pour la determination!). — N. Helsingfors,

14./IX. 73 (S. 0. Lindberg). — Ta. Tammela, 25./IX. 69; Mus-

tiala, 5./IX. 66 (P. A. K.). ^ Sb. Joroinen, 4, 9./VIII. 1914 (!).

(Berk. & Br.) Morgan. — Lamproderma colum-L. scintillaBS (Berk. & Br.) Morgan. —
bina (Pers.) Rest., Karsten 1879 p. 1 19 (ex p.). — L physa-

roides (Alb. & Schw.) Rost., Karsten 1879 p. 118 (ex p.?).

Lt. Tuloma pr. Kola, 20./ VI. 61 (P. A. K.).

Le specimen conserve dans les collections de Karsten

(sub: Stemonitis Physaroides AS. — Physanim) a les spo-

ranges typiques, dans lesquels on peut constater la presence

du signe typique de I'espece, la couleur plus pale des fila-

ments du capillitiura des I'origine. R. E. Fries I'a trouve

en Jamtland (Suede); Jaczevsky ne cite pas de speci-

mens de Russie.

L violaceom (Fr.) Rost. — Karsten 1879 p. 118 (ex p.).

lamproderma arcyrioides (Somm.) Rost, Karsten 1879 p.

118 (ex p.). — L. violacea (Fr.) Rost., Berlese 1888, 1349.

L arcyrioides (Somm.) Rost., Berlese 1888, 1353.

Ta. Mustiala, 6./VI. 67, IX. 1870 (P. A. K.). — Sb. Joroinen,

VII.—VIII. 1914(1).

Amaurochaetaceae.

Amaarochaete Rost.

blig losa (Sow.) Macbr. — A. atra (Alb. & Schw.) Rost.

Karsten 1879 p. 123. — Berlese 1888, 1375.

Ab. Merimasku, 1857 (P. A. K.); Lohja, 10. VIII. 1915 (Rothert)

N. Tikkurila, VIII. 1918(!). - Ta. Mustiala, 26./IX. 66, 20./X.67

(
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10./ VI. 68, 18./Vni. 69, (dans des serres!) X. 1869 (P. A. K.). —
Oa. Maalahti, 9./VIII. 59 (P. A. K.). — Sh. Joroinen. VIH. 1913,
10./ VI. 1914, pas rare automnes 1914—16 (!).

Breleldia Rost.

B. maxima (Fr.) Rost. ~ Karsten 1879 p. 124. — Ber-
lese 1888, 1377.

Ta. Mustiala, 24./IX. 67 (P. A. K.). — Karsten (I.e.) dit

que cette espece a ete trouvee a Susikainen, Taminela.

Rare aussi bien en Suede qu'en Russie.

^

Heterodermaceae.

Lindbladia Fr.

L, eiittsa (Ehrenb.) Rost.

Ab. Lohja, VII. 1915 (Rothert) — „haufig auf Baumstumpfen".

N. Tikkurila, VIII. 1918 (!). — Sb. Joroinen, VIII. 1915 et VII.

1918 (!).

L'habitat, ressemblant d'une maniere illusoire a la pour-

riture, il est facile a expliquer pourquoi Karsten n'a pas

cueilli de specimens de cette espece commune en Suede et

au moins en Russie.

Cribraria Pers.

C argillacca Pers. — Karsten 1868 p. 355 et 1879 p. 127.

Ab. Merimasku, 20./Vn. 60 (P. A. K); Lohja, 8./VIII. 1915

(Rothert) „haufig!". — St Tyrvaa, 27./VIII. 59 (P. A. K.).

Oa. y^^s2L 28./VII. 67 (P. A. K.), — Sb. Joroinen, VIL—VIU.

endroits

\
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Selon Karsten (1868) a Mustiala sat fq., ce qui est

vraisemblable, quoiqu'il n'existe pas de specimen cueillis

par lui dans cet endroit,

Espece commune au moins dans les pays limitrophes.

C. splendens (Schrad.) Pers. — ?Karsten 1879 p. 129.

— Berlese 1888, 1414. — Massee 1892 p. 64.

Karsten (1. c.) se dit en avoir trouve aux environs

d'Abo, VII. 1860. II n'existe pas de specimen dans les col-

lections finlandaises (cfr. C. pyriformis).

C. anranliaca Schrad. — Karsten 1879 p. 121. — C. vul-

garis Schrad., Karsten 186a p. 355 et 1879 p. 127. — Crib-

raria vulgaris Schrad., Berlese 1888, 1440. — Massee
1892 p 61.

Ab. Merimasku, 20./VII. 60 (P. A. K.). •— 5^ Pirkkaia,

12./VIII. 59 (P. A.' K.) — probablement! — Oa. Wasa, 12./VIII. 67

(P. A. K.). — Sb. Joroinen, 28./VII. 1914 (!).

*

C. intricata Schrad.

Ab. Lohja, VIL 1915 et 8./VIII. 1915 (Rothert). — Des

formes a stipes longs entre les typiques.

En Suede tres rare; on n'en a pas trouve en Russie.

C, pyriformis Schrad,

Ab. Merimasku, 5./VL 60 (P. A. K.)- — Dans I'enveloppe

I'un a cote de I'autre: Cribraria vulgaris, Dictydium splendens.

Sb. Joroinen, 30./VII. 1914 (!).

C. microcarpa Pers. — ?Karsten 1879 p. 128. — Ber-

lese 1888, 1413. — Massee 1892 p. 63. — ? Dictydium

microcarpum Schrad., Karsten 1868 p. 355.

Le specimen cueilli par Karsten en 1860 a Merimasku,

conserve dans I'Herb. Mus. Fennici, n'est plus utilisable pour

la determination de I'espece. II n'existe pas dans ces collec-

tions de specimen de Mustiala (cf. Karsten 1868 I.e.).
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C. purpurea Schrad.

Ta. Mustiala, Syrjiin harju, 27./V. 97 (J. I. Liro).

Espece rare, trouvee en Suede trois fois, en Russie
quatre fois.

C. tenella Schrad.

Sb. Joroinen, 22./VIII. 1914 (!).

Trouvee uiie fois en Suede, en Russie trois fois

Dictydiuffl Schrad.

D. cancellatum (Batsch) Macbr. — D. umbilicatum Schrad.,

Karsten 1868 p. 355. — D. cernmim (Pers.) Nees, Kar-
sten 1879 p. 126. — Berlese 1888, 1401. — Masse e

1892 p. 67. .

At. Lohja, VII.—VIII. 1915 (Rothert). — Aussi bien la forme

typique que la var. fuscum Lister! — Ka. Viborg, Markovilla,

X. 1915 (!). — St. Tyrvaa, 3./IX. 59 (P. A. K.). — Ta. Mustiala,

(P. A. K. 1868 1. c). — Oa. Ilmajoki, 24./VII. 59 (P. A. K.).

St. Joroinen, souvent VII.—VIII. 1914, IV. 1914 (!); Pieksamaki,

HI.—IV. 1914 (!).

Apparemment commun aussi en Finlande, quoiqu'il

n'en existe que relativement peu de specimens trouVes au

siecle dernier.

Liceaceae.

Licea Schrad.

L flexnosa Pers. — K a r s t e n 1876 p, 58 et 1879 p. 124.

Berlese 1888, 1382. — TubuUna flexuosa Massee 1892 p. 37.

Ta. 26./IX. 66 (P. A. K.) (- avec Enteridium oVwaceum sous

le nom de: Licea flexuosa — Reticularia olivacea, IX. 1894 (P. A. K.).

Sb. Pieksamaki, III. 1914 (!).
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Espece commune en Suede, mais, a en juger d'apres

les indications de Jaczevsky, pas tres commune en

Russie. En Finlande peut-etre plus commune, mais, tout

comme I'espece suivante, elle n'a pas ete observee.

L minima Fr. — Karsten 1879, p. 125. — Berlese
1888, 1385. — Torrend 1908 p. 10. — Lister 1911 p. 187.

TubuUna minima Massee 1892 p. 36.

Exsicc: Karsten Fungi Fenniae 798.

Ab. Merimasku (P. A. K.). — Ta. Mustiala, 20./X. 66 et meme

epoque Fungi Fenniae 798, 1., 3., 'VI. 67 (P. A. K.).

Rare en Suede, pas rencontree en Russie.

Tubulinaceae.

Tobifera Gmel.

T. ferniginosa (Batsch.) Gmel. — Lister 1911 p. 191. —
Licea fragiformis Nees, Karsten 1868 p. 356. — TubuUna

cylindrica (Bull.) DC, Karsten 1876 p. 58 et 1879 p. 125. —
Berlese 1888, 1391. — Massee 1892 p. 39. — Exsicc:

Licea fragiformis Nees, Karsten Fungi Fenniae 697.

Ab. Merimasku, 1858 et 7./VIII. 60 (P. A. K.); Brodtorp,

5./VIII. 59 (Edv. Hisinger); Lohja, VII. 1915 (Rothert). — N.

Environs d'Helsingfors, 22. /IX. 59 (G. Selin); ibid. (Fredr. Elf-

ving); IX. Tikkurila, VIII.—IX. 1918 (!). — Ka. Viborg, Marko-

villa. X. 1915 (!). — St. Tyrvaa, 28./VIII. 59 (P. A. K.). — Ta.

Lempaala, IX. 1860; Tammela, 2./X. 66 (Fungi Fenniae 697)

Mustiala, 31./Vm. et 2./X. 66, 20./IX. 67, 25./IX. 69 (P. A. K.)

Juupajoki, Hyytiala, Vm. 1917 (!). — Sb. Pieksamaki, III. 1914(0

Joroinen a maints endroits VII.—IX. annees 1914, 1916 et 1917 (!)•

Kol. Dianovaja-gora, 22./Vni. 63 (Th. Simming).

Espece assez commune.



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 46, N:o 9. 33

Reticulariaceae.

4

Enteridiom Ehrenb.

E, olivaceum Ehrenb. ™ Karsten 1879 p. 126 (ex p.).

Berlese 1888, 1399. — Reticularia oUvacea Fr., Kar-
sten 1868 p. 353 (ex p.). — Reticularia versicolor Fr.,

Karsten 1868 p. 353 (ex p.). -^ Enteridium simiilans

Rostafinski 1875 App. p. 30—31. — Karsten 1879

p. 126. — E. simillimiim Rost, Karsten 1876 p. 58,

Enteridium simulans Rost., Berlese 1888, 1400, — Mas-
see 1892 p. 47.

St. Tyrvaa, 8./IX. 59 (P. A. K.). — Ta. Mustiala. 26./IX. 66,

20./IX. 67 et 25./X. 90 (P. A. K.), — 5&. Pieksamaki, 111. 1914,

Joroinen, lO./I. 1919 (!).

Le specimen cueilli par Karsten a Mustiala en 1867

etait marque E. simulans Rost., les autres Licea flexuosa.
w

E. simulans decrit par Rostafinski (1. c.) est consi-

dere par Berlese et Massee comme une espece a part.

Masse e releve la ressemblance avec E. olivaceum et le

manque de clarte de la description. Lister (1911 p. 197)

considere, en se basant sur les specimens conserve dans

I'Herb. de Strasbourg, I'espece decrite par Rostafinski
et trouvee en Pologne comme identique avec E. olivaceum

Ehrenb. Jaczevsky (1907 p. 297 se declare etre de I'opi-

nion que des spores libres autorisent a voir dans E. simu-

lans Rost. une espece a part. Me fondant sur les specimens

cueillis par Karsten en Finlande, je serais enclin a iden-

tifier VE. simulans, mentionne par Karsten (1876 et 1879

1. c), avec E. olivaceum Ehrenb. Les specimens Mustiala

26./IX. 66 contiennent Licea flexuosa avec E. olivaceum,

tandis que le specimen, cueilli 20./IX. 67 (Mustiala, Pahki-

jarvi), que Karsten (1879) considere comme E. simulans

Rost., contenait E. olivaceum, dont les spores n'etaient qu'en

partie libres, mais qui etait tout de meme a un tres haut

degre identique aved la forme typique (le capillitium nor-

3
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raal et les spores echinulees sur toute la surface at de di-

mensions normales).

En Suede et en Russie, E. oUvaceum est rare. De meme,
apparemment, en Finlande.

Reticnlaria Bull.

R. Lycopcrdon Bull. — Karsten 1879 p. 129. — Ber-
lese 1888, 1424. — Reticulana umbrina Fr., Karsten 1866

p. 224 et 1868 p. 853. — R. versicolor (Alb. & Schw.) Kar-
sten 1868 p. 353 (ex p.).

Ab. Merimasku, VI. 1860 (P. A. K.); Lohja, 5./VIII. 1915
(Rothert). — N. Esbo, Soko, 7./IX. 84 (A. Osw. Kihlman). — Ka.

Viborg, Markovilla, X. 1915 (!); Johannes, Vaahtola, VI. 1916 (!).

— St Kullaa, 30./X. 59 (A. J. Malmgren); Ulvila, 30./V. 59
(P. A. K.); Tyrvaa, 5./IX. 59 (P. A. K.). — Ta. Messukyia, IX.

1860; Mustiala, 26./IX. 66, 20./IX. 67, lO./VI. 68, 23./VIII. et

26./IX. 72 (P. A. K.). — Sb. Pieksamaki, X. 1913, hiver 1913—14,
sur les murs des granges (parties en bois), espece frequente X.

1914 (!); Joroinen, rencontre a plusieurs reprises 1914 (!), IX.

1917, lO./I. 1919 (!). ~ U. Kola. 1861 (P. A. K.). — „Passim ad

Kola usque" (Karsten 1866 p. 224).

Lycogalaceae.

Lycogala Pers.

L. Epidendnun (L.) Fr. — Karsten 1866 p. 223, 1868

p. 352 et 1879 p. 134. — Lister 1911 p. 202.

Exsicc: Karsten Fungi Fenniae 287.
X

Le plus commun des Myxogastres finlandais. II en existe

des specimens dans Herb. Mus. Fennici et dans les collections

de Karsten provenant de Ab. N. St. Ta. Sa. Oa. Tb. Je I'ai

constate commun en Ka. (Viborg; Johannes), Ik. Valkjarvi, VI.
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1916, Sb. (Joroinen; Pieksamaki), Kb. (Kontiolahti; Eno, VI.—IX.
1919) et en Ok. (Kajaani; Sotkamo, VII. 1916). — Selon Kar-
sten, il etait (1861) aussi „in tota Lapponia frequens."

Trichiaceae.

Trichia Haller.
L

T. iavoginea (Batsch) Pers. — T. chrysosperma (Bull.),

Karsten 1868 p. 353, 1879 p. 138 (ex p.). — T. chrysosperma

(Bull.) DC, Berlese 1888, 1498. — T. turbinata With,

Karsten 1868 p! 354. — T. ovata Pars., Karsten 1879

p. 139.

N. Mjolo, VI. 1861 (W. Nylander); ibid. X. 1883 (E. Wainio).

— Ta. Mustiala, 20./IX. 67, I./IX. 69 (P. A. K.).

T. affinis De Bary.

Ta. Mustiala?, IX. 1894 (P. A. K.). — Sb, Joroinen, 4./VIII

1914(1).

T. persimilis Karsten 1868 p. 353 et 1879 p. 139.

Berlese 1888, 1506. — Lister 1911 p. 210. — T. proxi-

mella Karsten 1879 p. 139. — Berlese 1888, 1507.

Masse e 1892 p. 180. — T. intermedia var. persimilis Mas-

see 1892 p. 189.

Ab. Merimasku, VII. 1860, VIII. 1866 (P. A. K.). — Ta.

Mustiala, VIII. 1866. 2./IX. 67, IX. 1878, 18./X. 81, U.X. 92,

IX. 1894 et 7./X. 95 (P. A. K.). — Sb. Joroinen, VIII. 1916(1).

Tres variable. Les dimensions des spores (11—14 ft)

dans les sporanges des specimens recueillis par Karsten

se sent trouvees, a men examen, justes, mais les membranes

sent souvent ± reticules. Elateres parfois ramifies, leurs

spirales ordinairement tres rapprochees, les excroissances

epineuses sent le plus souvent petites, mais, ^ part cela,
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rappelant celles de Jfinis. Tres diffi-

cile a distinguer de I'espece mcntionnee en dernier lieu.

Jaczevsky (1907), Lister (1911) et R. E. Fries (1912

p. 787) la considerent comme une espece a part. On devrait,

peut-etre, I'identifier en suivant I'exemple de Macbride
(1899 p. 213—) avec T. affinis De Bary. Torrend (1908

p. 113) est enclin a y voir une variete de celle-ci. Cf. aussi

Jaczevsky (1. c. p. 333— ).

T. Botrytis Pers. -- Lister 1911 p. 217. — T. purpuras-

cens Ny lander 1859 p. 126. — Karsten 1879 p. 137.—
Berlese 1888, 1508. — Massee 1892 p. 177. — T. fragHis

Rost, Karsten 1879 p. 136. — Berlese 1888, 1494.

N. Environs d'Helsingfors, X. 1858 (W. Nylander). — Sb.

Joroinen, VIII. 1914 (!).

var. lateritia (Lev.) Lister.

Ta. Mustiala, 31./ VIII. 66 (P. A. K.)

T, scabra Rost.

Sb. Joroinen, VIII. 1914 (!)

T, varia Pers. — Karsten 1868 p. 353 et 1879 p. 137.

— Berlese 1888, 1497.— Massee 1892 p. 178. — Lister
1911 p. 212. — 7. nigripes Pers., Karsten 1868 p. 354.

T. pyriformis Pers., Karsten 1868 p. 354 et 1879 p. 138.

Exsicc: Karsten Fungi Fenniae 288 et ibid. 699 (sub:

T. chrysosperma (Bull.).

Ab. Abo, (Fungi Fenniae 288); Runsala, 14./IX. 61 (P. A. K.);

Merimasku, (P. A. K.). — N, Environs d'Helsingfors, XI. 1858

(W. Nylander), — Ta. Lempaala, 9./IX. 60 (P. A. K.); Asikkala,

1863 (J. P. Norrlin); Mustiala, X. (Fungi Fenniae 699), 17./X.,

23.,X. 66, 8./X. 67, 20./VI., lO./X. 68, 8./IX. 70 et IX. 1894

(P. A. K.). — Oa. Pietarsaari, X. 1862 (P. A. K.);

(P. A. K.).

Wasa

t
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T. contorta (Ditm.) Rost.

Ta. Messukyla, X. 1860 (P. A. K.); Mustiala, 25., 26./IX. 69,

25./IX. 78 (P. A. K.).

var. iocoDspicua (Rost.) Lister.

Sb. Joroinen, lO./I. 1919 (!).

T. decipiens (Pers.) Macbr. - T. fallax Pers., Karsten
1866 p. 224, 1868 p. 354 et 1879 p. 135. — Berlese 1888,

1493.

Ab. Merimasku, VII. 1860 (P. A. K.); Pojo, 1860 et Karis,

Billnas, lO./IX. 62 (Edv. Hisinger). — JV. Environs d'Helsingfors,

19./IX. 63 (Th. Simming); ibid., (Fredr. Elfving); Helsingfors,

pare de Tolo, 14,/IX. 73 (S. 0. Lindberg); Esbo, ll./X. 84 (A. Osw.

Kihlman). — Ka. Viborg, X. 1915 (!). — Ta. Messukyla, XI. 1860

(P. A. K.); Mustiala, 31./VIII., 2./X. 66, 17., 24./IX. 67, 25.,'IX.,

9./X. 69, IX. 1870, VII. 1892 (P. A. K.); Juupajoki, Hyytiala,

VIII. 1917 (!). — Sb. Joroinen, IX.—X. 1913, rencontre a plusieurs

reprises VII.—VIII. 1914— 15(!). — „Per totam Lapponiam pas-

sim", (Karsten 1866 p. 224).

Espece commune.

T. sabfnsca Rex.

Sb. Joroinen, VIII. 1914 (!)

Hemitrichia Rost.

H. Vesparinm (Batsch) Macbr. — Lister 1911 p. 222.

Hemiarcyria mbiformis (Pers.) Rost, Karsten 1879 p. l4U.

Berlese 1888, 1512. — Arcyria mbiformis Mas see

1892 p. 158.

Exsicc: Trichia piriformis Hoffm., Karsten Fungi Fen-

niae 700.

Ta. Mustiala, VIU. 1866, 20./IX. 67 et un specimen sans

indication de date (P. A. K.); Juupajoki. Hyytiala, VIU. 1917 (!).

Sb. Joroinen, a deux endroits, VIU. 1914 (!). - Kb. Kontio-

lahti, Paihola, VIII. 1919 (!).
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Ne parait pas etre tres rare, mais reste souvent inob-

servee, vu que les sporanges se developpent sur le cote

interne de Tecorce des arbres morts.

H- clavata (Pers.) Rost. — Hemiarcyria clavaia (Pers.)

Rost., Karsten 1879 p. 141. — Berlese 1888, 1513.
r

Ta. Messukyla, X. 1860 (P. A. K.); Mustiala, 20./IX. 67 (P. A.K.).

r

H. abietina (Wigand) Lister.

Sb. Joroinen, 4./ VIII. 1914 (!)

H, serpnla (Scop.) Rost. — Karsten 1879 p. 141.

Vu le manque de specimens, il faut laisser ouverte la

question de I'existence de cette espece en Finlande; en Suede,

le cas est le meme (Fries 1912 p. 793). Selon Jaczevsky
cette espece a ete trouvee en Russie cinq fois, dent deux

fois aux environs de St. Petersbourg (Bongard, Wein-
man n).

H. Karstenu (Rost.) Lister. — Hemiarcyria Karstenn

Rostafinski 1875 App. p. 41. — Karsten 1876 p. 59

et 1879 p. 142. — Berlese 1888, 1516. — Arcyria Karstenii

Rost., Massee 1892 p. 168.

Ab. Runsala, 13./IX. 66. sur un erable mort (P. A. K.).

Arcyriaceae.

Arcyria Wiggers,

A. lermginca Sauter. — Rostafinski 1875 p. 279

Karsten 1879 p. 134. — Berlese 1888, 1470.

SL Tyrvaa, I7./IX. 59 (P. A. K.).

Tres rare en Suede, de meme en Russie.
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A. cioerea (Bull.) Pers. -^ Karsten 1868 p. 353, 1879
p. 132. — Berlese 1888, 1459.

Ab. Merimasku, VIII. 1860 (P. A. K.); Lohja, VIII. 1915
(Rothert). — St. Tyrvaa, 20./VIII. 59 (P. A. K.). — Ta. Mus-
tiala, 25./VIII., l./IX. 69 (P. A. K.). — Sb. Joroinen, VII.—VIU.
1914 (!).

A- pomifomis Rost. ^ Karsten 1879 p. 132. — Ber-
lese 1888, 1458.

Ab. Lohja, VII.— VIII. 1915 (Rothert): rare et en petit nonibre.

— Sb. Pieksamaki. III. 1914 (!).

Comniun en Suede; plusieurs exemplaires de Russie.

A, denatata (L.) Macbr. — A. punicea Pers. Karsten
1879 p. 131.

Ta. Mustiala, 27./IX. 66, IX. 1884 (ensemble avec T. varia)

(P. A. K.). — Sb. Joroinen, VII.—VIU. 1914 (!).

A, incarnata Pers, — Karsten }868 p. 353 (ex p.).

Lister 1911 p. 242. — A punicea Pers., Karsten 1868

p. 353 (ex p.). — A. adnata Rost., Karsten 1873 p. 133.

? Berlese 1888, 1461. — ?A punicea Rost., Berlese

1888, 1457. — ?Massee 1892 p. 141. — Exsicc: Arcyria

punicea Pers., Karsten Fungi Fenniae 378.

Ab. Merimasku, 15./V. 59 (Fungi Fenniae 378); SvartS,

(T. Linden); Karis, Billnas, lO./IX. 62 (Edv. Hisinger); Lohja,

7./VIII. 1915 (Rothert). — N. BorgI, VIIL 1860 (Th. Saelan);

Helsingfors, pare de Tolo, 14./IX. 73 (S. 0. Lindberg). — Ka.

Viborg, X. 1915 (!).
— St Tyrvaa, 2./IX. 59 (P. A. K.). — Ta.

Mustiala, 30./VL, 2./X. 66, 24./IX. 67, 25./IX., 13./X. 69, 6., 8./IX.

70, 28./IX. 73, 7./X. 95 (P. A. K.). — Oa. Vasa, 12./VIII. 67

(P. A. K.). — Sb. Pieksamaki, IIL 1914 (!); Joroinen, IV. 1914,

Vin. 1916 (!).

Espece commune.
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A. slipala Lister 1894. — Lister 1911 p. 243.

Ci-dessus il est indique que Tespece en question a ete

trouvee aussi en Finlande. En etudiant des specimens rela-

tivement nombreux de A. incarnata, je n'ai pas pu y recon-

naitre I'espece en question, qui, selon R. E. Fries, n'a pas

ete trouvee en Suede, et que Jaczevsky ne mentionne pas

comme ayant ete trouvee en Russie. D'autres exemplaires

etaient dans un etat tel qu'il etait impossible de proceder

a Texamen detaille que demande Tidentification de cette

espece si variable.

A. nutans (Bull) Grev. — Karsten 1866 p. 224, 1868

p. 353 et 1879 p. 133. — Berlese 1888, 1464.

Ab. Merimasku, 21./VL 60 (P. A. K.); Lohja, VII. 1915

(Rothert). — iV/ (Ch. Emil Boldt); Tikkurila, commune VIIL—IX.

1918 (!). — Ka. Viborg, X. 1915 (!). — St. Tyrvaa, 3./IX. 59;

Ruovesi, 5./VIII. 59 (P. A. K.)- — Ta. Mustiala, 17./VIIL 69,

27./VIII. 18— (P. A. K.). — Sb. Joroinen, commune VIL—VIIL
1914— 15, VIIL 1916 et IX. 1917 (!). — Kk. Knjasa, 1861 (P. A. K.)-

A. Oerstedtii Rost.

Ta. Lempaala, IX. ^1860 (P. A. K.)

Perichaena Fr.

p. coriicalis (Batsch) Rost. — Karsten 1879 p. 130.

M a s s e e 1892 p. 1 15. — L i s t e r 191 1 p. 250. — P. populina

Fr., Karsten 1868 p. 354. — Exsicc: Perichaena populina

Fr., Karsten Fungi Fenniae 251.

N. Helsingfors, Kaisaniemi, 18./IV. 59 (P. A. K.); ibid. Mjolo,

1861 (Nylander). — Ta. Mustiala. 11. /IX. 66, 31./HI. 70, 28./IX. 78,

16./XI. 86 (P. A. K.). — Oa. Wasa, (Fungi Fenniae 251). — Sb.

Joroinen, 4./VIII. 1914 (!).

Karsten decrit I'espece P. Rostafinskii (1879 p. 130)

d'apres les exemplaires cueillis a Tyrvaa (St.). Dans les
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collections a ma disposition, il n'existe pas de specimen
trouve a Tyrvaa ou ailleurs, conforme au diagnostic de
P. Rostafinskii ou signale comme faisant partie de I'espece

en question.

Lister (1911 p. 251) identifie P. Rostafinskii avec P.

corticalis. Comme il est probable que le specimen conserve

dans les collections du British Museum n'est pas I'exemplaire

en question, cueilli a Tyrvaa, mais le specimen de Texsiccat

de Karsten, ce qui fait que I'opinion de Lister ne se

fonde pas sur I'exemplaire original, il semblerait bien pro-

bable que Karsten a donne ce nom a un Leocarpus fragilis

anormal.

P. Rostafinskii a ete trouvee (d'apres Luonnon Ystiiva

1903 p. 224) en abondance a Pieksamaki. Le specimen se

trouvant dans les collections de Karsten, cueilli par A. J.

Mela (Pieksamaki, supra Polytricha, 1903), figurant sous le

nom de P. Rostafinskii contient Leocarpus fragilis.

Concernant Perichaena phaeosperma Karsten (1887 p. 84

et Rev. mycol. 1887, sep. p. 3) cf. Diderma radiatiim (plus

loin).

Pour ce qui est de Perichaena strobilina Fr. {Phelonites

strobilina (Alb. & Schw.) Karsten 1868 p. 356 = Phelonites

minima Fr. Karsten 1866 p. 224, 1868 p. 356) cf. J. I. Liro,

Uredinae Fennicae (Bidrag till kannedomen om Fin-

lands Natur och Folk 1907 p. 503).

Lachnoboius Fr.

i£esta Trichia anomala Kar-

sten 1868 p. 354. — Corniwia anomfl/a Karsten 1879

p. 131. — Berlese 1888, 1455. — Torrend 1908, 70.

Ophiotheca anomala, Massee 1892 p. 135.

St. Tyrvaa, 17. /IX. 59 (P. A. K.) (ensemble avec Arcuria

ferruginea). — Ta. Mustiala, 21. X. (P. A. K.)-
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Karsten (1879 1. c.) se dit avoir trouve Cornuvia ano-

mala sur du bois et de Tecorce de pin, en juin (1868 p. 354:

prope Forssa). Je n'ai pas observe les noms de Cornuvia

anomala ou de Trichia anomala chez les specimens des col-

lections de Karsten et Herb. Mus. Fennici. II est pos-

sible que les specimens originaux de cette forme se sont

perdus ou que la description de Karsten se base sur

Trichia varia, qui a ete cueillie a la meme epoque, au mem.e

endroit et substratum. I.a premiere hypothese parait etre

la plus admissible.

La description que Karsten donne de Cornuvia ano-

mala (1879 1. c.) est, tout de meme, a tel point conforme a

celle de Lachnobolus congestus, que je serais enclin a les

identifier (cf. aussi Oligonema aeneum, plus loin).

Selon Lister Trichia anomala Karst. (syn. Cornuvia

anomala Karst.) serait une forme anormale de Trichia scabra.

Margaritaceae.

Margarita Lister.

M. metallica (Berk & Br.) Lister. — Oligonema aeneum

Karsten 1879 p. 13L — Berlese 1888, 1487. — Mas-
see 1892 p. 172. — Torrend 1908, p. 119.

Ab. Merimasku, VIII. 1860 (P. A. K.)- — Ta. Mustiala, IX.

1870 (P. A. K.).

Massee et Torrend considerent la forme decrite

par Karsten (1. c.) comme une espece a part. Lister
(1911) ne mentionne pas cette forme sous le genre Oligo-

nema, mais (1. c. p. 212) releve le fait qu'il n'existe dans

ces collections ni types ou specimens originaux. — Jac-

zevsky (1907 p. 341) considere Oligonema aeneum Karst.

comme une forme d'Oligonema furcatum Bucknall, tandis
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que Lister (1. c. p. 215) y voit une Trichia latescens. Les

spores de Margarita rappellent par leurs dimensions et

leurs epines celles de Trichia liitescens, — Les specimens

de Karsten etaient ± plasmodiocarpes, I'ecorce des spo-

ranges nettement identiqiie a celle de Af. metallica, de meme
les spores; dans les filaments du capillitium des nodosites

a peine visibles sous le plus fort ^rossissement, rappelant

faiblement les nodosites qu'on trouve chez les especes du

genre Dianema.
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