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Aamu Nidelvalla
Trondheim ei ole enää Norjan pääkaupunki, mutta 
maan kolmanneksi suurin kaupunki se on. Sijainti 
vuonon pohjukassa ja Nidelva-joen varrella teki siitä 
aikoinaan tärkeän kauppapaikan. Nidelvaa ihaillaan 
myös norjalaisten hyvin tuntemassa laulussa Nidelven 
stille og vakker du er. Joen pintaan kuvastuvat varasto-
rakennukset vain korostavat sen kauneutta.  

Kuva Gonzalo Azumendi
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Retki Kristiansteniin
Kristianstenin linnoituksen torni vartioi kukkulalta Trond-
heimin keskustaa. 1600-luvulta peräisin olevaa linnoitusta 
ei tarvittu koskaan varsinaisissa taisteluissa, mutta sen us-
kotaan suojanneen kaupunkia ruotsalaisten hyökkäyksiltä 
pelkällä olemassaolollaan. Linnoituksen säilyminen on pieni 
ihme, sillä kuningas antoi jo 1800-luvulla käskyn jättää se 
ajan armoille. 

Kuva Gonzalo Azumendi
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Hyvää yötä,  
Bakklandet
Pittoreski Bakklandetin kaupunginosa sijaitsee Nidelva- 
joen itäpuolella. Puutalot ja kapeat kadut tekevät siitä yhden 
turistien lempikohteista, mutta värikkäät korttelit ovat myös 
monien trendikkäiden trondheimiläisten koti. Sillat yhdistävät 
Bakklandetin keskustaan. Sieltä lähtee myös maailman 
ensimmäinen polkupyörähissi, joka kuljettaa pyöräilijän 
Kristianstenin linnoituksen lähelle. 

Kuva Gonzalo Azumendi
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ELÄINTIEDE Kun ryhävalasemo ja sen poikanen vaeltavat 

kesälaitumiaan kohti, ne pitävät matalaa profiilia. Äännel-

lessään ne kuiskailevat keskenään hiljaisin vinkaisuin ja mu-

rahduksin. Tutkijat havaitsivat tämän Australian rannikolla, 

kun he kiinnittivät valaisiin imukupeilla kuuntelu- ja liikkeen- 

seurantalaitteita. Tanskalaisten, australialaisten ja brittiläisten 

tutkijoiden raportin julkaisi Functional Ecology -lehti.

Tutkijat tulkitsevat, että emo ja poikanen koettavat olla 

kiinnittämättä miekkavalaiden ja muiden petojen huomiota. 

Myös emoa liehittelevät ryhävalasurokset hankaloittaisivat 

poikasen elämää.

Ryhävalas syntyy lähes viisimetrisenä ja voi aikuisena kas-

vaa jopa 18-metriseksi. Iso osa ryhävalaiden elämästä kuluu 

vuosittaisilla vaelluksilla, joiden pituus on 5 000–19 000 kilo-

metriä. Kesiksi valaat uivat tankkaamaan ravinteikkaisiin vii-

leisiin vesiin esimerkiksi Alaskan tai Etelämantereen liepeille. 

Talviksi ne vaeltavat tropiikkiin, missä on niille niukasti ruokaa 

mutta leppoisammat olot synnyttämiseen. 

Valasvauva kuiskaa
Ryhävalas saisi äänensä kantamaan kilo-
metrejä, mutta vastasyntynyt ja sen emo 
eivät sellaista halua.

KEMIA ”Entisyys on ruusu, josta on jäljellä 

vain nimi”, kuten Umberto Eco kuuluisim-

man romaaninsa loppuun kirjoitti. Mutta 

entäpä jos tuoksut voisi tallentaa? Kaikki 

hajut johtuvat aromikkaista kemiallisista 

yhdisteistä, jotka leijuvat nenäämme ilman 

halki. Tuoksuympäristöjä voi siis ottaa tal-

teen sekä kemian keinoin että nuuskimalla.

Tuoksut talteen
Historian ei enää tarvitse olla tuoksutonta, jos kulttuurisesti tärkeitä aromeja aletaan säilyttää.

Kumpaakin tekivät nyt vanhojen kirjojen 

aromille brittitutkijat. Tulokset julkaisi Heri-

tage Science -lehti. Nuuskijat kuvailivat iäk-

kään kirjan tuoksua useimmin suklaiseksi. 

Monelle se oli kahvinen, vanha, puumainen 

tai palanut. Muutama löysi vaniljaisuutta tai 

sukkamaisuutta. Tutkijat analysoivat, mitkä 

kemialliset aineet tuoksuja tuottivat.

Ominaistuoksujen arvo on hahmotettu 

ainakin Japanissa. Siellä ympäristöminis-

teriö nimittäin valitsi vuonna 2001 sata 

säilyttämisen arvoista tuoksuympäristöä. 

Listalle kelpuutettiin muun muassa kiina-

laisten lääkkeiden, merilevän ja grillattu-

jen ankeriaiden myyntipaikkoja sekä kirja- 

antikvariaattikatu.

Pelkkään nenään ei luotettu, vaan tuoksuja kerättiin myös kemiallisiin tutkimuksiin.

LÄÄKETIEDE Vuosittain maailman ih-

misissä havaitaan keskimäärin seitsemän 

uutta taudinaiheuttajaa, ja yli puolet näistä 

viruksista, bakteereista ja loisista tarttuu 

alun perin eläimistä ihmisiin. Kaivataan siis 

keinoja ihmiselle vaarallisten mikrobien ha-

vaitsemiseen jo siinä vaiheessa, kun ne pe-

sivät vasta eläimissä. Monenlaisten eläinten 

tautimikrobeja voi kartoittaa vertaimevistä 

kärpäsistä, osoittaa nyt kansainvälinen tut-

kijaryhmä iLife-lehdessä.

Tutkijat keskittyivät hyttysten sijasta kär-

päsiin, koska niitä on helpompi pyydystää ja 

Verinäytteitä lennosta
Leviääkö uusi eläintauti ihmisiin? ”Lentävät ruiskut” eli vertaimevät kärpäset voivat paljastaa vaaran.

niille kelpaa useammantyyppisten eläinten 

veri. Kolmen kuukauden keräys Afrikan Ga-

bonista tuotti tutkittavaksi noin 4 000 kär-

pästä, joista lähes kolmannes pullotti veri- 

ateriastaan. Veri oli maistunut nisäkkäistä, 

linnuista ja matelijoista, ja mikrobianalyy-

seissä löytyi muun muassa uusia versioita 

malarialoisista.

Kärpässeuranta voisi antaa mikrobeista 

kattavamman kuvan kuin nykyiset menetel-

mät eli esimerkiksi ruoaksi tapettujen eläin-

ten tai eläinten jätösten tutkiminen, joilla 

nähdään kirjosta paljon pienempi osa.

 ”Äiti hei, miten olisi imetyshetki?”

Kärpäsiä haalittiin Gabonista.
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kunta Taiwanin saaren pohjoispäässä. Asia selvisi arkeologisissa 

kaivauksissa, joista kertoi saksalaisen Konstanzin yliopiston tiedote.

Kaivauksissa löydettiin muun muassa espanjalaistyylisen kirkon 

perusta ja hautausmaa. Tutkijoiden analyysien perusteella jotkut 

vainajat olivat eurooppalaista perua, jotkut aasialaisia ja jotkut  

ehkä afrikkalaisia.

Intian valtameren ja Tyynenmeren välimaaston on tiedettykin 

olleen kansainvälistä ammoisista ajoista lähtien. Aluksi kauppa-

tavaraa ja kulttuurivaikutteita vaihtoivat kiinalaiset ja arabit sekä 

eri saarten asukkaat. 1500-luvulta alkaen mukaan tulivat eurooppa-

laiset, aluksi portugalilaiset ja espanjalaiset. Portugalilaiset pyrkivät 

hallitsemaan reittiä Intian valtamereltä Tyynellemerelle, espanjalai-

set Tyynenmeren kahta laitaa Amerikoissa ja Filippiineillä.

mioihin. Valmistuksessa tarvittiin sekä kolmiulotteista tulostusta 

että elokuvatehosteissa käytettyjä materiaaleja, koska pelkkä kol-

miulotteinen tuloste olisi nykyaineilla liian jäykkä. Leikkaustesteis-

sä pää toimi hyvin.

Tutkijoiden mukaan harjoituspää on kohtuuhintainen muiden 

harjoitusmenetelmien kustannuksiin verrattuna. Harjoitusleik-

kauksia voi toistaa niin monta kertaa kuin haluaa, koska leikkauk-

sessa rikkoutuvat osat saa vaihdetuksi uusiin.
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LÄÄKETIETEEN TEKNIIKKA Aivoleikkauksia on vaikea harjoi-

tella, koska näppituntumaa eläviin aivoihin ei saa kunnolla ruu-

miinavauksista eikä tietokonesimulaatioista. Nyt valmistettiin 

harjoituspää, jonka aivot sekä näyttävät että tuntuvat oikeilta ja 

jossa nesteet virtaavat aidon oloisesti. Yhdysvaltalaisten tutkijoi-

den tulokset julkaisi Journal of Neurosurgery: Pediatrics.

Pää ja aivot tehtiin 14-vuotiaan potilaan mukaan. Hän kärsi 

hydrokefaliasta eli aivoselkäydinnesteen kertymisestä aivokam- 

Harjoituspää aivokirurgille
Oikealta tuntuvan pään valmistamiseen tarvittiin
elokuvatehosteiden kehittäjien taitoja.

Tällä versiolla voi treenata aivokammion tähystysleikkausta.

EKOLOGIA Mahtavat mammuttipetäjät 

ja muut puut Kalifornian Sierra Nevada 

-vuorten rinteillä saavat enemmän elin- 

tärkeitä ravinteita tuulen kantamasta pö-

lystä kuin allaan olevista vuorista. Merkit-

tävä osa pölystä tulee vallitsevien tuul-

ten mukana Aasiasta Gobin autiomaasta 

saakka. Näin osoittaa yhdysvaltalainen 

tutkimus, jonka julkaisi Nature Communi-

cations -lehti.

Kasvit rakentavat itsensä hiilestä, jonka 

ne keräävät ilman hiilidioksidista. Lisäk-

si ne kuitenkin tarvitsevat kasvumaasta 

tiettyjä ravinteita, kuten fosfaatteja. Nii-

tä päätyy maahan kivien rapautuessa ja 

pölyjen laskeutuessa. Tutkijat tunnistivat 

pölyn lähteet koostumuksen perusteella 

Aasian pöly ruokkii Kalifornian puita
Vallitsevat länsituulet kanta-
vat kuivaa mutta ravinteikasta 
autiomaan pölyä Tyynen-
meren yli.

ja havaitsivat, että ylärinteillä liki puolet 

pölystä tulee Gobin autiomaasta.

Tutkijat ehdottavat, että vastaava pöly-

ruokinta saattaa olla omaa maaperää tär-

keämpää maailman muissakin vuoristoissa. 

Ennestään tiedettiinkin, että ainakin Väli-

Amerikan vuoristoja ja myös Amazonian 

sademetsiä ruokkii osittain Saharan pöly.

Mammuttipetäjille maistuu Gobin autiomaan tomu.

ETOLOGIA Ihminen ei ole varteenotet-

tava saalistaja. Tämän oppivat kaupun-

kioloissa asuvat Etelä-Euroopan muuri- 

sisiliskot ja tulevat siksi rohkeammiksi kuin 

maalaisserkkunsa. Se näkyy niin, että ih-

mistä paettuaan kaupunkilaisliskot piilou-

tuvat lyhyemmäksi ajaksi kuin maaseudun 

liskot. Näin raportoivat italialaiset, portu-

galilaiset ja espanjalaiset tutkijat Animal 

Behaviour -lehdessä.

Tutkijat kokeilivat muurisisiliskojen 

kanttia hätyyttämällä niitä erilaisissa ym-

Lisko oppii rohkeaksi
Kaupungeissa elävät sisiliskot tottuvat ihmisiin ja alkavat pitää heitä varsin vaarattomina.

päristöissä. He myös säikyttivät samoja  

liskoja toistuvasti, jolloin ne alkoivat pala-

ta piilostaan aiempaa nopeammin. Edel-

leen kaupungeissa kasvaneet liskot tulivat 

kuitenkin esiin vikkelämmin kuin maalla 

kasvaneet.

Tutkijat tulkitsevat, että liskot reagoi-

vat ihmisiin kuten saaliseläin, joka kohtaa 

tehottoman saalistajan. Ihmisiin tottuneet 

liskot ovat huomanneet, etteivät ihmi-

set yleensä yritä ottaa niitä kiinni ja yrit- 

täessäänkin tekevät sen kömpelösti. Siksi 

pakenemiseen ei kannata tuhlata turhan 

paljon energiaa.Ei kannata hötkyillä.

Taiwan kansainvälistyi varhain
Kaukomaiden rikkauksista haaveilevat espanja-
laiset pitivät saarta tärkeänä 1600-luvulla.

ARKEOLOGIA Globalisaatio jylläsi Itä-Aasiassa jo 1600-luvun alus-

sa. Espanjalaisilla oli nimittäin tuolloin luultua merkittävämpi siirto- 

Eurooppalainen päätyi Pohjois-Taiwanin 
multiin neljäsataa vuotta sitten.Ku
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Huippuviulistit, kuten Anne-Sophie Mutter ja David Garrett, ovat va-

kuuttuneita Stradivariusten ainutlaatuisesta soinnista. Tutkijat eivät 

kuitenkaan edelleenkään ole yksimielisiä siitä, mihin Antonio Stradi-

varin noin kolme vuosisataa sitten rakentamien soittimien salaisuus 

perustuu. Osa on sitä mieltä, että se johtuu puusta. Osa taas vannoo 

f-aukkojen muodon tai Stradivarin käyttämän lakan nimiin. Viime ai-

koina yhä enemmän kannatusta on jopa saanut väite, että erityinen 

sointi on pelkkä myytti − sokkona instrumentteja ei erottaisi muista.

Nyt on saatu kokeellista näyttöä puun erityisominaisuuksista. 

Kemian professorina Taiwanin kansallisessa yliopistossa toimiva 

Hwan-Ching Tai on tutkinut neljän Stradivariuksen – kahden viulun 

ja kahden sellon – puuainesta. 

Hänen tutkimusryhmänsä löysi kaikista puunäytteistä alumiini-, 

kupari- ja sinkkipitoisia mineraaleja eli merkkejä kemiallisesta käsit-

telystä. Tai uskoo, että kyse on puun perinteisestä käsittelytavasta, 

joka on aikojen myötä unohtunut. Voi olla, että jo Stradivarin aikaan 

sen tunsi ainoastaan joukko asiaan vihkiytyneitä.

Yksi heistä oli ainakin Giuseppe Guarneri, viulunrakentaja ja  

Stradivarin aikalainen, joka myös asui Pohjois-Italian Cremonassa. 

Tain tutkimusryhmän niin ikään tutkimasta Guarnerin viulusta löytyi 

samoja mineraaleja.

Kumpikin viulunrakentajamestari käytti siis käsiteltyä puuta. Ei 

kuitenkaan tiedetä, tekivätkö he sen tarkoituksella. Tain johtaman 

tutkimusryhmän mukaan on myös mahdollista, että mineraalikäsit-

tely oli metsätyöläisten käyttämä puunsuojausmenetelmä tuholaisia 

vastaan. Joka tapauksessa käsittelyn puuta kovettava vaikutus saat-

toi parantaa instrumenttien sointia.

                          Teksti Geo

Antonio Stradivarin rakentamat soittimet ovat edelleen vertaansa vailla.
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MIKSI STRADIVARIUS  
SOI NIIN KAUNIISTI?

GEOLOGIA Vielä jääkausiajan alkupuolella Englannin ja Ranskan 

yhdisti Doverin salmen kohdalta kalkkikivikannas. Se pysyi kuivil-

laan silloinkin, kun meri nousi ylimmilleen. Kannaksen etelälaitaa 

komistivat valkoiset kalkkikivijyrkänteet, Doverin kuuluisten liitu-

kallioiden jatkeet. Sitten jotain tapahtui. Kannaksen tilalle muodos-

tui Doverin salmi. Tapahtumien muistoksi jäi salmen kalliopohjaan 

kovertuneita kilometrien levyisiä ja noin sata metriä syviä kuoppia, 

jotka 30 vuotta sitten Eurotunnelia rakennettaessa oli pakko kiertää.

Salmi sai alkunsa katastrofaalisessa tulvassa noin 450 000 vuotta 

sitten. Jääkauden jäätikön edustalla, Pohjanmeren eteläosan pai-

kalla, oli silloin suuri järvi. Sen pinta nousi, kunnes vedet lopulta 

murtautuivat etelään kalkkikivikannaksen läpi. Valtavien putousten 

syöksemä vesi louhi syviä kuoppia.

Näin Isosta-Britanniasta tuli saari
Vesi kuohui ja kivi ryskyi, kun Englannin ja 
Ranskan välinen Doverin salmi jääkauden  
aikana muodostui.

Näin osoittavat pohjaa tarkasti kartoittaneet brittiläiset, belgia-

laiset ja ranskalaiset tutkijat, ja tulokset julkaistiin Nature Commu-

nications -lehdessä. Tulvaa oli uumoiltukin, mutta nyt siitä saatiin 

ensi kertaa kunnon todisteet.

Kalliosilta vei muinoin kanaalin yli.

EKOLOGIA Metsien toivotaan sitovan pal-

jon hiilidioksidia, joka ilmassa ollessaan kiih-

dyttäisi ilmaston lämpenemistä. Ei kuiten-

kaan ole aivan helppoa päätellä, miten hyvä 

Metsän hiilensidonnan eroja voi arvioida satelliittimittauksista jopa kymmenen metrin tarkkuudella.

Missä paras hiilinielu?

hiilinielu jokin tietty metsä on. Kasvit sitovat 

hiilidioksidia kasvaessaan, mutta toisaalta 

sitä pääsee ilmaan kasvien lahotessa ja maa-

perän eliöiden hengittäessä. Nyt on kehitet-

ty menetelmä, jossa kaikki tuo otetaan huo-

mioon, kun metsien hiilitaseita määritetään 

satelliittikuvista. Teknologian tutkimuskeskus 

VTT:n johtamasta eurooppalaishankkeesta 

kertoi VTT:n tiedote.

Menetelmässä rinnastetaan satelliitti- 

kartoituksista saatavia tarkkoja kasvillisuus-

tietoja ilmastotietoihin. Näistä laskettiin metsä- 

alueen hiilitase parhaimmillaan jopa kymme-

nen metrin välein. Siihen päästiin Suomen 

alueelta, koska täältä oli saatavissa parhaat 

lähtötiedot. Koko pohjoisella havumetsä- 

vyöhykkeellä yllettiin 500 metrin tarkkuuteen.

Hiilitasearvioista laskettiin myös puuston 

runkotilavuuden kasvuennusteita. Tulokset 

vastasivat melko hyvin perinteisten metsän-

arviointien tuloksia.

Pohjoishämäläisen 
metsän punaiset kohdat 
päästävät hiilidioksidia, 
vihreät imevät enem-
män kuin päästävät.

TÄHTITIEDE Marsin kaasukehän on päätelty muinoin 

olleen tiheämpi kuin nykyisin. Planeetan pinnanmuoto-

jen perusteella Marsissa on nimittäin muinoin loiskunut 

runsain määrin vettä, vaikka nykyinen niukan kaasun  

alhainen paine höyrystäisi altaat kuiviksi saman tien. Kaa-

sua on riipinyt etenkin aurinkotuuli eli Auringosta sinkou-

tuva hiukkasvirta. Näin osoittavat tutkijat Yhdysvalloista ja 

Arabiemiirikunnista Science-lehdessä.

Marsin kaasukehän yläosan koostumuksesta tutkijat 

pystyivät päättelemään, miten aurinkotuuli on ajan mittaan 

vaikuttanut. Esimerkiksi argonkaasusta on kadonnut kaksi 

kolmasosaa.

Aurinkotuulta olikin arveltu Marsin kaasukehän mahdol-

liseksi ohentajaksi. Marsilta nimittäin puuttuu magneetti-

kenttä, jollainen suojaa Maan ilmakehää aurinkotuulen ra-

juimmalta puhallukselta. Lisäksi koska Mars on massaltaan 

vain kymmenesosa Maasta, siellä on niin pieni painovoima, 

että se on helpottanut kaasun karkaamista avaruuteen. 

Pieni osa kaasukehästä on hävinnyt sitoutumalla Marsin 

pintakiviin ja napajäihin.

Marsin ilma oheni
Nyt on varmistunut, etä valtaosa naapuri-
planeettamme kaasukehästä on vuotanut 
avaruuteen.

Ilmanpaineen aletessa vesi haihtui.


