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Luonnontieteellisen keskusmuseon nilviäiskokoelman historiaa

Ritva Talman

Luonnontieteellinen keskusmuseo - LUOMUS, PL l7 (Pohioinen Rauîatiekatu 13)

000 I 4 Helsingin yliopisto, ritva.talman@helsinkí.fi

The history of the Mollusca collection of the Finnish Museum of Natural History þart
of the University of Helsinki) from their origin in the mid-19th century up to the pre-

sent, is reviewed. The information is based on the early annual reports of the Imperial

Alexander's University and on the museum accessions reports published in Memoran-

da SFFF, and on further data in the museum archives and the collections themselves.

As the collection was destrôyed in the Great Fire of Turku and the University was

moved to Helsinki, the Zoological museum began immediately to build new collec-

tions with the help of all the most notable scientists in the country They donated their

own collections to the museum and helped collecting new samples. At the same time

Societas pro Fauna et Flora Fennica -society (SFFF) collected their own collections.

Both of the collections were located side by side in the main building of the university

and were united in 1858. The main idea of the SFFF society was to build the domestic

collection as complete as possible. The university was collecting both domestic and

exotic samples to the collections. The museum also bought and changed samples with
other museums and collectors. During the first century both collections grew steadily,

but in the last century the domestic collection has grown more rapidly. The Mollusca

collection currently comprises some 50 000 samples (lots), and about half of it is elec-

tronically catalogued. It is divided into exotic and domestic (or East Fennoscandian)

subcollection. In addition, some parts, such as the material obtained from the Swedish

malacologist C. A. Westerlund (1831-1808) and the endemic Madeiran landsnails, are

kept as separate entities.

Johdanto

Eläintieteen historiasta Suomessa ja Helsin-

gin yliopistossa on kirjoitettu paljon. Näissä

kirjoituksissa on pääasiassa käsitelty suuria

tutkimusmatkoja ja henkilöhistorioita. Pääpai-

no on ollut linnuissa, selkärankaisnäytteissä ja
hyönteistutkimuksessa. Muiden selkärangat-

tomien näytteiden keräyksistä mainitaan usein

vain sivumennen muun tekstin ohella. Olen

viime vuosina järjestäny't uudelleen Helsingin

yliopiston eläinmuseon nilviäiskokoelmia, ja

tämä työ on innoittanut selvittämään ja kirjoit
tamaan muistiin kokoelmien historiaa.

Nyþisen Luonnontieteellisen keskusmuseon,

Luomuksen, selkärangattomien eläinnäytteiden

kokoelmissa nilviäismateriaali muodostaa yh-

den suurimmista kokoelmanosista. Nilviäisko-
koelmassa on kaikkiaan noin 50 000 näytettä,
joista noin 26 000 on tähän mennessä tallennet-

tu tietokantaan. Tämän lisäksi joitakin tuhansia

näytteitä odottaa kokoelmiin vientiä. Kokoelma

on jaettu kotimaiseen ja eksoottiseen kokoel-

maan, joissa molemmissa on sekä kuivia kuo-

ria eftä nesteessä säil)'tettäviä näytteitä. Näiden

lisäksi nilviäiskokoelmissa on j oitakin erillisinä
pidettyjä osakokoelmia. Kun tallensin nilvi-
äisnäytteiden etikettitietoja näytetietokantaan,

havaitsin materiaalissa kiinnostavia osakoko-
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naisuuksia ja arvokkaita kokoelmanosia, joi-
den alkuperää aloin selvittää. Tietoa näytteistä
ja niiden keräyshistoriasta löytyi Suomen Kei-
sarillisen Aleksanterin Yliopiston ja Helsingin
yliopiston toimintakertomuksista, Societas pro

Fauna et Flora Fennican (SFFF) Memoranda-
julkaisuista, nilviäiskirjallisuudesta, näytteiden

etiketeistä sekä museon vanhoista arkistopa-

pereista ja tulokirjoista. Uudempien näytteiden

tietoja on myös suoraan tallennettu museon sel-

kärangattomien näytetietokantaan, josta ne oli-
vat helposti saatavissa.

Tässä kirj oituksessa kerron Luonnontieteellisen
keskusmuseon nilviäiskokoelman historiallista
vaiheista aina sen synnystä nykypäivään asti.

Vaikka alkuperäinen lähtökohta oli itse koko-
elmissa, tämän työn ensisijainen lähestymista-

pa on erillisiin kirjallisiin lähteisiin perustuva.

Olen pyrkinyt dokumentoimaan kokoelmien
synty- ja karttumishistoriaa mahdollisimman
kattavasti kirjallisuuteen ja yliopiston arkis-
tomateriaaleihin nojaten. Toisaalta kokoelma-
työssä on tullut vastaan näytekokonaisuuksia,
joihin arkistomateriaalissa ei viitata, ja näiden

mahdollista alkuperää ja siihen liittyvää epä-

varmuutta olen selvittänyt ja pohtinut erikseen.

Olen myös etsinyt kokoelmista lukuisia kirjal-
lisuudessa mainittuja näytteitä ja varmistanut
niiden säilyneen. Kun kokoelma saadaan ko-
konaan dokumentoiduksi tietokantaan, voidaan

arvioida, miten historialliset kartuntatiedot vas-

taavat kokoelman nykyistä koostumusta.

I 8OO-luvulla karlunnasta kertova näytemäärien

ilmoittaminen ei ollut niin systemaattista kuin
19OO-luvulla. Tämän vuoksi ei ole mahdollista
esittää taulukkomuotoista esitystä 1800-luvun
kartunnasta. Vasta SFFF:n Memoranda-sarjan
tarkat tilastotiedot mahdollistavat taulukko-
muotoisen esityksen 1920-luvun lopulta lahti-
9n.

Kotimainen nilviäiskirjallisuus on vähäistä ja
useimmat teokset ovat vanhoja. Olen koonnut

Liitteeseen I luettelon Suomessa julkaistuista

suomalaisista nilviäiskirjoista ja lajiluetteloista.
Tässä artikkelissa en voi mainita jokaista muse-

olle tullutta nàyte-erää erikseen, mutta tarkempi
listaus on esitetty keskusmuseon verkkosivuil-
la olevassa sähköisessä Liitteessä 2 (Luonnon-

tieteellisen keskusmuseon nilviciiskokoelma,

lahjoitukset ja keräykset 1837-2012), joka on

kronologinen luettelo tärkeimmistä kokoelmiin
tulleista nilviäisnäytteistä ja joistakin kokoel-
miin liittyneistä tapahtumista. Tätäkin luetteloa

on rajoitettu suurimpien lahjoituserien tai muu-
toin merkittävimpien näytteiden esittelyyn.

Museon kokoelma syntyi alkujaan kahdes-

ta 1800-luvun alussa erillään kerätystä kan-
salliskokoelmalinjasta, Helsinkiin siirtyneen
Suomen Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston
omista kokoelmista ja Societas pro Fauna et

Flora Fennica -seuran kokoelmista. Käsittelen
ensin näiden kokoelmien syntyä erikseen ja
niiden yhdistämiseen liittyneitä vaiheita. Var-

haisimpien lahjoitusten dokumentointi on ollut
vaillinaista ja historiatiedot tuolta ajalta siksi
puutteelliset. Tarkka saapuneiden näytteiden

lukumääräinen dokumentointi alkoi 1920-luvun
lopulta, jonka jälkeinen aika on käsitelty omas-

sa luvussaan. 2000-luvun nilviáistutkimuksen
vilkas aika on omana lukunaan. Lopuksi esitän
joitakin havaintoja kokoelmien kartuttamisen
tavoista ja painopisteistä.

Suomen Keisarillisen Aleksanterin Yliopis-
ton kokoelmat Helsingissä

Nykyisen Luonnontieteellisen keskusmuseon

nilviäiskokoelma sai alkunsa jo 1800-luvun al-
kupuolella, kun Suomen Keisarillinen Aleksan-
terin Yliopisto siirrettiin Helsinkiin Turun pa-

lon jälkeen vuonna 1828. Palossa vuonna 1827

tuhoutuneiden luonnontieteellisten kokoelmien
tilalle alettiin heti rakentaa uutta kokoelmaa.

Téhtävä annettiin vuonna 1826 professorik-

si nimitetylle Johan Magnus af Tengströmille
(1793-1856). Uudessa yliopistorakennuksessa



4 Sahlberøia 19.1-2 2013). 2-18

Senaatintorin varrella oli varattu runsaasti tilaa

kokoelmia varten (Helsingin yliopisto 2003-
2004: Helsingin yliopistomuseo. Yliopiston

kokoelmien his toria). Kokoelmasalit sijaitsivat

alkuun rakennuksen ensimmäisessä kerrokses-

sa ja myöhemmìn osittain myös muissa tilois-
sa aina vuoteen 1923 asti, jolloin kokoelmia

alettiin siirtää uusiin tiloihin (Wickberg 1989:

16-17). Yliopisto oli ostanut Pohjoiselta Rau-

tatiekadulta vuonna 1913 valmistuneen entisen

Kadettikoulun, aiemmin venäläisenä poikakou-

luna toimineen Aleksanterin Kimnaasin, raken-

nuksen (Knapas 1989 : 94). Luonnontieteellisen

keskusmuseon nä)'ttelytilat ja sen eläintieteen

yksikkö sijaitsevat edelleen tässä rakennuk-

sessa. Tieteelliset kokoelmat ovat sittemmin

siirtyneet viereisen Arkadiankatu 7:n kellari-
kerroksiin sekä maan alle rakennettuihin uusiin

kokoelmatiloihin.

1800-luvun alkupuolen kokoelmien kartutta-

mista leimasi linnéläinen systematisointipe-

rinne tiedonkeruineen ja kokoelmien kartut-

tamisineen. Samaan aikaan kotimaan luontoa

karloitettiin ja Suomen eläin-, kasvi- ja mine-

ralogisia näytteitä kerättiin kokoelmiin (Palmén

1895: 74-91). Keräilijöiden tekemillä lahjoi-
tuksilla oli suuri merkitys kokoelmien synnyl-

le. Jo Turussa luonnonhistorian professorina

toiminut Carl Reinhold Sahlberg (1119-1860)
lahj oitti henkilökohtaisen kokoelmansa yliopis-
tolle uusien kokoelmien perustaksi (Helsingin

yliopisto 2006: Yliopiston historia. Helsinkildi-
nen s ivistysyliopis to I I 2 8- I I 5 1). Suomalainen

nilviäiskokoelman perusta synlyi muun muassa

John Reinhold Sahlbergin (1845-1920) ja Os-

car Nordqvistin (1858-1925) ert puolelta Suo-

mea keräämistä näytteistä sekä Harald Richard

Hjalmar Hillebardin, Torsten Renvallin, Kaarlo

Mainio Levanderin (1861-1943) ja Akusti Ju-

hana Melan (1846-1904) näytteistä (Palmén

1895: 86-87;Anon. 2003; Leikola 2001). Myös

lääketieteen kandidaatti Anders Edvin Nylander

(1831-1890) teki 1850-luvulla lukuisia tutki-
mus- ja keräysmatkoja Itä-Suomeen, Ahvenan-

maan saaristoon ja Lappiin. Näiden tutkijoiden
materiaali ja tiedot oli yhdistetty Suomen nil-
viäisfaunaa käsittelevään teokseen, jonka Ny-
lander julkaisi yhdessä sittemmin Ruotsiin siir-
tyneen ja tutkimusmatkailijana meritoituneen

Adolf Erik Nordenskiöldin (1832-1901) kanssa

vuonna 1856. Tässä yli satasivuisessa yleiskat-

sauksessa suomalaisista nilviäisistä, Finlands

Molluscer beslwifne af A E. Nordenskiöld, och

A. E. Nylander, esitellààn sekä tekstein että

piirroksin siihen mennessä Suomesta löydet¡rt

nilviäislajit. Tässä ensimmäisessä suomalaista

nilviäisfaunaa käsittelevässä teoksessa esitet-

tiin 70 Gastropoda-ryhmän nilviäistä (kotiloa),

13 Acephalaa (simpukkaa) makeista vesistä
ja kuusi lajia rannikkovesistä (Nordenskiöld

& Nylander 1856: I-If. Kirjan esipuheessa

kerrotaan, että on muodostettu suomalaisten

nilviäisten tyyppikokoelma, joka käsitti kaik-
kien Suomessa esiintywien nilviäisten lajityy-
pilliset nä1,tteet. Tätä varten nä1'tteitä saatiin

myös Societas pro Fauna et Flora Fennican

kokoelmista sekä lisäksi professorina vuosina

1849-66 toimineen Alexander von Nordmannin
(1803-1866), konduktööri Henrik Johan Holm-
bergin (1 818-1864 ja eläintieteen professorina

vuosina 1859-83 toimineen Fredrik V/ilhelm
Mäklinin (1821-1883) (Autio 2004: Mäklin)
kokoelmista. (Mela 1904: I-II.) Tätä kotimaista

tyyppikokoelmaa ei sellaisenaan enää ole ole-

massa, vaan nältteet ovat osana museon koti-
maista kokoelmaa.

Nordenskiöldin ja Nylanderin kirjan johdanto-

osassa käsitellään niitä julkaisuja, joita Suomen

nilviäisfaunasta oli aiemmin kirjoitettu. Venä-

läinen valtioneuvos ja tutkimusmatkailija Ale-
xander Theodor von Middendorff (1815-1894)

oli tulevan Lundin yliopiston professorin, Vil-
helm (V/illiam) Liljeborgin (1816-1908) kans-

sa matkustanut halki Suomen kesäIlä 1848 ja
tehnyt havaintoja luonnosta. Middendorff oli
jtrlkaissut Sí b iris c h elRerse - sarj assaan (M idden-

dorff 1847) rikkaan esityksen pohjoismaisten

nilviäisten maantieteellisestä levinneisyydestä
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ja esitellyt siinä noin 30 suomalaisla maa- ja
sisävesinilviäistä. Liljeborg taas oli tutkinut
Laatokan alueen nilviäisfaunaa j a j ulkaissut täs-

tä artikkelin Svenska Vetenskaps-Akademiens

Handlingar -sarjassa vuonna 1850 (Norden-

skiöld & Nylander 1856). Merkittävä ruotsa-

lainen nilviäistutkija Carl Agardh Westerlund

(1831-1908) tutki suomalaista maanilviäisma-
teÅaalia, sen lahj oituksia j a löytöpaikkatietoj a

Helsingissä ja kirjoitti tekemistään huomioista
(Palmén 1895: 87). Westerlund (1865) kirjoitti
Ruotsin maa- ja sisävesinilviäisfaunasta kirjan
Sveriges land- och s ötvatlen-mollus ker b eskrif-

na af Carl Agardh Westerluød. Teoksen alaviit-
teissä mainitaan Ruotsin eri alueiden maa- ja
sisävesinilviäisten lajimääriä, jotka vaihtelevat

64:std 98:aan. Nordenskiöldin ja Nylanderin
(1856) kirja oli ensimmäinen kokonaisvaltai-

nen teos Suomen nilviäisistä ja sen lajimäärä

oli kirjan mukaan yli kaksinkertainen aiempiin
julkaisuihin verrattuna. Nylander (1859) jul-
kaisi teokseen vielä \uonna 1859 lisäyksen

Bidrag till Finlands Malakologi,jossa Suomen

nilviäislajiston määrä on jo 86 Lapin ja Karja-
lan keräysten ansiosta. Seuraava suomalainen

nilviäiskirja oli lähes 50 vuotta myöhempi A.

J. Melan (1904: 225) Suomen kuorettomat ja
kuorelliset etanat. Oman nilviäiskokoelmansa

Mela testamenttasi Helsingin yliopistolle vaik-
ka muut hänen keräämänsä näytteet menivät

Kuopion Luonnonystävien yhdistykselle (Lei-
kola 2001).

Societas pro Fauna et Flora Fennica (SFFF)

Societas pro Fauna et Flora Fennica (SFFF)

perustettiin jo vuonna 1 821 Turussa. Seuran ta-

voitteena oli Suomen eläin- ja kasvimaailman

tutkiminen. Tarkoituksena oli erityisesti kerä-

tä mahdollisimman kattava kokoelma Suomen

eläin- ja kasvinäy'tteistä ja perustaa niille pysy-

vät kokoelmat museon muodossa. Seuran tar-

koitusta on kuvattu muun muassa vuonna 1852

ilmestyneessä selkärankais- ja kasvinäytteiden

listauksessa seuraavasti:

"Scillskapets pro Fauna et Flora Fennica huf-

vudsakliga cindamål är, såsom krindt, att insam-

la och förvara de inom Finlands område befin-

teliga organiska naturalster. Redan i decennier

har sällskøpet arbetat på detta måI. Dess verk-

samhet har varit lika anspråkslös, som gag-

nande den Finska naturforsknìngen. Ty ncistan

utan annat understöd, cin sina medlemmar, har
scillskapet bildat ett Finskt Museum, som I mån-

ga ordningar af naturalster upptager så godt

som allt, hvad hittills finnes kdndt för Finland."
(Molander 1852: III)

Alkuun seuran kokoelmat olivat Turun Ku-
ninkaallisen Akatemian yhteydessä erillisko-
koelmana, mutta ne tuhoutuivat Turun palossa

vuonna 1827. Yhdistyksen siirryttyä tämän
jälkeen Helsinkiin Suomen Keisarillisen Alek-
santerin Yliopiston mukana, perusti seura uudet

kokoelmat, kuitenkin erillisinä yliopiston koko-
elmista. 1840-lurun lopussa SFFF:n tarkoituk-
sesta käytiin keskustelua, kun Alexander von

Nordmann halusi muutosta sääntöihin. Hänen

ajatuksensa oli, että yhdistyksen tarkoitus oli
luonnon tutkiminen yleisemminkin, mikä ei

saanut kannatusta muilta yhdistyksen jäseniltä

(Wallgren 1996).

Vuonna 1851 kenraali Nordenstam yliopistolta
ehdotti, että SFFF:n kokoelmat, yliopiston omat

kokoelmat sekä anatomian professori Evert Ju-

lius Bonsdorffin (1810-1898) lintukokoelmat
yhdistettäisiin. Alusta alkaen seura oli tehnyt
yhteistyötä yliopiston kanssa, joka oli tarjonnut

tilat myös SFFF:n kokoelmille. Vuonna 1858

SFFF:n kokoelmat liitettiin yliopiston kokoel-

miin (Wallgren 1996). Samalla päätettiin, että

kokoelmissa olevien lajien kaksoiskappaleita

voitiin käyfiää vaihtoihin, joilla voitaisiin ri-
kastuttaa edelleen kokoelmien lajistoa. Saman-

aikaisesti lahjoitettiin myös näytteitä opetus-

tarkoituksiin Tampereen, Vaasan ja Kuopion

lfseoille (Anon. 1860: 72-73). Vuodesta 1857

konsistorin päätöksellä yliopiston eläintieteel-

lisen museon kokoelmia alettiin pitää avoinna
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yleisölle yhtenä tai kahtena päivänä viikossa
(Helsingin yliopisto 2003J004: Helsingin yli-
opistomuseo. Yliopiston kokoelmien historia).

Kokoelmanhoidon rasitteesta päästyään yh-

distys saattoi nyt keskittyä paremmin valitse-

maansa linjaan lisäämään tietämystä Suomen

eläin- ja kasvilajistosta. Erimielisyyttä syntyi

Itä-Karjalan näytteiden liittämisestä kotimai-
sen kokoelman osaksi. Silloinen museon johta-

ja Mäklin vastusti tätä yhdistyksen valitsemaa

biogeografi sta jaottelua ja kieltäytyi liittämästä

Suomen rajojen ulkopuolisten alueiden näyt-

teitä kotimaiseen kokoelmaan, minkä johdosta

Itä-Karjalan nä)tteet pidettiin erilliskokoelma-

na aina vuoteen 1883 asti. SFFF-seuran työn

tuloksena oli Suomeen saatu luonnonmaantie-

teellinen maakuntajako, joka ulottui myös Itä-

Karjalan ja Kuolan niemimaan alueille (Wall-

gren 1996:85). Jo vuonna 1850 oli huomattu

valtion rajojen olevan keinotekoisia lajien le-

vinneisylttä kuvattaessa ja esitetty, että Suo-

men alueen lisäksi sen itäisen rajan takaiset alu-

eet aina Laatokkaan, Ääniseen, Vienan mereen

ja Kuolan niemimaahan asti muodostivat kasvi-
ja eliömaantieteellisen kokonaisuuden. Suurin

osa suomalaisista eläintieteilijöistä oli hyväk-

syny't tämän uuden aluejaon (Palmén 1895:

88-89). Eliömaantieteellinen maakuntajako oli
merkittävä keksintö, joka edisti laajempaa alu-

eellista luonnon kartoitusta. Venäjän valtakun-

nan osana suomalaiset saattoivat vaikeuksitta

tehdä tutkimusta Suomen varsinaisten rajojen

itäpuolella alueella, joka ei tuolloin ollut ve-

näläisten tutkijoiden ensisijaisen kiinnostuksen

kohteena (Leikola 20ll: 132-134).

Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoel-

missa Itä-Karj alan ja Kuolan maa- ja sisävesi-

nilviäiset on edelleen sisällytetty kotimaiseen

kokoelmaan. Näiden alueiden sekä Petsamon

merinilviäiset ovat eksoottisessa kokoelmassa,

koska suolaisten merien nilviäisiä ei juuri muu-

toin tavata Suomessa.

Vaikka SFFF-seuran kokoelmat ovat olleet yli-
opiston omistuksessa vuodesta 1858, on seuran

lehdessä julkaistu 192O-luvulla aloitettua vuo-

tuista raportointia kokoelmien kartunnasta tä-

hän päivään asti. Aluksi julkaisusarjan nimi oli
Meddelanden, vuodesta 1921 latinaksi Memo-

randa (Wallgren 1996:88, 95). Memorandassa

esitettyjen kartuntatietojen lisäksi on sekä siinä

että varhaisemmassa Meddelanden-sarjassa esi-

tetly alusta asti SFFF:n ja yliopiston luonnon-

tieteellisten kokoelmien harvinaiset tai muutoin

huomionarvoiset kotimaisten näytteiden löytö-
tiedot (Palmén 1895: 76).

Nilviäiskokoelman
1930-luvulle

kehitys l800luvulta

Museon kokoelman kartuntaa käsittelevissä
julkaisuissa puhutaan yleensä lahjoituksista,

vaikka näytteet olisi kerätty virkatyönä. Myös

ostot saatetaan kertoa lahjoituksina, vaikka tu-

lokirjoissa ne mainitaan ostoina. Usein myös

näytteiden oston välittänyt henkilö mainitaan

lahjoittajana. Varhaisimpia suuria lahjoituksia

olivat Nordmannin keräykset Abhasian tut-

kimusmatkalta. Ne käsittivät 300 nilviäisten

kuorinäytettä (Leikola 2011: 52 53), jotka kir-
jattiin museon kokoelmiin vuonna 1857, jolloin
Nordmann toimi jo professorina Helsingin yli-
opistossa (Llite 2). Tämän lisäksi Nordmann

lahjoitti myös Karjalasta keräämiään nilviäis-
îäyfieitä (Anon. 1857: 37). Ensimmäiset suo-

malai set eläintieteilij ät, j otka keräsiv at näytteilä

museon kokoelmiin Pohjoiselta jäämereltä, oli-
vat Nylander ja maisteri Magnus Gadd (1834-
l89l) (Palmén 1895: 86-87).

1860-luvulla museon eksoottisiin kokoelmiin
saatiin merkittäviä nilviäisten kuoria käsittä-

viä lahjoituksia. Metsänhoitaja Anton Mauritz
Reuter (1830-1867) lahjoitti suurehkon ko-

kóelman kotiloiden ja simpukoiden kuoria Al-
geriasta (Anon. 1860: 71). Merikapteeni Otto
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V/ilhelm Lindholm (1832-1914) lahjoitti noin
4 900 simpukan- ja kotilonkuorinäytettá, jot-
ka oli kerätty pääasiassa Etelämeren saarilta,

Japanista, Tatariansalmesta ja Kalifornian nie-

mimaalta. Lahjoitus käsitti nilviäisten lisáksi
hyönteisiä sekä selkärankaisnäytteitä. Samana

vuonna merikapteeni Peter Gustaf Böckelman
( I 808-1 888) lahjoitti nilviäisnä1.tteitä Intiasta
ja Kapmaasta (Anon. 1863:4142).

Museon kokoelmissa on 189 kappaletta profes-

sori Robert Damonin (181,t-1898) (West 2012)
määrittämiä maanilviäisten kuoriná1'tteitä Ja-

maikalta ja Sandwichsaarilta (Havaiji). Osassa

näytteistä on vuosiluku 1860. Näytteet sisältä-

vät nykyisin uhanalaisia ja myös sittemmin su-

kupuuttoon kuolleita lajeja (Liite 2). Damon oli
brittiläinen keräilijä, joka keräsi etupäässä Dor-

setin alueen fossiileja sekä nilviäisten kuoria eri

puolilta maailmaa. Hän myös toimi eräänlaise-

na näytteiden kauppiaana (Dance 2006: 9-11).
Eläinmuseon kokoelmissa on lisäksi yli 300

näytettä, joiden etiketeissä on merkintä "Ms.
Godeffr. Cat. IV." Nämä on ilmeisesti ostettu

Hampurissa vuosina l86l-1885 toimineelta
yksityiseltä Museum Godeffroylta, joka välit-
ti aineistoa myyntiin ja julkaisi useita myynti-
luetteloita. Godeffroyn museolla oli palkattuja

kerääjiä muun muassa Tyynenmeren saarilla ja
Australiassa (Bieler & Petit 2012:9 10). Eläin-
museon näytteissä on Godeffroyn myynti-
luetteloa vastaava kataloginumero ja muita

numeroita, jotka ovat samanlaisia kuin esimer-

kiksi merikapteeni O. W. Lindholmin näytteis-

sä. Koska Damonin tai Godeffroyn kokoelmis-

ta ei museon tulokirjoista löydy minkäänlaista

erillistä lahjoitus- tai ostomerkintää, voidaan

olettaa, että ne ovat tulleet osana Lindholmin
lahjoitusmateriaalia. Erillisinä lahjoituksina
näin merkittävistä kokoelmista olisi muutoin

maininta museon näytteiden kartunnasta kerto-
vissa dokumenteissa. Muut tuon ajan lahjoitu-

serät ovat joko liian pieniä tai ne ovat tyypil-
tään toisenlaisia, lähinnä tutkrjoiden itsensä

keräämiä materiaaleja.

1860-luvun lopulla arkkiatri E. J. Bonsdorff
lahjoitti noin 180 lajin kokoelman maanilvi-

äisiä, jotka Göteborgin museon intendentti

August V/ilhelm Malm (1821-1882) (Fran-

zen 2013) oli koonnut Bohuslänin saaristosta

1860-luvulla (Anon. 1869: 36). Lukuvuosi-

en 1887-1890 aikana Suomen Keisarillinen
Aleksanterin Yliopisto osti Birgitte Esmarkilta
(1841 1897) Kristianiasta (Oslo) 98 lajin ko-

koelman norjalaisia maa- ja sisävesikotiloita
museon kokoelmiin (Anon. 1890: 94). Esmark

oli ensimmäinen nainen, joka toimi eläintieteen

alalla Norjassa (V/isløff 2009).

C. A. Westerlund lahjoitti 188O-luvun lopussa

Levanderin kautta yliopiston eläintieteellisen
museon kokoelmiin Collectio typica -kokoel-

man maa- ja sisävesikotiloita, jotka oli kerätfy
Blekingen Ronnebystä. Näitä oli 48 lajia, ja
lisäksi Suomen luonnonmaantieteelliseltä alu-

eelta kerättyjä maanilviäisiä 60 eri lajia (Anon.

1890: 94). Westerlundilta myös ostettiin suuret

systemaattiset kokoelmat, jotka käsittivät He-

lix- ja Clausilla-sukujen lajistoa. Yhteistyö Hel-
singin eläintieteellisen museon ja Westerlundin

välillä oli vilkasta. Vuosina 1890-93 Wester-

lund tutki museon suomalaisten maa- ja sisäve-

sinilviäisten Collectìo typica -kokoelmaa, joka

oli lähetetty hänelle lainaan Ruotsiin ja josta

hän määritti useita Suomelle uusia lajeja (Anon.

1893: l1 l). Kokoelmien kuljetuksen Helsingis-
tä Pohjois-Suomen ja Tukholman kautta Ron-

nebyhyn hoiti opiskehja N. C. Carlsson. Koti-
lokokoelma kirjattiin palautetuksi maaliskuun
14 päivâna 1894 (Liite 2). Westelundin kokoel-

mat ovat edelleen erilliskokoelmana osa Luon-
nontieteellisen keskusmuseon nilviäiskokoel-
maa. Westerlundin (1897) teoksessa Synopsis

Molluscorum Scandinaviae esitellään lyhyesti

myös suomalaisia nilviäistutkijoita, heidän kir-
joituksiaan sekä niissä esiintyviä suomalaisia

nilviäislajeja.

Suomen maantieteellinen seura kokosi myös

tietoa eläintieteestä ja julkaisi keräämänsä ai-
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Kuva 3. Westerlund: Synopsis Molluscorum Scandinaviae {eoksen (1897) aukeama ja elâinmuseon Westerlun-

din kokoelmaan kuuluvia hänen keräämiään näytteitä. Kirjan sivulla olevien piirrosten tekijä ei ole tiedossa.

Kuva 4. E. Nylanderin kerää-
mà Helix lapidica L. -näyte
(nyk. Lapidicola lapidica)
Nordenskiöldien kokoelmasta
Westerlundìn kirjan sivulla.

neiston kongressijulkat-

sussa Lontoon kansain-

vâlisessä kongressissa

vuonna 1895 (Palmén

1895: 1 4-91). Eläintiedet-

tä käsittelevän osan jul-
kaisuun kirjoitti eläintie-

teen prolessorina vuosina

1 882-1 908 toiminut Johan

Alex Palmén (1 845-1919)

lAutio 2004: Palménl Lei-

kola 201 1: 100).
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Vesieläintutkija ja "Suomen limnologian isä,"
eläintieteen professorina 1910-1935 toiminut
Kaarlo Mainio Levander lahjoitti 1890-luvun
puolivälissä I 200 nä1.tettä käsittävän Punai-

senmeren kokoelman, joista suuri osa oli nil-
viäisnäytteitá, sekä 140 näytteen kokoelman
Triestestä, nykyisestä Sloveniasta. Levander

oli saanut Punaisenmeren tutkimusmatkaansa

varten apurahan Sahlbergin rahastosta. Matka
tapahtui kolmivuotiskaudella 1893-96 (Anon.

1896: l1l).

Alexander Ferdinand Luther (1877-1970), joka

toimi eläintieteen professorina vuosina 1900-
1946 (Autio 2004: Luther), lahjoitti 1800-1u-

vun lopussa museolle 500 näytteen kokoelman

suomalaisia maa- ja sisävesinilviäisiä. 1900-1u-

vun alussa hän järjesti kotimaista nilviäisko-
koelmaa ja selvitti nilviäisten levinneislyttä
Suomessa (Anon 1902:155-156). Hän julkaisi

vuonna SFFF :n Acta-sarjassa kirjoituksen,Bid-
rag till krinnedomen om Land- och Sötvattens

Gastropodernas utbredning i Finland (Luther

l90l). Siinä esitellään ensimmäistä kertaa nil-
viäislajien levinneisyyttä Suomessa ja rajanfa-

kaisessa Karjalassa ja käytetään SFFF:n käyt-

töön ottamaa eliömaantieteellistä aluejakoa.

Kirjoituksessaan Luther kertoo, että herra S.

C. Clessin Ochsenfurthista oli määrittänyt mu-

seon Pisidium- ja Sphaeriun-sukujen piensim-

pukkanäytteitä ja etta näitä tietoja hän saattoi

käyttää lajien levinneislystietojen esittämiseen

(Luther l90l: 3). 1900-luvun alussa Luther

lahjoitti Tanskasta keräämänsä 115 nilviäis-
näytettä sekä lukuisia selkärangattomien eläin-

ten näytteitä Japanista ja Mant5uriasta, näistä

osa oli nilviäisiä (Anon. 1908: 101). Lutherin

Japanin-kokoelman luetteloita ja laskutositteita

on säilynyt museon arkistossa. Tositteista käy

ilmi, että näytteitä oli myös ostettu paikallisilta
jälleenmyyjiltä. Näiden lisäksi Luther lahjoitti
lukuisia näytteitä Ceylonilta, Singaporesta, Kii-
nasta ja Kaukasukselta (Anon. 1914: 120). Lut-
her teki kansainvälistä yhteistyötä eri maiden

tutkijoiden kanssa. Venäläinen nilviäistutkija
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wassili Adolfovitch Lindholm (1874-1935)

máäritti kaukasialaisia maakotiloita Lutherin

kokoelmasta ja tohtori Fritz Haus Frankfurt am

Mainista aasialaisia nilviäisiä etupäässä Luthe-

rin keräämästä simpukkamateriaalista (Anon.

1914: 118, 120;2013). Lutherin toiminnan joh-

dosta museolle saatiin ostettua tai lahjoituksina

merkittäviä kokoelmia, muiden muassa noin

60 näytteen maanilviäiskokoelma Filippiineil-
tä, jonka oli kerännyt ja määrittänyt saksalai-

nen Otto von Möllendorff (1848 1903) (Anon.

1905:225).

Joissakin museon kokoelmissa olevien näyt-

teiden etiketissä lukee Coll. Nordenskjöldia-

na. Näytteet ovat peräisin Furugårdin tilalla
Mäntsälässä sijainneesta Nordenskiöldien nil-
viäiskokoelmasta, jonka tohtori Erik Norden-

skiöld (1872-1933) lahjoitti museolle 191O-lu-

vun alussa (Luther l90l:2; Anon. l9l4: 118).

Coll. Nordenskjöldianan näytteet koostuivat

eri kerääjien Nordenskiöldeille lahjoittamis-

ta näytteistä (esim. Kuva 4). Se lienee pikem-

min historiallisesti kuin tieteellisesti merkittä-

vä aineisto. joka nyt on sijoitettu osin museon

eksoottisteen, osin kotimaiseen nilviäiskoko-
elmaan. Muita 1900-luvun alun lahjoituksia oli-
vat muun muassa E. Nordenskiöldiltä saadut

nilviäisnäyte-erät Skandinaviasta, eri puolilta
Eurooppaa ja Saint Thomasista Länsi-Intiasta
(Anon. 1914: ll8, 120). Osallistuttuaan Si-
periaan suuntautuneeseen tutkimusmatkaan

1900-luvun alussa opiskelija Yrjö Vuorentaus

( I 889-1 944) lahjoitti lukuisia nilviäisnäytteitä

Jenisein alueelta (Anon. 1917: 140). Näissä on

muihin tuon ajan näytteisiin verrattuna poikke-

uksellisen tarkat paikkatiedot sekä habitaatti-

kuvaukset. Baikaljärven nilviäisiä saatiin 1911

vaihtamalla V/. A. Lindholmilta. Näihin sisältyi

neljä syntyyppiä (Anon. l91l: 90-91).

1 930luvulta 2000luvulle

1900-luvun alkuvuosikymmeninä aina 1930-1u-

vun puoliväliin asti SFFF-seuran julkaisuis-
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sa mainitaan pääasiassa ulkomaisia suurem-

pia lahjoituksia. Kerääjinä toistuvat Luther ja
Levander, lisäksi näytteitä saatiin professori

Ilmari Välikankaalta (1884-1959), Yrjö Vuo-

rentaukselta ja professori Håkan Lindbergiltä
(1898-1966). Museo hankki vielä 19OO-luvulla

myös vaihtamalla ja ostamalla nilviäismateriaa-

lia muun muassa Kaliforniasta, Chilestä, Balka-

nilta ja Vähästä-Aasiasta (Liite 2). 1940-luvun

diariokirjat kertovat eri eliöryhmien näytteitä

ostetun tasaiseen tahtiin. Näihin sisältyi muun

muassa 456 näytteen nilviäiskokoelma, jonka

myyjäà ei ole mainittu (Liite 2). Ajallisesti tämä

osto ei kuitenkaan sovi aiemmin mainittuihin
Jamaikan tai Museum Godeffroyn näytteisiin,
joissa on museon 1800-luvun etiketit ja nume-

rointi. Vuonna 1926 saatiin kokoelma Balkanin
ja Vähän-Aasian maakotiloita Martin Holzilta
Berliinistä vaihtamalla suomalaisiin maa- ja si-

sävesikotiloihin. Tämä W. Siehen aiemmin ke-

räämä materiaali sisälsi myös joitain (sittemmin

synonymisoituja) syntyyppinäytteitä (Anon.

1941: 611.Lrite 2).

Ulkomaisia näytteitä saatiin pieniä määriä ta-

saisesti vuosien 1930-60 välisenä aikana. Mu-
seo sai lahjoituksia muun muassa koululaiva

Suomen Joutsenen purjehdusmatkoilta Atlan-
tilta (Anon. 1933: 601' Llite 2). Kotimaisia nil-
viäisnäytteitä alkoi karttua suurempia mäùila

vasta 1930-luvun lopulla. Kuva 5 nâyttäâ, että

1930- ja 4O-luvuilla kokoelmat kasvoivat va-

jaan tuhannen näytteen verran vuosikymme-

nessä. Nopeampi kasvu alkoi 1960-luvulla.

Erityisen runsasta se on ollut 1970-luvulta alka-

en. 1980-luvulla näytteitä saatiin paljon, mutta

niitä kaikkia ei ehditty viedä kokoelmiin, vaan

ne jäivät odottamaan myöhempää käsittelyä.

1990-luvul1a näy'tteitä kertyi yli 9 000 kappalet-

ta ja vuosina 20012010 kokoelmat kasvoivat
yli 1l 000 näytteen veffan.

1930-luvun lopulla professori Heikki Jämefelt
(1891-1963) lahjoitti 159 pääasiassa Pisidium-

sukua olevia simpukkanäytteitä eri puolilta

Suomea. Niiden joukossa oli useita maasta en-

nen tuntemattomia lajeja (Välikangas 1937).

Tellervo Levanto (Suomalainen) lahjoitti Hol-
lolan, Asikkalan ja Kokemäen pitäjien vesistä

keräämänsä 267 nilviäisnäytettä sekä pääasi-

assa Hollolasta keräämänsä maanilviäisaineis-

ton (Korvenkontio 1940; Liite 2). Levannon

näytetiedoissa on hyvät habitaattikuvaukset.

1940-luvun alussa eläintieteen professori Olavi
Kalelalta (1908-1974) (wallgren 2004) saatiin

108 näytettä kotiloita Alajärveltä ja Nokialta.

K. M. Levander lahjoitti 142 naytettä Unioni-

dae-simpukoita eri osista Suomea (Välikangas

1942) sekä vuonna 1898 Jeretikin saarelta Kuo-
lan niemimaan rannikolla keräämänsä merieläi-

met (Anon. 1941:61).

1950-luvun alussa on kirjattu saaduiksi koti-
maisia P i s i d iu m -simpukkalahj oituksia niin Ve -

sijärvestä (Tellervo Levanto-Tuomikoski) kuin
Oulunjärvestä (E. Leinonen) (Kalela l95l;
1954). 1950-luvun puolivälissä professori To-

rild Brander (1904 1992) lahjoitti 231 näytettà

simpukoita Suomen järvialueelta (Kalela 1957).

Etikettitiedot näyttàvat, että Brander myös

määritti museon kokoelman muìta Unionidae-

simpukoita vuonna 1954. Merentutkimuslai-

toksen Biologinen Laboratorio lahjoitti 492

nilviäisnäytettä Suomen merialueelta (Kalela

1958) ja Lauri Koli 62 kotilonäytettä Helsingin
'vesiltä (Kalela 1955). Eläinmuseossa sittemmin

museonhoitajana ja yli-intendenttinä toiminut
Koli tutki suomalaisia nilviäisiä ja laati niistä

120m
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20m :
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Kuva 5. Mollusca-kokoelman kartunta vuosina 1931-
2010



Mollusca Fennicø-nimisen lajiluettelon vuonna

1959 (Liite 2). Luetteloa ei ole julkaistu, vaan

se on ollut tutkrjan omassa ja opetuskäytössä

(Koli, sähköposti 3.1.2013). Vuosina 1951-60

näytteitä saatiin yli kaksinkertaisesti edelliseen

kymmenvuotiskauteen verrattuna. Merkittävä
hankinta museon eksoottiseen kokoelmaan oli
1957 ostettu José J. C. de Sousan 409 maanil-

viäisnäytteen kokoelma Madeiran saaristosta.

Näytteet oli kerätty 1900-luvun alkupuoliskol-
la. Lahjoittajaksi on merkitty H. Lindberg, joka

lienee toiminut oston välittájänä. (Segerstråle

1959; Liite 2)

1960-luvulla alkoi ajanjakso, jolloin kokoel-
miin saatiin runsaslukuisia lahjoituksia. Risto
Tuomikoski (1911-1989) lahjoitti yli tuhat näy-

tettä, jotka oli kerätty Hollolasta 1960-luvun lo-
pulla (Segerstråle & Hackman 1968) ja Ilmari
Valovirta kaikkiaan I 456 nilviäisnäytettä eri
puolilta Suomea (Segerstråle 1965; Segerstråle

& Hackman 1966). Valovirta toimi museolla

amanuenssina ja vuosina 1992-2008 intendent-

tinä. Hän julkaisi kotimaisista maanilviäisistä

tarkastetun lajiluettelon levinneislystietoineen
(Valovirta 1967). Valovirta yhteistyökumppa-

neineen keräsi ja lahjoitti useita satoja nilvi-
äisnäytteitä Suomenlahden, Saaristomeren ja
Ahvenanmaan saaristoista ja muualta Etelä-

Suomesta 1970-luvulla (Bergman & Nuorteva

1975; Bergman & Hackman 1976;1978).

Museon eksoottiset nilviäiskokoelmat karttui-

vat 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa

huomattavien lahjoitusten kautta. Samuel Pa-

nelius keräsi Madeiran saariryhmän saarilta

maanilviäisiä vuonna 1959. Paneliuksen Ma-

deiran sekä Kanariansaarten näytteet lahjoiter
tiin museon kokoelmiin vuonna 1972 (Berg-

man & Nuorteva 1972; Lüte 2). Paneliuksen

näytteet muodostavat yhdessä J. J. de Sousalta

aikaisemmin hankittujen näytteiden sekä H.

Lindbergin näytteiden kanssa museon Madeira-

kokoelman, jota säilytetään erilliskokoelmana

sen endeemisen lajiston takia. Tätä aineistoa
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ovat museossa tutkineet muun muassa Henrik
W. Waldén ja Mary B. Seddon 1980-luvulla.

Lisäksi ulkomainen kokoelma sai lahjoitukse-

na Alexander Lutherin Itävallasta, Saksasta ja
Suomesta 192O-luvulla keräämät 113 näytettä

(Llite 2). Tullivirkailija Igor Äkerblomin tu-

hatkunta Tunisian Djerbasta, Portugalin Praia

de Rochasta ja muualta Välimerenmaista ke-

räamäâ näytettä lal¡oitetiin museolle kahdessa

erässä (Bergman & Hackman 1972).

Kalevi Keynäs lahjoitti 1970-luvulla 1960-lu-

vun alussa kerätyn I 382 näytteen kokoelman

simpukoita ja vesikotiloita Tvärminnen vesiltä
(Bergman & Hackman 1976) ia 428 nayietfa

Etelä-Suomen sisä- ja murtovesikotiloita, sekä

Mustionjoen simpukoita (Bergman & Hackman

79771' Keynàs 1967). Lisäksi kokoelmaan saa-

tiin muun muassa J. Aholan ja Y. Ala-Paavolan

869 kotilonäytettä Kokemäenjoesta ja Pontus

Palmgrenin (1907-1993) keräämät 104 Kilpis-
järven kotilonäytettä (Bergman & Hackman

1972;Lüte 2).

1980-luvulla lahjoitusluetteloissa ei nilviäis-
lahjoituksia juuri ole eritelty. Kaiken kaikkiaan

nältteitä kertyi koko vuosikymmenenä noin

2 500 kappaletta. Erikseen mainitaan Clary

Forsbomin 1985 lahjoittama merikapteeni Ar-
mas Engströmin eksoottisten merinilviäisten

kokoelma,490 kotiloa ja 138 simpukkaa troop-
pisilta meriltä. Memorandan kartuntatilaston
yhteydessä on maininta, että näytteet olisivat
olleet Forsbornin määrittämiä, mutta nykyisin
niissä ei ole mitään määritys-, löytö- tai ostotie-

toja jäljellä (Jansson & Karppinen 1986; Liite
2). Puutteellisten tietojen vuoksi Engströmin

kokoelma on erillään varsinaisista nilviäisko-
koelmista ja sen näytteitä voidaan lähinnä hyö-

dyntää vain näyttelytoiminnassa ja lainattaessa

niitä esimerkiksi taiteilijoiden malleiksi. Erik-
seen mainitaan myös Kalle Purasjoen lajoit-
tamat sadat Pisidum- ja muut nilviäisnäytteet

sekä Eino Johannes Valovirran jäämistö (Fors-

ténym. 1988; 1991).
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1990-luvulla nilviäislahjoituksista on ilmoitettu
pelkästään kartuntalukumäärät. Suurin osa tästä

materiaalista lienee museolla pitkään toimineen
nilviäistutkija Ilmari Valovirran keräämää.

Suurista lahjoituksista on mainittu noin tuhan-

nen maakotilon lahjoitus Ystävyyden puisto

-luonnonsuojelualueelta (Forstén ym. 1991) ja
Valovirran keräykset. Valovirta (1998) kirjoitti
nilviäisistä ja kotiloista ja Mikko Heino (1998)

simpukoista teoksen Suomen Luonto nilviäis-
osuudet (Liite l). Nämä kirjoitukset sisälsivät

myös Suomessa tavattujen nilviäisten lajiluet
telot.

Nilviäiskokoelmat 2000luvulla

2000-luvulla saapuvat näytteet on kirjattu suo-

Íaan museon selkärangattomien näytetieto-

kantaan, joka on aloitettu vuonna 1999. Näin

näytteiden kartunnasta on saatu tarkempi ko-

konaiskuva. Kotimaisia, eri tutkimuksien yh-

teydessä kerättyjä aineistoja. saatiin useita.

muun muassa Kirsi Hutrin Lauttasaaresta ke-

räämä pro gradu -maakotiloaineisto, Catha-

rina Hansténin lisensiaattityöhönsä (Hanstén

I 999) keräämä Vantaanjoen simpukka-aineisto,
Anna-Liisa Ahlgrénin Helsingin metsien ko-

tiloita käsittelevän pro gradu-aineisto ja Kat-
ja Matveinen-Hujun usean tuhannen näytteen

maanilviäisaineisto (Hildén ym. 2001; 2003;

2001; 2010; Lüte 2). Anu Hjeltiltä saatiin

vuonna 2003 Keski-Lapin kosteikoilta ja soilta

kerät¡rt 115 kotilonäytettä (Hildén ym. 2005).

Tämä oli ensimmäinen Lapin kosteikoilla tehty

nilviäiskeräys. Lisäksi saatiin Anne Koivusen
ja Hannu Ormion Metsähallituksen kansallis-
puistotutkimuksissa keräämä yli 2000 näytteen

materiaali, jossa on tarkat löytöpaikkatiedot ja
habitaattikuvaukset (Hildén ym. 20 I l).

Museo sai lahjoituksena Eino Metsikön pro

gradu -työtään varten Petsamosta 1930-1uw1-

la keräämän 581 näytteen merinilviäiskokoel-
man karttoineen. vihkomuistiinpanoineen ja
valokuvineen vuonna 2006 (Hildén ym.2007).

201O-luvulla tietokantaan on lisäksi kirjattu
koko museon aiempi eksoottinen kotiloiden
kuorikokoelma, yli 6 800 näytettä. Tähän kuu-

luvat yllä mainitut erilliskokoelmina pidetyt

Westerlundin ja Madeiran kokoelmat.

Vuonna 2012 Anne Koivunen, Ulla-Maija
Liukko, Hannu Ormio ja Ilmari Valovirta laa-

tivat Suomen maanilviäisistä tarkastetun lista-

uksen, joka julkaistiin Luomuksen sivustoilla
(Koivunen ym. 2012). Vuosina 2012-14 on

tekeillä määrityskirja Suomen maanilviäisistä

Ympäristöministeriön rahoituksella (Liite l).

Luonnontieteellisen keskusmuseon nilviäis-
kokoelman kehityslinjoja

Helsinkiin vuonna 1828 siirtyneen Suomen

Keisarillisen Aleksanterin yliopiston kokoelmi-
en syntyyn vaikuttivat tuon ajan merkittävim-
mät tiedemiehet maassamme. He lahjoittivat
omia kokoelmiaan ja osallistuivat keräyksiin

niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Saman-

aikaisesti Societas pro Fauna et Flora Fennica

-seura keräsi omia, Suomen lajistoon painot-

tuvia kokoelmiaan. Kokoelmat yhdistettiin
vuonna 1858. Yliopistolla myös ulkomaisilla
nä1'tteillä ja keräyksillä oli merkittävä paino.

Näytteitä ostettiin ja vaihdettiin muiden muse-

oiden ja ulkomaisten keräilijöiden kanssa. Yli-
opisto ja Sahlbergin rahasto myönsivät apura-

hoja museon tutkijoille tutkimusmatkoihin eri
puolille maailmaa. Näistä merkittävimpiä olivat
Levanderin Punaisenmeren ja Massauan tutki-
musmatka 1894-95 sekä Lutherin Kaukoitään

suuntautuneet matkat. Eksoottisiin nilviäisko-
koelmiin saatiin myös merkittäviä lahjoituksia,
joista suurin oli merikapteeni O. W. Lindhol-
min 4 900 merinilviäisnäytettä käsittävä koko-

elma. Lahjoituksen suuresta arvosta kertoo se,

että keisari Aleksanteri antoi sen johdosta Lind-
holmille kultamitalin, jota tuli kantaa Pyhän

Stanislain ritarikunnan nauhassa (Anon. 1863:

4t).



180O-luvulla ja 1900-luvun alussa ulkomaiset
näytteet näyttav at tulleen kirj atuiksi tarkemmin
museon toimintaa kuvaaviin tilastoihin kuin
kotimaiset näytteet. Vuodesta 1928 ilmesty-
neessä SFFF:n Memoranda -sarjassa vuosittain
julkaistuissa museon kartuntakerlomuksissa on

kokoelman kehityksestä paljon aikaisempaa

tarkempaa tietoa. Tilastoidun tiedon tarkkuus
vaikutti oleellisesti siihen, että tämän kokoel-
mahistorian laatiminen tuli mahdolliseksi.

Nilviäistutkimus oli kansainvälistä 1800-1uvu1-

la, ja yhteistyö eri maiden tutkijoiden välillä oli
merkittävää. Ruotsalainen nilviäistutkrja C. A.
Westerlund tutki suomalaista nilviäiskokoelmaa
ja määritti siitä uusia ja ennen tuntemattomia

lajeja. Hän lahjoitti Collectio typica -kokoe\-

man ruotsalaisia maanilviäisiä K. M. Levande-

rin välityksellá museolle, joka myös osti Clau-

s i lia- ja H elix-sukuja käsittävát systemaattiset

kokoelmat Westerlundilta. Vy'esterlundin koko-

elma on ehkä museon nilviäiskokoelman arvok-
kain osa. Sen materiaali on kerätty eri puolilta
Eurooppaa ja Aasiaa. Toiminnan kansainväli-

syys näkyi myös siinä, että eri kokoelmien osia

lähetettiin ulkomaille toisille tutkijoille määri-
tettäviksi ja tutkittaviksi. Esimerkiksi Levande-

rin Punaisenmeren simpukkamateriaali oli mää-

ritettävänä professori Simrothilla Leiptzigissä
(Anon. 1899:124 125) ja kotilomateriaali toh-
tori Sturanyllä Wienissä (Anon. 1908: 101).

Museon saamat nilviäislahjoitukset saattoivat

myös sisältää tyyppinäytteitä, kuten esimerkik-

si jotkin W. A. Lindholmin Baikaljärven kotilot,
jotka saatiin vaihdossa 191O-luvun alussa.

19OO-luvulla sekä tutkimuksen että keräämisen

painopisteet siirtyivät kotimaahan. Tähän saat-

toi myös vaikuttaa 1900-luvun alun poliittinen
tilanne sekä ensimmäinen maailmansota ja sen

johdosta vähentynyt näytteiden kerääminen ja
kansainvälinen vuorovaikutus. 1920-luvulla on

vain vähän mainintoja kotimaisista tai ulko-
maisista nilviäisnäytteistä. Lutherin keräysten
jälkeen laajamittainen kotimaisten nilviäis-
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näytteiden kerääminen alkoi vasta 1930-luvul-

la. Nä14teitä kuitenkin myös ostettiin jonkin
verran, ja vielä 1950-luvun lopulla kokoelmiin
ostettiin José J. de Sousan Madeiralta kerää-

mä maanilviäiskokoelma. Yleensá ostoihin ja

vaihtoihin liittyi aina joku válittäjänä toiminut
henkilö, jonka kautta näytteet saatiin museolle.

Tällaisia henkilöitä olivat muun muassa Levan-

der, Luther, H. Lindholm ja T. Suomalainen.

Museon eksoottista nilviäiskokoelmaa ei ole
juuri aktiivisesti kartutettu 1900-luvun jälki-
puoliskolla. Kotimaisia näytteitä sen sijaan on

saatu runsaasti eri tutkimusten tutkimusmateri-

aaleina. 1 9 5 O-luvulta alkanut kokoelmien kasvu

lisääntyi 197O-luvulta alkaen, jolloin Íräytteira

saatiin noin 8 000-ll 000 vuosikymmenessä.

Kotimainen nilviäistutkimus on ollut tuona ai-

kana runsasta, kun lajiston levinneisyyttä on

kartoitettu eri puolilla Suomea.

Liki 2O0-vuotisen historiansa aikana Luon-

nontieteellisen keskusmuseon nilviäiskokoel-
mista on muodostunut laaja ja monipuolinen
kokoelma, jossa on sekä kuivia kuorikokoel-
mia että nesteessä säilytettäviä kokoelmanosia.

Kotimainen kokoelma on alueellisesti varsin

kattava ja ulottuu osin myös rajantakaisen Kar-
jalan puolelle, noudattaen Itä-Fennoskandian

eliömaantieteellisten alueiden jaottelua. Ko-
koelmien noin 50 000 nilviäisnäytteestä lähes

26 000 on tallennettu näytetietokantaan. Näy-
tetietokannan täydentyessä on siitä mahdollista
jäljittää arvokkaita historiallisia kokoelmano-

sia, kuten esimerkiksi Coll. Nordenskjöldiana

tai A. Malmin kokoelma, joita ei ole säilytetty

erillisinä muusta kokoelmasta.

Painetut lähteet ja kirjallisuus
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