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Kuvien selitys.
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K uva 1.
2.
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4.
5.

S aksan tu rilaan  toukka.
P ikku tu rilas.
Juovikas V iljaseppä. — 3, a : sen toukka. 
H aiskiainen. — 4, a : sen toukka.
K aalikä rsäkäs, 2 kuv. — 5, a : sen toukka luonnolli
sessa koossaan sekä suurennettuna. — 5, b : osa ju u 
rakosta, jossa on toukkien m uodostam ia kasvannaisia . 
H ernekärsäkäs.
V iljakärsäkäs. — 7, a: toukka (suurennettuna). — 7, 
b : kotelo (suurennettuna).
R apsikuoriainen. — 8, a: sen toukka.
T avallinen  M aakirppu. — 9, a :  sen toukka.
Juovikas M aakirppu. — 10. a : sen toukka. — 10, b : 
lehti, jossa on M aakirppuja sekä niiden toukkien te 
rniä käytäviä.

II.
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12. O lkipistiäinen. — 12, a: sen toukka. — 12, b : to u k 
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13. V iljaperhonen. — 13, a : sen kotelo. — 13, b: sen 
toukk ia  eri asennoissa.

14. Peltoperhonen. — 14, a: sen toukka.
15. Yehnäperhonen. — 15, a: etu-osa sen toukasta.
16. Juuriperhonen. — 16, a : sen toukka.
17. Rehuruohoperhosen (Neuronia popularis) toukka.
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Koska hyönteiset useimmiten ovat aivan pieniä ja vähä
pätöisiä, eivät ne yksityisinä eläiminä tule erittäin vaaral
lisiksi; ainoastaan silloin, kun ne ilmestyvät suurissa jou
koissa, täytyy meidän niitä pelätä. Vanha havainto on, 
että se vaikutus, joka eläimillä on maanpintaan ja sen kas
vullisuuteen sekä meidän siitä riippuviin taloudellisiin oloi
himme, on sitä suurempi, kuta pienempiä nämä eläimet 
ovat kooltansa. Niinpä tiedetään esim. muutamista alku- 
eläimistä, joita paljaalla silmällä ei edes voi eroittaa, että 
ne äärettömän suurella paljoudellaan ovat muodostaneet 
kokonaisia vuorijaksoja, kun sitä vastoin eläinkunnan jätti
läiset, esim. norsut, jättävät jälkeensä korkeintaan muuta
mia lahoavia luita. Hyönteisissä on meillä taas uusi todis
tus tästä omituisesta ilmiöstä, sillä ne vahingot, joita nämä 
pikkueläimet voivat tehdä metsissä, pelloilla ja niityillä, 
ovat usein niin suuria, että niihin verrattuina täytyy isom
pien petoeläinten tuottamia tuhoja pitää vaan vähäpätöi
syyksinä, niin, usein saa nähdä esimerkkiä mitä kauheim- 
mista hävityksistä, joita aivan pienet hyönteiset ovat saa
neet aikaan. Se tuntuva vaikutus, joka hyönteisillä on 
kasvikunnan tuotteisiin, riippuu juuri niiden äärettömästä 
paljoudesta ja sen kautta ne myöskin usein tuottavat niin 
suuria häiriöitä taloudessamme. Ei mistään muista eläi
mistä ole maanviljelijällä niin paljon vastusta, vaikka ne



o Johdanto.
kooltaan ovat niin pieniä, että usein jäävät häneltä mel
kein kokonaan huomaamatta. Arvelematta uskallamme väit
tää, että monesta huonosta vuodentulosta saa etupäässä syyt
tää näitä pikkueläimiä, ja varma on, että jos rahassa voisi 
laskea sen vuotuisen vahingon, minkä ne tekevät maan
viljelykselle, saataisiin siitä melkein arvaamattoman suuri 
summa.

Meillä eivät, kumma kyllä, ole maanviljelykselle va
hingolliset hyönteiset herättäneet juuri sanottavaa huomiota 
ja harvoin kuulee maanviljelijäin puhuvan niistä, muissa 
tilaisuuksissa paitsi kun niitä on ilmestynyt niin suuressa 
määrässä, että niiden hävitykset ovat antaneet aihetta le
vottomuuteen ja huoliin. Silloin sanotaan, että „mato“ on 
hävittänyt pellot tai turmellut heinänkasvun niityillä, ja 
otaksutaan, ettei siinä ole sen enempää tekemistä, täytyy 
vaan tyytyä kohtaloonsa. Mutta jos maamies tahtoisi 
ottaa vaivakseen tutkia, minkälaiset hyönteiset kussakin 
eri tapauksessa ovat olleet syynä hävitykseen, ja jos hänellä 
olisi halua oppia tuntemaan näiden hyönteisten elintapoja 
ja omitusta kehitystä, niin olemme varmat siitä, ettei hänen 
silloin tarvitsisi seisoa kädet ristissä ja neuvotonna katsoa 
hyönteisten hävitystyötä, niinkuin nyt usein tapahtuu, vaan 
että päinvastoin monessa tapauksessa keksittäisiin keinoja, 
joiden avulla sitä ainakin jossain määrin voitaisiin ehkäistä. 
Sillä jos yleensä tahdotaan parantaa jotain vikaa, on en
simmäinen ehto se, että ensin opitaan tuntemaan vian luonto 
tai mistä se oikeastaan riippuu. Aivan sama on asian laita 
hyönteisten ja niiden tuottamien vahinkojen suhteen. Epäi
lys siitä, että sopivilla keinoilla olisi mahdollista estää 
hyönteisten hävityksiä tai ainakin ehkäistä niitä, on jo nyt
kin osaksi haihtunut, sitten kun muissa maissa voidaan
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nähdä esimerkkiä, ettei työ ja vaiva tässä kohden ole jää
nyt aivan palkitsematta. Sitäpaitsi on meillä silminnähtä
viä esimerkkiä tästä niissä hyönteisissä, jotka vahingoitta
vat puukasveja. Metsänhoitajani ahkeruuden ja huolenpi
don kautta ovat nämä nimittäin yleensä hyvin tunnettuja, 
ja monet niistä, jotka ennen tekivät arvaamattoman suurta 
vahinkoa hoidetuissa metsissä, ovat nyt yksinkertaisia ja 
sopivia keinoja käyttämällä tehdyt melkein vaarattomiksi. 
Emmeköhän voisi pitää kurissa myöskin niitä hyönteisiä, 
jotka vuosittain tuottavat niin sanomattoman suurta vahin
koa viljapelloillemme? Uskallamme kyllä vakuuttaa, että 
se käy päinsä, mutta vasta sitten, kun maamiehissä on 
herännyt suurempi innostus asiaan, kuin tähän saakka.

Tosin otaksutaan vielä, että kylmä ilmanalamme es
täisi vahingollisten hyönteisten kovin suurta lisääntymistä. 
Mutta tämän luulon olisi jo aikoja sitten pitänyt haihtua, 
sillä onhan kokemus niin monta monituista kertaa todista
nut sen perättömäksi. Meillä ilmestyvät vahingolliset hyöntei
set usein aivan yhtä suurissa joukoissa, kuin monessa muus
sakin Euroopan maassa.

Hyönteisten ilmestyminen suuremmassa määrässä sekä 
sitä seuraavat laajemmat hävitykset tapahtuvat melkein 
aina ajoittaisin, s. o. pitempien tai lyhempien väliaikojen 
perästä, ja riippuvat kaikellaisista seikoista, joiden jäljille 
tiede vasta viime aikoina on alkanut päästä. Näiden suu
renmoisten hyönteishävitysten tapahtuessa huomaamme pa- 
raiten, kuinka voimattomia me yleensä olemme näitä pie
niä olentoja vastaan ja kuinka hyvä olisi ollut, jos olisim
me tienneet jonkun keinon, millä estää niiden suurta lisään
tymistä. Epäilemättä riippuu tämä vahingollisten hyönteis
ten äkkinäinen joukossa ilmestyminen seikoista, joita ei ole
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mahdoton saada selville, koska se valmistuu vähitellen, 
useinpa monen vuoden kuluessa. Mutta tämmöisten havain
tojen tekemistä varten täytyy meidän tutustua hyönteisten 
elintapoihin, tuntea niiden riippuvaisuus osaksi ulkonaisista 
ilmastosuhteista, osaksi toisistaan ja osaksi kasvikunnasta. 
Usein voi myöskin maan erilainen viljelystapa ja viljelty
jen kasvien hoito saada aikaan muutoksia hyönteisten elä
mässä. Nämä muutokset ilmaantuvat joko niiden suuressa 
lisääntymisessä tai päinvastoin niiden vähenemisessä tai 
siinä, että ne melkein kokonaan katoovat.

Tässä emme tosin voi ruveta selittämään pitkälliseen 
kokemukseen perustuvia mielipiteitämme siitä, miksi vahin
golliset hyönteiset muutamina vuosina esiintyvät äärettömän 
suurissa joukoissa, toisina taas ovat kokonaan kadonneet. 
Sen verran voimme kuitenkin sanoa, että edellinen riippuu 
ravintoaineiden runsaudesta ja sopivista ilmasuhteista sikiä- 
mis- ja kehittymisaikana, sekä jälkimmäinen suureksi osaksi 
päinvastaisista oloista, mutta etupäässä siitä, että samaan 
aikaan ilmestyy joukko loishyönteisiä, jotka elävät vahin
gollisten hyönteisten kustannuksella ja siten ikäänkuin ovat 
saaneet tehtäväkseen parantaa niitä häiriöitä, joita nämä 
jälkimmäiset joskus tuottavat luonnon yleisessä taloudessa. 
Se runsaampi ravinto, joka hyönteisillä on tarjona niiden 
sikiämis- ja kehittymisajalla, ei kuitenkaan millään muotoa 
riipu maan huolellisemmasta hoidosta ja sitä seuraavasta 
rehevämmästä kasvullisuudesta, sillä usein tapahtuu, että 
hyönteiset viihtyvät paremmin ja löytävät runsaammin sopi
vaa ruokaa siellä, missä kasvit huonon hoidon tähden ovat 
pysähtyneet kehityksessään ja näyttävät surkastuneilta. Sa
massa määrässä siis kuin maanviljelys pyrkii täydellisyy-
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teen, vapautuu se myöskin hyönteisten vahingollisesta vai
kutuksesta.

Tämän kirjasen tarkoitus on tutustuttaa yleisöä nii
den hyönteisten elintapoihin, jotka vahingoittavat tärkeim
piä viljelykasvejamme. Mutta vaikka emme läheskään voi 
täyttää niitä vaatimuksia, joita moni meille luultavasti aset
taa, nimittäin että ilmoittaisimme varmoja ja pettämättö
miä hyönteisten hävittämistapoja, niin koetamme kuitenkin 
antaa ajatelevalle maamiehelle muutamia ohjeita, joiden 
avulla hän itse tulee tilaisuuteen keksiä keinoja, millä mah
dollisuuden mukaan voi säilyttää peltonsa hyönteisten tuho- 
töiltä. Kokonaan ei niitä vielä kukaan ole pystynyt hävit
tämään, olkoot ne sitten minkälaisia tahansa. Pienemmissä 
paikoissa voi se tosin käydä päinsä, voidaan esimerkiksi 
hävittää koit vaatehuoneesta ja lehtitäit ruukkukasvista; 
mutta pellolla, puutarhassa y. m. s. paikoissa ei se onnistu. 
Saatamme siis ainoastaan pyrkiä siihen, että ehkäisemme 
niiden tuhotyötä tai että ajoissa supistamme niiden lisään
tymistä, joten niiden tuottama vahinko tulisi niin rajoite
tuksi kuin mahdollista. Muuta merkitystä ei n. s. hävittä- 
miskeinoille voida antaa.

H y ö n te i s e t  muodostavat hyvin rajoitetun luokan niin 
sanotuissa niveleläimissä. Ne tunnetaan helposti siitä, että 
ruumis on jakautunut kolmeen pääosaan, että niillä on neljä 
tai kaksi siipeä, jotka kuitenkin välistä voivat kokonaan 
puuttua, niinkuin esim. työmuurahaisilla, sekä kolme paria 
jalkoja. Mutta nämä tuntomerkit ovat hyönteisillä ainoas
taan täysikehittyneessä tilassa. Ennen tätä kehitysmuo- 
toa täytyy niiden läpikäydä useita muutoksia, joista kukin
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kestää pitemmän tai lyhemmän ajan, ja silloin saattaa nii
den ulkomuoto olla aivan toisenlainen. Tästä tulemme kui
tenkin puhumaan vasta myöhemmin. Nyt aluksi tahdomme 
lausua muutamia sanoja niiden yleisestä ruumiinrakennuk- 
sesta kysymyksessä olevassa kehitystilassa.

Ensimmäinen suuri, erillään oleva osa hyönteisruu- 
miissa on p ä ä . Tässä löytyy useita, hyönteisten elämälle 
tärkeitä osia, nimittäin ensiksikin s u u , joka on muodostu
nut monella eri tavalla, joko kovempien ravintoaineiden 
hienontamista, tai nestemäisten aineiden imemistä varten. 
Edellisessä tapauksessa muodostavat sen m. m. 2 paria toi
siaan vastaan vaakasuorassa olevia leukoja, joista ylempi 
pari on sarveisainetta ja teräväsyrjäinen; jälkimmäisessä 
tapauksessa taas pitempi tai lyhempi imutorvi. Vielä löy
tyy suussa 2 tai useampia rilnnamaisia, usein nivelikkäitä 
osia eli p a l p p o j a , jotka ovat jonkinmoisia tuntoelimiä. 
Päässä, suun yläpuolella ovat tu n to s a r v e t  eli a n te n n it .  
Ne ovat erilaiset eri hyönteisillä ja ovat osaksi tunnon, 
osaksi, kuten luullaan, myöskin kuulon ja hajun elimiä. 
Silmät, jotka ovat pään sivuissa, ovat yleensä hyvin suuret 
ja oikeastaan yhdistetyt lukuisista yksinkertaisista silmistä, 
joista kukin päättyy kuusikulmaisella pinnalla. Mutta paitsi 
niitä löytyy vielä tuntosarvien yläpuolella usein 2 tai 3 
yksinkertaista, pisteenmuotoista silmää, joita hyönteinen 
käyttää voidakseen katsoa johonkin määrättyyn suuntaan.

Keskimmäistä suurta, erillään olevaa osaa sanotaan 
r in n a k s i . Se on oikeastaan muodostunut kolmesta ren
kaasta, joista ensimmäistä kannattaa ensimmäinen jalkapari, 
keskimmäistä toinen ja viimeistä kolmas. Keskimmäiseen 
renkaasen ovat sitäpaitsi etusiivet kiinnitetyt sekä viimei
seen takasiivet.
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Takimmaista erillään olevaa, suurta osaa sanotaan 

ta k a r u u m i ik s i  Se on muodostunut toisistaan enemmän tai 
vähemmän selvästi eroavista renkaista, ja siinä löytyvät sii- 
tinosat, jotka naarailla usein ovat munimista varten saaneet 
omituisen muodon

Näitä tuntomerkkiä tarkastamalla on yleensä helppo 
eroittaa hyönteinen muista eläimistä. Jos sillä on siivet, 
ei erehdys voi tulla kysymykseenkään. Siivettömillä taas 
on hyvä tuntomerkki kolmessa jalkaparissaan, esim. eroi- 
tukseksi hämähäkeistä, joilla on 8 jalkaa.

Ainoastaan täysikehittyneellä hyönteisellä on siivet, 
joiden avulla se tavallisesti voi enemmän tai vähemmän ke- 
veästi kohota ilmaan. Näitä siipiä on joko 2 tai 4, aina 
sen mukaan, minkälainen ruumiinrakennus muuten on tai 
mihin lahkoon hyönteinen kuuluu. Löytyy kuitenkin useita 
hyönteisiä, jotka pysyvät koko ikänsä siivettöminä, esim. 
työmuurahaiset. Myöskin saman hyönteislajin eri sukupuo
lilla saattaa tässä kohden olla eroavaisuuksia. Semmoisissa 
tapauksissa on melkein aina niin, että nämä kehittyneet lii
kuntaelimet ovat koiraalla, joka siten voi liidellä ympäri 
ilmassa etsimässä siivetöntä puolisoansa. Niin on esim. 
tunnetun kiiltomadon ja hedelmäpuille vaarallisen hallaper- 
hosen laita.

Kaikkein useimmat hyönteiset elävät täysikehitty- 
neinä — jolla ajalla ainoastaan niiden sikiäminen pääasial
lisesti voi tapahtua — verrattain vaan lyhyen ajan. Ylei
senä sääntönä voi pitää, että koiraat kuolevat melkein heti 
siitoksen jälkeen ja naaraat kohta, kun ovat munineet mu
nansa. Löytyy useita hyönteisnaaraita, jotka lyhyen elä
mänsä ajalla tuskin nauttivat mitään ravintoa. Ne elävät 
silloin ainoastaan toukkana kokoomistaan aineista. Tosin
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löytyy esimerkkiä useista naaraista, esim. mehiläisemo, jotka 
elävät kauvemmin, nimittäin 2 tai 4 vuotta, mutta se tulee 
siitä, etteivät ne vielä sitä ennen oikeastaan ole lopetta
neet mummistansa. Nämä tapaukset ovat kuitenkin hyvin 
harvinaisia, niin että hyönteisten suuren enemmistön suh
teen se sääntö pitää paikkansa, että niiden elämä kestää 
ainoastaan muutamia päiviä tai viikkoja, ja että ne tässä
kin tapauksessa, eri kehitysmuotoihin kuluvan aikamäärän 
vuoksi, riippuvat eri vuodenajoista.

Sanoimme, että hyönteisten, täydelliseen kehitystilaan 
päästäksensä, täytyy tulla erityisten muutoksien eli n. s. 
muodonvaihdoksien alaisiksi. Nyt tahdomme muutamin sa
noin selittää, kuinka nämä viimeksimainitut tapahtuvat. Ku
ten kaikkien muiden eläinten, niin alkaa hyönteistenkin 
näkyväinen elämä munasta, joka ympäröivän ilman tai ve
den enenevän lämpömäärän kautta tulee haudotuksi. Mutta 
näistä munista ei aina kehity, niinkuin esim. linnuilla, van
hempiensa muotoisia olentoja, vaan to u k k ia , joiden mato- 
mainen ruumiinrakennus paljon poikkee näiden ulkonäöstä. 
Toukka on alussa aivan pieni, mutta kasvaa sitten, muut
taa useita kertoja ulkonahkansa ja saavuttaa viimein täy
den kokonsa. Silloin se, joka ennen niin ahneesti nautti 
elatuksekseen määrättyjä ravintoaineita, lakkaa syömästä, etsii 
yksinäisyyttä, asettuu liikkumattomaksi tai kehrää itsensä 
enemmän tai vähemmän tiheään kudokseen ja muuttuu k o te 
lo k s i , joka eri hyönteislajeilla on hyvin erimuotoinen. Se 
on milloin päältä kova ja sarvimainen, niin ettei siinä lain
kaan, tai ainoastaan hyvin epäselvästi, voi eroittaa niitä 
ruumiinosia, jotka täysikehittyneelle hyönteiselle ovat omi
tuiset, milloin taas pehmeä, niin että täysikehittyneen hyöntei
sen ruumiinosat täydellisesti näkyvät. Mutta kaikki kotelot
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ovat kuitenkin yhdenlaiset siinä, etteivät ne voi käyttää 
mitään ravinnokseen. Tässä kehitysmuodossa on eläin siis 
ikäänkuin horrostilassa, josta se vasta pitemmän tai lyhem- 
män ajan kuluttua, kun kotelon kuori tai pehmeä päällys- 
pinta särkyy, virkoo täysikehittyneenä hyönteisenä. — Sem
moinen on lyhykäisyydessään useampien hyönteisten kehitys. 
Löytyy kuitenkin jotenkin suuri joukko semmoisiakin, joi
den muodonvaihdos tapahtuu aivan toisella tavalla, tai joi
den kehity s tilojen välillä ei voi huomata niin tarkkaa eroi- 
tusta, vaan on hyönteinen jo munasta esiintullessaan, s. o. 
jo toukkana, vanhempiensa näköinen, mutta tulee kuitenkin 
vasta myöhemmin, muutamien yksinkertaisten nahanvaih- 
dosten jälkeen täydellisesti niiden muotoiseksi. Tässä ta
pauksessa voi kotelokin hankkia itselleen ravintoa ja mitä 
elintapoihin tulee, ei toukan, kotelon ja täydellisen hyön
teisen välillä ole juuri mitään eroitusta. Esimerkkinä tästä 
mainitsemme heinäsirkat. Ne siivettömät yksilöt, joiden 
usein nähdään hyppivän siivellisten rinnalla, ovat toukkia 
tai koteloita, joissa siivet alkavat näkyä pieninä levyinä 
rinnan sivuissa.

Edellistä kehitystapaa on sanottu tä y d e l l i s e k s i , jäl
kimmäistä v a i l l in a is e k s i , ja usein, kun on kysymys hävi- 
tyskeinojen käyttämisestä, voi olla tärkeätä tietää, kummal
lako tavalla hyönteiset kehittyvät.

Jos nyt tarkastamme niitä vahingollisia hyönteisiä, 
joiden muodonvaihdos on täydellinen, niin huomaamme, että 
elintavat eri kehitystiloissa ovat hyvin erilaiset. Perhoset 
esimerkiksi eivät täysikehittyneinä ole lainkaan vahingolli
sia kasveille, jotavastoip ne toukkina voivat saada aikaan 
hirmuisia hävityksiä, ja muissa hyönteisissä taas voi asian
laita olla aivan päinvastainen. Yleensä täytyy meidän
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enin pelätä toukkia, sillä siinä muodossa hyönteiset oikeas
taan kasvavat ja tarvitsevat siis runsaasti ravintoa. Täysi- 
kehittyneinä ne eivät enää kasva, vaan pysyvät samankokoi
sina kuin kotelosta ulos tullessaan. Se yleinen luulo, että 
pienemmät hyönteiset olisivat isompien poikasia, on siis 
peräti väärä.

Hyönteisiä löytyy joka paikassa maapallolla, missä 
vaan kasveja on, ja ne lisääntyvät sekä lajeina että yksi
löinä senmukaan kun kasvisto tulee vaihtelevammaksi ja 
rehevämmäksi. Sen tähden vähenee niiden lukumäärä, kuta 
likemmäksi napoja tullaan, ja enenee taas enenemistään päi
väntasaajaa lähetessä. Meillä on hyönteisiä yleensä run
saammin maan etelä- ja keski-osissa. Ainoastaan muuta
mia lajia, joiden muodonvaihdos tapahtuu vedessä, niinkuin 
esim. sääskien, löytyy paljon runsaammin maan pohjoisissa, 
vesirikkaammissa osissa.

Erilaisen ruumiinrakennuksensa ja kehitystapansa mu
kaan ovat hyönteiset jaetut 8 lahkoon, nimittäin:

1. Kovakuoriaisia.
2. Sukahäntäisiä.
3. Ampiaisia.
4. Perhosia.
5. Kaksisiipisiä.
6. Suorasiipisiä.
7. Verkkosiipisiä.
8. Nahkakuoriaisia.

Helpoitukseksi hyönteisopissa* vähemmän perehtyneille 
olemme kirjan lopussa jakaneet tässä esiintulevat hyöntei
set niiden kasvien mukaan, joita ne käyttävät ravinnokseen.
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Sen avulla voi jokainen helposti saada selville ne hyöntei
set, jotka tavataan mainittuja kasveja vahingoittamassa, 
vaikk’ei tuntisikaan niiden tieteellistä jakoa, jonka me kum
minkin asetamme esityksemme pohjaksi.

Nyt ryhdymme selittämään viljelykasveja vahingoit
tavien hyönteisten elintapoja.

I : n e n L a h k o .

K ovakuoriaisia .
C o le o p te ra .

Nämä hyönteiset tunnetaan täysikehittyncessä muo
dossaan siitä, että niillä on vapaat, purevat suuosat, suuri 
ja liikkuva niskakilpi, 4 siipeä, joista kaksi etummaista 
tavallisesti ovat kovat ja läpinäkymättömät, kaksi takim
maista taas kalvomaiset ja levon aikana poimuissa edel
listen alla, sekä lopuksi siitä, että niillä on täydellinen 
muodonvaihdos. T o u k il la , jotka tavallisesti elävät piilossa, 
harvoin vapaina kasveilla, on myöskin vapaat, purevat suu- 
osat, erillään oleva, kova, sarvimaisen nahan peittämä pää 
sekä korkeintaan 6 jalkaa, jotka välistä kokonaan puuttu
vat. K o te lo i s s a  voi aivan selvästi eroittaa ne tärkeimmät 
ruumiinosat, jotka ovat itse kovakuoriaiselle omituiset.

Tämä lahko on hyvin lajirikas ja useat niistä 
lajista ovat vahingolliset viljelykasveille, Tärkeimmät ovat 
seuraavat;
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Turilaat.
Melolontha.

(K uvat 1 ja  2.)

Näistä valiinkohyönteisistä tavataan meillä 2 eri lajia, 
jotka ansaitsevat huomiota, nimittäin Tavallinen turilas 
(Melolontha hippocastani) ja Pikkuturilas (Melolontha sol
stitialis). Jokaiselle maamiehelle, joka vähänkään on tar
kastanut hyönteisiä, lienevät nämä vanhoja tuttuja. Ne ovat 
näet nuo jotenkin suuret, ruskeat kovakuoriaiset, jotka tyy
ninä kevät- ja kesäiltoina heti auringon laskun jälkeen suu
remmissa tai pienemmissä parvissa lentelevät suristen pui
den ympärillä ja etsivät niiden lehtiä ravinnokseen. Keski- 
Euroopassa, missä Saksan turilaita (Melolontha vulgaris) 
muutamin paikoin on sanomattoman runsaasti, tapahtuu 
usein, että ne syövät lehtipuut aivan paljaiksi, joten nämä 
jäävät, niinkuin talvella, lehdettöminä seisomaan. Pohjoi
semmassa ei tätä hyönteistä onneksi tavata. Siellä vastaa
vat sitä Tavallinen turilas ja Pikkuturilas (kuva 2), joita 
ei kuitenkaan koskaan ilmesty niin suuressa määrässä, että 
niiden tuottama vahinko tavallisissa oloissa juuri herättäisi 
erityistä huomiota. Ei kuitenkaan puutu esimerkkiä vasta
kohdistakaan ja kaikissa tapauksissa ansaitsevat nämäkin 
turilaat tulla tunnetuiksi, varsinkin kun ne, niinkuin 
edellinenkin, voivat toukanmuodossaan tehdä hyvin paljon 
haittaa.

TJsein sattuu, että puutarhaa kaivettaessa tai peltoa 
kynnettäessä lapio tai aura nostaa esiin pehmeitä, lihaisia, 
käyriä ja valkoisia n. s. matoja (kuva 1), joiden on vai
kea kömpiä pakoon, niin että tavallisesti putoavat alas vakoi-
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hin. Lähemmin tarkastaessa huomaa helposti, etteivät ne 
ole mitään tavallisia matoja, vaan hyönteisten toukkia. 
Niillä on nimittäin punaisen ruskea, sarvimainen pää, kehit
tyneet leuvat ja kussakin kolmessa etummaisessa ruumiinren- 
kaassa pari jalkoja. Kuumis on muuten poimuinen ja täynnä 
ravintoainetta, joka takapuolella sinertävän värisenä kuul
taa ohuen nahan läpi. Kaikista maassa elävistä, kasvin 
juuria syövistä hyönteisistä ovat nämä melkein ahneimmat 
ja tekevät joukoissa ilmestyessään paljon vahinkoa. Voi
simme mainita tästä useita esimerkkiä, mutta tyydymme nyt 
vaan yhteen. Hallannissa, eräässä Luotsin eteläisessä lää
nissä oli nimittäin Saksan turilas v. 1849 14 eri pitäjässä 
hävittänyt vuodentulon pelloilla, joiden tavallisen laskun 
mukaan olisi pitänyt antaa 853 tn. ruista, 14,424 tn. suvi- 
viljaa, 24,228 tn. perunoita, 2,700 tn. nauriita ja 7,282 
kuormaa heiniä, minkä seudun silloisten hintojen mukaan 
arveltiin tekevän 58,870 riikintajaria. Tästä esimerkistä 
näemme, että nämä toukat ovat hyvin vaaralliset useille 
viljalajeille, ja etempänä tahdomme mainita vielä toisia kas
veja, joita ne vahingoittavat.

Kun ajattelemme, että turilaat täysikehittyneinä teke
vät suurta vahinkoa, syömällä puiden lehtiä, ja että ne touk
kina ovat ahneita juurimatoja, niin näemme selvästi, että 
harva hyönteinen ansaitsee maamiehen huomiota niin suu
ressa määrässä kuin nämä. Senvuoksi tahdomme tässä vä
hän lähemmin tarkastaa niiden kehitystä.

Sitten kun turilaat keväällä ovat ilmestyneet ja ilma 
muuttunut tasaisen lämpimäksi, kömpivät ne ylös maasta 
ja alkavat sikiämistyönsä, joka tapahtuu juuri niiden ilta
silla parveillessa puiden ympärillä. Tämä parveileminen ja 
samaan aikaan tapahtuva hävitys, jonka ne puiden lehtiä
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syömällä tekevät, loppuu sentähden oikeastaan heti, kun 
naaraat ovat tulleet hedelmällisiksi. Silloin kuolevat koi
raat ja naaraat lentävät pois, laskeakseen munansa pieniin 
kuoppiin, joita ne itse kaivavat maahan. Kun silloin seu
raa naarasta ja tarkastaa, kuinka muniminen tapahtuu, niin 
huomaa, että se jokaiseen kuoppaan laskee tukuttain 12— 
20 munaa, kunnes niitä kaikkiaan on tullut noin 60 — 80. 
4 —6 viikon kuluttua matelevat toukat esiin. Nämä ovat 
alussa aivan pieniä ja käyttävät ravinnokseen multaa, s. o. 
maassa olevia mädänneitä kasvi- ja eläinjäännöksiä, sekä 
elävät yhdessä seuraavaan kesään saakka, jolloin ne hajau
tuvat kukin omalle haarallensa. Silloin alkavat ne jyrsiä 
kaikenlaisten ruohojen, puiden ja pensasten juuria, ja ja t
kavat sitä siksi, kunnes syyshallat tulevat, jolloin ne kai
vautuvat syvälle maahan talveksi. Seuraavana keväänä tule
vat ne taas maanpinnalle ja nyt on niiden ruokahalu vielä 
parempi, niin että niiden silloin tuottama vahinko on pal
jon suurempi ja näkyvämpi kuin ennen. Vasta neljännen 
kesän lopussa ovat ne täysikasvaneita ja muuttuvat silloin 
syvällä maassa olevassa, sileässä kuopassa koteloiksi. Nä
mä kehittyvät tavallisesti samana vuonna kovakuoriaisiksi, 
jotka viettävät talven maassa ja voivat siis jo aikaiseen 
keväällä tulla esiin työtänsä alkamaan.

Turilaita ei ilmesty kaikkina vuosina yhtä runsaasti, 
vaan on sen huomattu tapahtuvan kussakin seudussa tavallisesti 
jotenkin määrättyjen väliaikojen perästä, nimittäin noin joka 
neljäntenä vuonna. Tätä seikkaa ei maamies saa jättää 
huomioon ottamatta, sillä sen mukaan voi hän asettaa varo
keinonsa niiden hävittämiseksi.

Semmoinen on lyhykäisyydessään Saksan turilaan ja 
Tavallisen turilaan sikiäminen ja kehitys. Pikkuturilas,
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joka on edellisiä melkein puolta pienempi, tarvitsee koteloksi 
muuttumiseensa paljon lyhemmän ajan.

Nyt tahdomme tarkastaa, mitä on otettava huomioon, 
kun aiotaan estää näiden vahingollisten hyönteisten hävi
tyksiä. Ensiksikin tulee sitä varten koettaa suojella kaik
kia niitä eläimiä, jotka käyttävät turilaita ravinnokseen. 
Semmoisia ovat varsinkin Peltovaris ja Maakontio *), mutta 
myöskin monet muut, esim. Kissapöllö, Naakka, Kottarai
nen, muutamat Peipposlajit, Lepakot, y. m. Myöskin voi
daan, jos siihen muuten on tilaisuutta, päästää sikoja nii
hin paikkoihin, missä toukkien on huomattu tekevän vahin
koa. Jos sen ohessa vielä tahdotaan pyytää toukkia tai 
täysikehittyneitä hyönteisiä, niin voimme myöskin neuvoa, 
kuinka se on tapahtuva. Mutta semmoiset keinot kysyvät 
aina sekä aikaa että rahaa. Toukkien pyytäminen tapah
tuu paraiten maata kynnettäessä tai pehmitettäessä, jolloin 
ne vähällä vaivalla voidaan noukkia ylös ja sopivalla ta
valla kuolettaa. Tähän toimeen voidaan lapsia helposti 
totuttaa. He saavat myöskin toimittaa täysikehittyneiden 
hyönteisten kokoomista, joka siten tulee jotenkin huokeaksi. 
Kuten jo mainittiin, ovat nämä hyönteiset liikkeellä ai
noastaan illalla ja yöllä. Päivällä lepäävät ne aivan hil
jaa samassa puussa, jonka ympärillä niiden edellisenä il
tana nähtiin parveilevan. Siellä istuvat ne ikäänkuin nuk
kumassa ja putoovat helposti maahan, jos puuta raviste
taan. Kun tämän tietää, on niiden kokoomiskeino helposti 
keksitty. Yhden tai useamman henkilön annetaan nimittäin

*) M aakontio ei ole sam a ku in  suuri, yleinen Peltom yyrä, 
jo k a  myöskin luo m ulta lä jiä , m u tta  elää m eikein ainoastaan  kas- 
v iaineista  ja  on siis vahingollinen eläin,
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äkkiä ja tempomalla ravistaa puita, jolla aikaa toiset poi
mivat maahan putoovia kovakuoriaisia. Itse kokoominen 
alkaa heti keväällä ja aivan varhain aamusilla ja sitä ja t
ketaan niin kauvan kun niiden parveileminen kestää. Suu
rimmalla menestyksellä voi sitä tehdä niinä päivinä, joiden 
edelliset illat ovat olleet tyynet ja lämpöiset. Jos muuten 
sopii, voi kokoomista helpoittaa sillä, että puiden alle levi
tetään lakanoita, liinoja, purjeita t. m. s. Poimitut kova
kuoriaiset säilytetään sileälaitaisissa astioissa, esim. savi
ruukuissa, pulloissa t. m. s., joista ne eivät osaa madella 
ulos. Kun astiat ovat tulleet täyteen, tyhjennetään ne jol
lekin kovalle, tasaiselle paikalle, missä kovakuoriaiset hel
posti voidaan tappaa.

S epät.

E la te r .
(K uva 3.)

Nämäkin kovakuoriaiset lienevät yleisesti tunnettuja. 
Ne ovat nimittäin pitkäveteisiä ja kovapintaisia ja selälleen 
pantuina voivat ne naksahtaen hypätä ylös ilmaan, kääntyä 
ympäri ja pudota takaisin maahan jaloilleen. Niiden tou
kat (kuva 3 a), joita sanotaan J n u r im a d o ik s i  ja  joiden 
kanssa me oikeastaan tässä tulemme tekemisiin, tunnetaan 
myöskin helposti. Ne ovat nimittäin hyvin tavallisen Jau- 
hopukin eli „Papintappajanu toukan näköisiä, ne kun ovat 
kovia ja kiiltäviä. Mutta niiden ruumis on tasaisemmin 
kapea, pitkämäinen ja latuska. Kun tämmöisiä toukkia 
tapaa kasvien juurilla, voi aina olla varma siitä, että ne 
kuuluvat tähän sukuun, joka on hyvin lajirikas, vaikka
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niistä lajista maanviljelykselle vahingollisina ainoastaan pari 
ansaitsee tulla huomatuksi. Nämä ovat:

1) J u o v ik a s  v i l j a s e p p ä  (Elater segetis), jonka ruu
miin yläpuoli on peitetty keltaisenharmailla, ihonmyötäisillä 
haituvilla, ja jonka peitinsiivet ovat tummajuovaiset, sekä 
2) H a r m a a  v i l ja s e p p ä  (Elater obscurus), jonka ruumiin 
yläpuoli on harmaiden haituvain peitossa ja peitinsiivet 
enemmän tai vähemmän tummanruskeat ja yksiväriset.

Molemmat lajit ovat melkein yhtä yleiset pelloilla ja 
niityillä ja luultavaa on, että ne toukkina ovat yhtä vaa
rallisia, vaikka me tässä suhteessa tunnemme jälkimmäistä 
ainoastaan muilta saatujen, enemmän tai vähemmän luotet
tavien tietojen mukaan. Se, mitä seuraavassa tulemme esit
tämään, kuuluu siis ainoastaan Juovikkaasen viljaseppään. • 

Juurimatoja, jotka kasvavat hitaasti ja sentähden tar
vitsevat kehittymiseensä pitkän ajan, tavallisesti 3—4 vuotta, 
voidaan syystä pitää hyvin vahingollisina pelloille ja nii
tyille, sillä ne syövät melkein kaikkien ruoho- ja viljala
jien juuria. Pelloilla tekevät ne enin vahinkoa syksyllä 
talviviljalle ja keväällä suviviljalle, eli yleensä semmoisille 
oraille, jotka eivät vielä ole täydellisesti juurittuneet. Veh
nää, ruista, ohraa ja muutamia niittyruohon lajia näkyvät 
ne kernaimmin haluavan ja niiden vahingoittamat kasvit 
tulevat pian kituvan näköisiksi ja kuihtuvat. Useissa tilai
suuksissa on tultu huomaamaan, että näitä toukkia löytyy 
runsaammin pehmeässä ja möyheässä maassa kuin kovem
massa, esim. lujassa savimaassa, sekä että ne paremmin 
viihtyvät syvään kuin matalaan kynnetyssä maassa. Suurin 
haitta näkyy niistä olevan salaojilla varustetuilla, kalkilla 
lannoitetuilla tai vasta raivatuilla pelloilla, ja oraissa 
on niiden tekemä vahinko aina ollut enin silmäänpistävä
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silloin, kun jyvät ovat olleet syvällä mullassa. Toukat ei
vät arastele kosteutta eikä kuivuutta.

Juurimatojen hävityksiä on, kuten helposti voi arvata, 
hyvin vaikea estää. Usein tuskin vielä huomaakaan, että 
kasvit ovat vahingoittuneet, ennenkun ne yhfäkkiä kuihtu
vat, eikä vielä tähän asti ole keksitty täysin luotettavaa 
keinoa, joka suorastaan karkottaisi tai tappaisi toukat. 
Niiden suurta lisääntymistä voi kuitenkin jossakin määrin 
estää, jos maata ahkerasti muokataan, ja niiden hävityksiä 
ehkäistä, jos ei jyviä kylvetä liian syvälle.

Rapsikuoriainen.
Meligethes aeneus.

(Kuva 8.)
Tätä pientä, mustaa, päältäpäin viheriään tai siniseen 

vivahtavaa kovakuoriaista tavataan usein suurissa joukoissa 
rapsin, peltokaalin, nauriin, lantun y. m. samaan heimoon 
(Cruciferae) kuuluvien kasvien kukilla. Toukka (kuva 8 
a), joka tulee korkeintaan kahden linjan pituiseksi, on jo
tenkin tasasoukka ja pitkäveteinen, väriltään kellertävä tai 
vihertävä. Sillä on sarvimainen pää ja kussakin ruumiin- 
renkaassa on sarvipilkkuja. Se muuttuu koteloksi maassa.

Talven vietettyään maassa, tulee Rapsikuoriainen seu- 
raavana keväänä esiin, syö itsensä mainittujen kasvien vielä 
ummessa oleviin kukkiin ja käyttää niiden kukkaosat ravin
nokseen, joten ne jäävät kehittymättä. Samalla lailla ah
distavat ne myöskin puhjenneita kukkia. Lämpimällä ja 
kauniilla ilmalla ovat kovakuoriaiset erittäin vilkkaita, pen- 
koilevat ja nakertavat kukissa, juoksevat edestakaisin tai
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lentävät kasvista toiseen. Silloin saattaa niitä myöskin 
joskus nähdä siitostoimessa, vaikka se meillä harvoin ta
pahtuu ennen toukokuun keskiväliä, mutta usein vasta pal
jon myöhemmin. Vähän aikaa siitoksen jälkeen alkaa naa
ras laskea muniansa silmuihin ja noin 14 päivän kuluttua 
kehittyvät toukat. Nämä käyttävät ravinnokseen silmussa 
olevia nuoria kukkaosia tai, jos kukka jo on puhjennut 
ja hedelmöiminen alkanut, viheriöitä palkoja. Toukkana 
olo kestää noin kuukauden, jonka jälkeen ne menevät alas 
maahan ja muuttuvat siellä, löyhän kudoksen ympäröiminä, 
koteloiksi. Noin 14 päivän jälkeen ilmestyvät tavallisesti 
uudet kovakuoriaiset, joiden elintavat ovat samanlaiset kuin 
edellistenkin. Ne eivät kuitenkaan sikiä vielä samana 
vuonna, vaan talvehtivat.

Tästä näemme lyhyesti Kapsikuoriaisten kehityksen 
menon, ja helppo on huomata, että ne suurissa joukoissa 
ilmestyessään, niinkuin usein tapahtuu, voivat saada aikaan 
hyvinkin suuria vaurioita.

Ainoa keino, millä näitä hyönteisiä tähän asti on 
voitu vastustaa, on se, että kysymyksessä olevat kasvit vil
jellään huolellisesti ja saatetaan voimakkaasen kasvuun. 
Vaikka Rapsikuoriaisia olisi kuinka runsaasti, voidaan nii
den tuottama tuho mainitun keinon avulla usein supistaa 
varsin vähäpätöiseksi.

Haiskiainen.
F h o s p h u g a  a t r a ta .

(K uva 4.)

Tätä kovakuoriaista tavataan usein kesällä pelloilla 
ja teillä sekä muuten kivien alla ja sammalissa. Se on
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musta ja vähän kupera; niskakilpi on puoliympyrän muotoinen 
ja kummassakin peitinsiivessä on 3 pitkinpäin kulkevaa har
jannetta. Toukka (kuva 4 a) on 6-jalkainen, päältä musta 
ja kova, alta vaaleampi ja pehmeä.

Sekä kovakuoriainen että toukka elävät oikeastaan 
kuolleista eläimistä, jälkimmäinen varsinkin madoista. Mutta 
muutamina vuosina, kun toukkia, jotka tavallisesti oleske- 
vät viljelymailla, kehittyy suurissa joukoissa ja niille, ehkä 
juuri siksi, tulee puute tämmöisestä ravinnosta, käyvät ne 
myöskin kasviaineiden kimppuun, ja silloin on niiden huo
mattu olevan hyvin vaarallisia useille juurikaslajeille, var
sinkin valkojuurikkaalle, jonka lehtiä ne syövät. Meillä ei 
kuitenkaan liene tässä suhteessa vielä mitään kokemusta. 
Mutta nykyään, kun valkojuurikkaita muutamin paikoin on 
sokeritehtaita varten ruvettu viljelemään hyvin suurissa 
määrissä, ansaitsee tämäkin hyönteinen jonkinlaista huomiota.

Kärsäkkäät.
Rhyncophora.

Kärsäkkäät muodostavat hyvin lajirikkaau ryhmän 
kovakuoriaisten lahkossa. Yksistään täällä meillä löytyy 
noin 300 eri lajia ja moni niistä on vaarallinen kasvikun
nan tuotteille. Ne tunnetaan aina helposti siitä, että nii
den pää on venynyt enemmän tai vähemmän pitkäksi no
kaksi eli kärsäksi, jonka päässä suuosat ovat. Tästä ovat 
ne saaneet nimensäkin. Niiden toukat ovat pehmeitä, tana- 
koita, kuperoita ja tavallisesti vaaleita, keltaisella tai ruskealla, 
sarvimaisella päällä. Niiltä puuttuu täysin muodostuneita
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jalkoja, mutta sen sijaan on niillä pienet käsnämäiset kyh
myt, joiden avulla ne muuttavat itsensä paikasta toiseen. 
Elintavoissaan ovat toukat ja täysikehittyneet kärsäkkäät 
hyvin erilaiset. Edelliset näet elävät kasvin sisäosista, jäl
kimmäiset taas käyttävät olopaikkanaan ja ravintonaan ulko- 
osia. Tästä voi siis helposti päättää, että hävitystyö oi
keastaan on käännettävä täysikehittyneitä hyönteisiä vas
taan. Nämä oleskelevat yleensä jotenkin paljon toistensa 
seurassa ja muutamat ovat vaan jonkun osan vuorokaudesta 
liikkeellä, jolla aikaa ne sikiävät ja hankkivat lisää ravin
toa. Muuten etsivät ne itselleen sopivia piilopaikkoja, missä 
viettävät muun aikansa. Jos siis voisi keksiä nämä niiden 
piilopaikat tai valmistaa niille semmoisia määrättyihin koh
tiin, niin olisi helppo sitten tappaa niitä joukottain. Em
me tiedä, onko tämmöisiä yksinkertaisia ja luonnollisia 
hävityskeinoja koskaan käytetty niitä kärsäkkäitä vastaan, 
jotka turmelevat viljelykasveja, mutta metsiä vahingoitta
vien hyönteisten suhteen on ne huomattu erinomaisen 
tehokkaiksi. Niiden avulla on esim. Mänty kärkäs nykyään 
saatu melkein vahingottomaksi, vaikka se ennen hävitti 
mänty istutuksia siinä määrässä, että monissa seuduin jo 
oltiin aivan epätoivossa ja luultiin, ettei tätä puulajia enää 
voitaisi tarpeeksi paljon kasvattaa. Me puolestamme us
komme, että samat hävityskeinot sopisivat myöskin useille 
niistä kärsäkkäistä, jotka haittaavat maanviljelystä. Näistä 
tahdomme mainita ainoastaan seuraavat lajit.
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Kaalikärsäkäs,
Centhorhynchus siilcicollis.

(K uva 5.)

Se on pieni, munanmuotoinen, kupera, tuskin kiiltävä, 
päältä musta ja liarvasti liarmaasuomuinen, alta tiheästi 
valkosuomuinen kärsäkäs. Tonkka (kuva 5 a) on kupera, 
jalaton, keltaisenvalkoinen ja pehmeä, pyöreällä, sarvimai- 
sella, kellertävällä päällä.

Tämä kärsäkäs vahingoittaa useita kaaliksia, esim. 
kupukaalia, kukkakaalia, rapsia, lanttuja y. m. Täysike- 
hittyneenä elää se kukista ja Uduista, toukkana juurakkoon 
nousevissa kasvannaisissa.

Munansa laskee naaras pieniin, juurakkoon nakerta
miinsa koloihin, heti maanpinnan alle, ja toukat, jotka kohta 
sen jälkeen kehittyvät, muodostavat ympärilleen pieniä, her
neenkokoisia (kuva 5 h) kasvannaisia, jotka kuitenkin myö
hemmin syksyllä ja talvella tulevat suuremmiksi. Seuraa- 
vana keväänä kukkimisaikana syövät toukat itsensä ulos 
näistä kasvannaisista ja muuttuvat koteloiksi maassa, jonka 
jälkeen kärsäkkäät pian tulevat esiin ja käyttävät ravin
nokseen nuoria, viheriöitä Iitoja ja  lisäävät sitten taas 
sukuansa edellä mainitulla tavalla.

Emme tiedä, onko mitään luotettavaa keinoa tämän 
kärsäkkään hävittämiseksi koskaan ehdoiteltu tai koe
tettu.

t
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Viljakärsäkäs.
S i tp p h i lu s  g r a n a r iu s .

(K uva 7.)

Se on pieni, vähän litistynyt, mustanruskea tai taval
lisesti punaisenruskea kärsäkäs. T o u k k a  (kuva 7 a) on 
jalaton, valkoinen tai vaalea, kovakuorisella, edestä rus
kealla päällä.

Tämä hyönteinen, jota meillä tavallisesti sanotaan 
M u s ta k s i  v i l ja m a d o k s i , on jo vanhemmissa kirjoissa tun
nettu aittoihin korjatulle viljalle, varsinkin rukiille, ohralle 
ja vehnälle hyvin vahingolliseksi. Se viettää talvensa vilja- 
aitoissa ja tulee sitten keväällä esiin, jolloin se kärsällään 
poraa eli nakertaa reikiä jyviin, laskeakseen niihin mu
nansa, yhden kuhunkin. Vähän sen jälkeen tulevat toukat 
esiin, käyttävät ravinnokseen jyvien sisäosia ja syövät ne 
niin tyhjiksi, että viimein ainoastaan ulkokuori on jäljellä. 
Silloin ovat toukat täysikasvaneita ja muuttuvat, vielä jyvän 
sisässä ollessaan, koteloiksi. Kesäkuussa, tai noin 5 —6 
viikkoa munimisen jälkeen kehittyvät kärsäkkäät, jotka heti 
alkavat sikiytyä ja kasvattavat siten uuden sukupolven. Väi
tetään, että kukin naaras voi munia noin 150 munaa ja 
siis olla syynä yhtä monen jyvän häviöön, paitsi niitä, 
mitkä se käyttää omaksi ruuakseen; sillä kärsäkkäät otta
vat itsekin ravintonsa jyvistä.

Siitä, mitä nyt on sanottu, voi helposti ymmärtää, 
että nämä hyönteiset ovat hyvin vaarallisia, kun ne, niin
kuin usein tapahtuu, esiintyvät suuremmissa joukoissa. Sen- 
tähden onkin jo kauvan mietitty keinoja, millä voitaisiin 
ehkäistä niiden hävityksiä, rajoittaa niiden liiallista lisään-
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tyrnistä tai saada ne kokonaan karkotetuiksi. Useita sem
moisia keinoja onkin ehdoteltu ja suuremmalla tai vähem
mällä menestyksellä pantu käytäntöön. Tässä on ensiksi
kin otettava huomioon, että kaikki aitat ja makasiinit, missä 
viljaa säilytetään, pidetään vilvakkoina ja hyvin puhtaina 
sekä että kaikki raot ja reiät, joissa kärsäkkäät mahdolli
sesti voivat piileskellä, tukitaan tarkasti. Vasta sitten, 
kun tämä on huolellisesti toimitettu, voi toivoa jotain etua 
käytettävistä hävityskeinoista. Näiden, niinkuin yleensä, 
kärsäkkäitä vastaan käytettävien liävityskeinojen suhteen, 
on huomio melkein yksinomaan kiinnitettävä täysikeliitty- 
neisiin hyönteisiin: sillä munia, toukkia ja koteloita, jotka 
ovat jyvien sisässä, voi tuskin muulla lailla hävittää, kuin 
siten, että viljat uunissa tai muussa sopivassa paikassa 
lämmitetään niin kuumiksi, että ne siitä kuolevat. Jos 
taas tarkastaa itse kärsäkkäiden elintapoja ja kehitysaikaa, 
niin sopii sen mukaan asettaa toimensa, jotka usein voivat 
olla hyvinkin edullisia. Kärsäkkäät ilmestyvät suuremmissa 
joukoissa kolme eri kertaa vuodessa, nimittäin ensiksi ke
väällä, jolloin talven yli eläneet hyönteiset tulevat esiin, 
sitten kesäkuussa, kun ensimmäinen polvikunta on valmis
tunut, ja vihdoin syyskuussa, jolloin viimeinen, talveksi 
jäävä polvikunta kehittyy. Tosin on hyvin tavallista, että 
yksityisiä kärsäkkäitä tavataan myöskin muina vuodenai
koina; mutta ne ovat ainoastaan semmoisia, joiden kehitys 
syystä tai toisesta on myöhästynyt, ja niiden ilmestyminen 
on melkein ilman mitään merkitystä. Koska keväällä ilmes
tyvät hyönteiset eivät tule esiin viljan seasta, vaan piilo
paikoistaan seinien raoista, niin on välttämätöntä, että nämä 
siihen aikaan sopivalla tavalla puhdistetaan. Muilla ajoilla 
kärsäkkäät sitävastoin asustavat viljako’oissa. Jos niitä
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silloin näyttää olevan niin runsaasti, ettei mikään muu 
keino voi auttaa, niin on parasta seuloa vilja tai juoksut
taa se pohdinkoneen läpi. Tavallisesti ei kuitenkaan niin 
satu, joten voi käyttää muita neuvoja niiden tappamiseksi. 
Silloin on parasta ryhtyä kärsäkkäiden hävittämiseksi mai
nitsemaamme tavalliseen keinoon, nimittäin, että houkutte- 
lee ne sopivaan, keinotekoiseen piilopaikkaan. Siksi voi 
käyttää matonkappaleita, ryysyjä y. m., jotka levitetään 
viljako’oille ja tarkastetaan niinä aikoina vuorokautta, jol
loin kärsäkkäiden on huomattu joukottain etsivän suojaa 
niiden alla. Ne voivat nimittäin sattua eri lailla eri vuo
den aikoina sekä sen mukaan, kuin vilja-aitat ovat pimeät 
tai valoisammat.

Juovikas hernekärsäkäs.
Sitones lineatus.

(Kuva 6.)
Tämä pieni kärsäkäs, jolla on lyhyt, jotenkin paksu 

kärsä ja joka on päältä harmaa, pitkinpäin kulkevilla, vaa
leilla juovilla, ansaitsee epäilemättä paljon suurempaa huo
miota, kuin mitä se tähän asti on saanut osakseen, ja luu
lemme, että samaa voi sanoa useista sen läheisistä lajeista, 
jotka elävät samalla tavalla. Koska näistä hyönteisistä ai
noastaan täysikehittyneessä muodossaan on jotakin lukua 
pitäminen, niin emme tahdo tässä ottaa puheeksikaan nii
den toukkia.

Tämä kärsäkäs vahingoittaa varsinkin kaikenlaisia 
hernekasveja. Niissä osissa maata, missä herneitä yleisem
min viljellään, kuulee maamiehen usein valittavan, että

2
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„mato“ on syönyt ne heti ensimmäisillä viikoilla, kun oraat 
ovat nousseet. Jos silloin lähemmin tarkastaa turmeltuja pel
toja, löytää pian pahantekijän, joka useinkaan ei ole ku
kaan muu, kuin juuri tämä kärsäkäs tai ehkä joku sen 
läheisistä sukulaisista. Päivällä se kuitenkin enimmiten 
pysyy piilossa ja alkaa toimensa oikeastaan vasta illalla ja 
yöllä. Sentähden tavataankin kasvit usein hyvin runneltuina, 
vaikk’ei väkivallan tekijää näy missään. Sitä täytyykin 
etsiä yöllä tulen avulla. Yleensä on sen huomattu enin 
ahdistavan sirkkalehtien jälkeen ensimmäisiksi puhkeavia 2 
tai 3 lehtiparia. Nämä se tavallisesti syö aina varteen 
asti, josta on seurauksena, että moni näin runneltu kasvi 
kuolee kokonaan tai ainakin pysähtyy useiksi viikoiksi 
kasvussaan.

Tämä hyönteinen ei kuitenkaan tee vahinkoa ainoas
taan keväällä ja kevätkesällä, vaan se näyttäytyy koko ke
sän, niin kauvan, kun vaan hernekasvia on sen saatavana. 
Lehtori F o rs se ll  Skaarasta kertoo: „Kerran löin maahan 
paalun eräässä puutarhassa, josta sokeriherneet heinäkuun 
lopussa oli korjattu ja ripustettu poikkipuulle kuivamaan. 
Huomasin, että joka kerta, paalua lyödessäni, hernehalmeesta 
kuului ääni, samanlainen, kuin hienon vihmasateen pudo
tessa kuiville lehdille. Tarkastaessa huomattiin hernevar
sien olevan niin täynnä mainittuja kärsäkkäitä, että ne 
näyttivät melkein tuhkanharmailta. Tuo kahiseva ääni syn
tyi siitä, että hyönteisiä putosi tuhansittain alas hernei
den varsista1*.

Kun herneet elo- ja syyskuussa ovat kuihtuneet, käy
vät kärsäkkäät apilamaiden kimppuun ja voivat siten 
monta kertaa tehdä suurta vahinkoa. On tapahtunut, että 
ne syyskuun ensimmäisinä päivinä ovat niin tyyni syöneet
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toisen apilakylvön hyvinkin laajoilla pelloilla, ettei ole mak
sanut vaivaa edes niittää sitä, vaan on täytynyt syöttää se 
semmoisenaan eläimille. Luulemme kuitenkin, ettei täm
möinen tuho apilamailla ole yksistään näiden kärsäkkäiden 
syy, vaan että siinä on osansa myöskin herneperhosen tou
killa ja peltoetanoilla.

Mitään varmaa keinoa näiden hyönteisten hävittämi
seksi ei meidän tietääksemme vielä kukaan maamies ole 
käyttänyt eikä ehdoittanut. Pääasiana on tässä aina pi
detty sitä, että ulkonaisten toimien avulla on koetettu saada 
kasvit niin nopeasti kehittymään, että ne ikäänkuin kasva
vat pois vihollisiltansa. Jos kuitenkin tahdottaisiin näiden 
kärsäkästen runtelemilla pelloilla käyttää jotakin hävitys- 
keinoa, olisi mielestämme paras, sen johdosta, mitä ennen 
olemme sanoneet, asettaa sinne tänne pelloille puunkuoria, 
laudanpalasia y. m. s., joiden alle kärsäkkäät varmaankin 
suurissa joukoissa kokoontuisivat niinä aikoina vuorokau
desta, jolloin ne eivät ole kiivenneet ylös etsimään ra
vintoansa kasveista. Tarkastamisen ja pyytämisen pitäisi 
siis edullisimmin tapahtua jollakin tunnilla aamu- tai ilta
päivällä. Sitä voivat lapset helposti toimittaa, kun niitä 
siihen totutetaan.

Maakirppuja.
H a lt ic a .

Moni maamies tuntee varmaankin hyvin nämä pienet 
kovakuoriaiset. Niitä ilmestyy usein suurissa joukoissa kas
vien, varsinkin nousevien taimien lehdille. Ne herättävät 
huomiota hävitystensä tähden, jotka joskus ovat hyvinkin laa-
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joja, sekä siksi, että ne kokonsa ja liikkumistapansa puolesta 
hyvin paljon muistuttavat tavallisia kirppuja, joista ne kui
tenkin likemmin tarkastaessa helposti voi eroittaa. Niillä 
on nimittäin 4 siipeä, joista kaksi etummaista ovat kovat 
ja sarvimaiset ja peittävät levon aikana kaksi takimmaista, 
jotka ovat kalvomaiset ja  läpikuultavat. Maaldrput voivat 
siis lentää ja varsinkin lämpiminä, selkeinä päivinä näh
dään niiden hyvin vilkkaasti liikkuvan ilmassa. Muuten 
oleskelevat ne tavallisesti kasvien lehdillä tai maassa näi
den läheisyydessä. Jos niitä ahdistetaan, hyppäävät ne 
paksuilla, jäntevillä takajaloillaan pitkiä matkoja.

Vaikka maakirput ovatkin pieniä ja vähäpätöisiä, tu
levat ne kuitenkin lukuisuutensa ja nopean liikuntonsa täh
den usein hyvin rasittaviksi. Ne ahdistavat enimmiten 
sirkkalehtiä ja niiden jälkeen puhkeavia ensimmäisiä varsi- 
lehtiä, joita ne eivät nakerra reunoista, vaan päältä, niin 
että niihin syntyy suurempia tai pienempiä reikiä tai juo
via ja lopulta ovat ainoastaan suonet jäljellä. Lämpiminä 
ja kuivina kesinä lisääntyvät ne arvaamattoman suuressa 
määrässä ja ovat siis silloin suurimmaksi haitaksi. Kyl
minä ja sateisina kesinä nähdään niitä sitävastoin harvoin 
suuremmissa joukoissa.

Maakirpuista on enin vastusta puutarhoissa, ja useita 
lajia elää siellä viljellyillä kasveilla. Varsinaisille maan- 
viljelyskasveille vaarallisina sitävastoin tuskin tarvinnee 
huomata muita, kuin kaksi lajia. Ne ovat:

1. T a v a l l in e n  M a a k ir p p u  (H. oleracea) (kuva 9), 
joka on viheriä, enemmän tai vähemmän sinertävällä me- 
talliloistolla. T o u k k a  (kuva 9 a) on mustanharmaa, 6-jalkai- 
nen ja pienillä sukakarvoilla peitetty.

Tämä maakirppu on meillä hyvin yleinen. Se ei vähin-
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goita ainoastaan pikkukasvien sirkka- ja nuoria varsileh- 
tiä, vaan tekee haittaa myöskin useille puu- ja pensasla- 
jeille. Enin saavat siitä kärsiä rapsit, nauriit, kaalit, her
neet y. m. s. kasvit nuorina ollessaan. Se talvehtii, tulee 
keväällä esiin ja laskee munansa lehdille, joita sittemmin 
kehittyvät toukat myöskin käyttävät ravinnokseen. Jo tou
kokuussa näkee näitä nuorissa taimissa.

2. J u o v ik a s  M a a k ir p p u  (H. nemorum) (kuva 10), 
joka on kiiltävä, pikimusta ja vähän sinertävä, vaaleankel
taisella, aaltomaisella juovalla pitkin kumpaakin peitinsii- 
peä. T o u k k a  (kuva 10 a) on 6-jalkainen, keltaisenvaalea, 
ruskealla päällä.

Tämäkin maakirppu on meillä hyvin tavallinen ja 
oleskelee enemmän pelloilla, kuin edellinen. Ensimmäinen 
kevätlämpö houkuttelee talvehtineet hyönteiset esiin su
kuansa enentämään, jota niiden sitten vielä pitkin kesää 
nähdään jatkavan. Naaraat laskevat pyöreät munansa yk
sittäin lehdille, mistä niitä kuitenkin pienuutensa tähden on 
vaikea löytää. Toukat syntyvät noin 1 1/2 viikon kuluttua. 
Nämä kaivautuvat lehden takapuolelle päällysketon alle ja 
tekevät itsellensä siellä kierteleviä käytäviä, jotka, sen mu
kaan kuin viheriä solukudos turmeltuu, saavat vaalean, kel- 
taisenruskean tai valkoisen värin. Jos tarkastaa likemmin 
tämmöistä käytävää, huomaa usein sen leveämmässä päässä 
pienen toukan, joka kuitenkin täysikasvuiseksi tultuaan kai
vaa itsensä ulos ja kiipee maahan, missä se muuttuu kote
loksi. Koko muutos munasta täysikehittyneeksi hyöntei
seksi tapahtuu noin 6:ssa viikossa, joten maakirput voivat 
sikiytyä useita kertoja kesän kuluessa ja siis lisääntyä hy
vin suuressa määrässä. Tämä on kuitenkin, niinkuin jo



30 Maakirppuja.
mainitsimme, hyvin riippuva ilmasuhteista. Kylmyys ja 
sade ovat aina suurena esteenä niiden kehitykselle.

Maakirppujen hävityksiä on koetettu estää monella 
tavalla. Näistä tahdomme nyt aluksi mainita muutamia, 
jotka mielestämme ovat jossakin määrin luotettavia, vaikka 
niitä edullisesti voi käyttää ainoastaan rajoitetuissa pai
koissa. On esimerkiksi huomattu olevan apua siitä, kun 
ruiskuttaa kasvien tai puutarhanpenkereiden päälle koiruo
hosta, tupakasta tai kloorikalkista tehtyä keitosta. Noki- 
vesi, samalla lailla keitettynä, on myöskin hyvin tehokasta. 
Toinen tapa, millä maakirppuja karkotetaan, on että sinne 
tänne kasvien väliin asetetaan kuumassa kivihiilitervassa 
kastettuja höylänlastuja. Tätä keinoa voi edullisesti käyt
tää varsinkin kaali-istutuksissa. Sitäpaitsi on vielä käy
tetty erästä ainetta, jota jauhon muodossa hajotetaan kas
veille, sitte kun sade tai kaste ensin on niitä kostuttanut. 
Tämä jauho on sekoitusta koiruohosta, guanosta, kipsistä 
ja puuntuhkasta. Lopuksi tahdomme, maakirppujen elinta
poihin katsoen, ehdottaa vielä erästä keinoa. Levitetään 
nimittäin istutuksille puunkuoria, laudanpalasia y. m., joi
den alla maakirput etsivät suojaa yöllä tai päivälläkin, kun 
maa on kostunut joko sateesta tai kasteesta. Tarkastami
nen täytyy tapahtua aikaisin aamulla, ennenkun kaste on 
kuivunut, eikä ole epäilemistä, ettei tämä keino olisi hyö
dyksi, jotapaitsi se ehkä käy huokeimmaksikin. Lapsia 
voidaan opettaa tarkastamisen toimittamiseen, ja maakirp
pujen pyytämisessä, jonka tulee tapahtua hyvin varovaisesti, 
lienee palttinasta tehty haavi sopivin ase. Haavilla voidaan 
pitkin päivääkin pyytää näitä hyönteisiä, jolloin tietysti on 
varottava, etteivät kasvit tule taitetuiksi tai muuten vahin
goitetuiksi.
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Kuten jo sanottiin, voi mainittuja keinoja käyttää ai

noastaan pienemmillä aloilla, ja sielläkin ovat ne enemmän 
tai vähemmän epäluotettavia. Tähän saakka ei tietääk
semme vielä ole onnistuttu karkoittamaan näitä hyönteisiä 
laajemmilta alueilta, s. o. pelloilta, vahingoittamatta samalla 
itse kasveja, joilla ne asustavat. Sitävastoin on huomattu 
olevan varsin edullista ja usein aivan tarpeeksi, kun nau
riita kylvettäessä, — maakirput vahingoittavat nimittäin 
suuressa määrässä melkein ainoastaan eri turnipsi- ja nau- 
rislajeja, — maa kynnetään vakoihin ja nauriinsiemenet 
(noin 8 tynnörinalaan) kylvetään sekä vakoihin, että 
vaonharjoille. Silloin nähdään, että maakirput pääasialli
sesti ahdistavat niitä taimia, jotka kasvavat vaoissa, missä 
ne parhaiten ovat suojassa tuulelta, jotavastoin vaonhar- 
jalla kasvavat kasvit saavat olla rauhassa. Tätä tapaa 
maakirppujen tekemän vahingon vähentämiseksi tai ehkäise
miseksi kertoo lehtori F o r s s e l l  viime vuosina hyvällä me
nestyksellä käytetyn Degebergin maanviljelysopistossa Länsi- 
göötanmaalla. Eräs tärkeä kohta, joka jouduttaa maakirp
pujen häviämistä, on se, että maa pidetään hyvässä voimassa, 
joten kasvit nopeasti kehittyvät ja ennättävät saada ensim
mäiset lehtensä jo ennenkun maakirput vielä ovat suurem
massa määrässä ilmestyneet ja siis kerinneet tekemään 
sanottavaa haittaa. On huomattu, etteivät maakirput kos
kaan tee niin suurta häviötä, jos ilma on suotuisa kasvien 
kehitykselle, s. o. kun lämpö ja sade vuorottelevat, kuin 
jos pitkällistä kuivuutta kestää, jolloin kasvit tulevat nuu
tuneiksi.
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2 :n en  L ahko.

Sukahäntäisiä.
T h y s a n u r a .

Tähän lahkoon kuuluvista hyönteisistä ei mikään ole 
vahingollinen pelloille.

3 :m a s  L ah k o .

A m piaisia.
H y m e n o p te r a .

Nämä hyönteiset tunnetaan tä y s iJ c e h itty n e e s s ä  m u o 
d o s s a a n  siitä, että niillä on 4 kalvomaista, läpikuultavaa, 
enemmän tai vähemmän harvaverkkoista siipeä, joista mo
lemmat etummaiset ovat pitemmät. Niiden suuosat ovat 
aina muodostuneet 2:sta vahvasta, sarvimaisesta leuvasta ja 
ovat siis, kuten sanotaan, purevat. Mutta samalla voivat 
sisäosat muodostaa jonkinmoisen imukoneen, joten moni 
ampiainen voi käyttää ravinnokseen sekä kiinteässä että 
sulassa muodossa olevia aineita. Naarailla on joskus taka
ruumiin päässä myrkkyrauhasilla varustettu pistin, mutta 
useimmiten enemmän tai vähemmän ulkoneva munanasetin- 
torvi^ joka eri lajeilla on erilainen. Muodonvaihdos on 
täydellinen. Eri lajien to u k a t ovat sekä ulkonäöltään että
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elintavoiltaan hyvin erilaiset. Muutamat elävät vapaina 
kasveilla ja ovat perhosen toukkain näköisiä, mutta 8-, 18- 
tai 22-jalkaisia. Toiset elävät kasvin hedelmien, nuppu
jen, lehtien tai varsien sisässä, ja ovat jalattomia, niinkuin 
kärpäsen toukat, joista ne voidaan eroittaa parillisten suu- 
osiensa kautta. Useat elävät loisina muissa hyönteisissä 
sekä näiden toukissa, koteloissa tai munissa, ja ovat myös
kin jalattomia. K o t e l o t  ovat täysikehittyneen hyönteisen 
muotoisia ja niitä ympäröi usein lujaan kehrätty kotelo- 
koppa.

Maanviljely skasveille ovat ainoastaan harvat lajit 
tärkeitä.

Rapsipistiäiset.
A th a l ia  s p in a r u m , r o s a e  y .  m .

(K uva 11.)

Melkein koko kesän, aina myöhään syksyyn saakka, 
nähdään näiden pienten pistiäisten lentelevän ympäri leh
dillä ja kukilla niityillä, puutarhoissa ja pelloilla. Lämpi
minä päivinä ovat ne varsin vilkkaita, kolkkoina ja satei
sina taas velttoja ja  hitaita. Ne kuuluvat niin sanottuihin 
kasvipistiäisiin, jotka tunnetaan siitä, että takaruumis on 
koko leveydellään kiinnitetty rintaan. Väriltään ovat ne 
keltaisia tai punaisenkeltaisia, niillä on valkoiset suuosat, 
mustapilkkuinen keskiselkä, mustareunaiset siivet ja  nil
koissa mustat renkaat. T o u k a t  (kuva 11a )  ovat paljaita, 
ryppyisiä, 22-jalkaisia ja väriltään likaisen harmaanviheriöitä 
melkein mustalla päällä. Kasvaessaan muuttavat ne nah
kaansa useita kertoja ja tulevat viimein 7—8 linjan pitui
siksi.
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Koska Rapsipistiäisiä täysikehittyneinä voi pitää mel

kein kokonaan viattomina, tulemme tässä puhumaan ainoas
taan toukista. Nämä ilmestyvät 2 kertaa vuodessa, nimit
täin tavallisissa oloissa kesä- ja heinäkuussa sekä myö
hemmin syyskuussa. Sattuu kuitenkin, kun kevät on ai
kainen ja ilmat suotuisat, että ne ilmestyvät jo muutamia 
viikkoja ennen eli toukokuun lopulla, ja tämä seikka vai
kuttaa myöskin syyspolvikuntaan, joka silloin kehittyy huo
mattavasti aikaisemmin kuin muuten. Ne vahingoittavat 
silloin, usein hyvinkin suuressa määrässä, nauriiden, lanttu
jen y. m. s. kasvien lehtiä ja ovat siis suureksi haitaksi 
niille. On huomattu kuluvan noin 6 viikkoa, ennenkun ne 
tulevat täysikasvuisiksi. Sitten ne matelevat maanpinnan 
alle ja kehräävät ympärilleen pieniä koppia, joissa ne 
muuttuvat koteloiksi. Tämä koskee kuitenkin ainoastaan 
ensimmäistä polvikuntaa. Toisen polvikunnan toukat sitä 
vastoin talvehtivat ja muuttuvat koteloiksi vasta seuraavana 
keväänä.

Hävityskeinona näitä toukkia vastaan on ehdoitettu 
tuhkan hajoittamista pellolle ja kasveille.

Olkipistiäinen.
C e p h u s  p y g m a e u s .

(K uva 12.)

Tämän pistiäisen, joka ilmestyy jotenkin aikaiseen 
keväällä, nähdään joskuS koleina ja sateisina päivinä ma- 
televan ruohoilla ja viljankorsilla tai lämpimillä ja kau
niilla ilmoilla kukkien kuvuissa, etsimässä ravintoansa 
niiden imelistä nesteistä. Se ei kuitenkaan liene meillä
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missään niin yleinen, kuin eteläisemmissä maissa, vaikka 
täälläkin on, välistä laajemmillakin aloilla, huomattu sen va
hingollista vaikutusta viljassa. Meillä on samasta suvusta 
useita muitakin lajeja, ja luultavaa on, että muutamat niistä 
elävät samalla tavalla, mutta, kun tämän lajin kehitystä on 
täydellisimmin tarkastettu ja sitä yleensä pidetään tärkeim
mille viljalajeillemme vahingollisimpana, tahdomme lyhyesti 
selittää ainoastaan sen elämänsuhteet.

Heti siitoksen jälkeen alkaa naaras laskea, muniansa 
rukiin- ja vehnänkorsiin, tavallisesti yhden munan kuhun
kin korteen. Sitä varten kaivaa se reijän siihen jonkun 
ylemmän solmun kohdalla ja päästää munansa aukkoon. 
Noin 1 1/2 viikon jälkeen tulevat tavallisesti toukat esiin. 
Ne syövät itsensä heti oljen sisään, jossa ne sitten oleske
levat ja käyttävät ravinnokseen pieniä lastusia, joita ne na
kertavat putken seinistä. Tästä heikontuu olki, ja se nä
kyy pian tähkissäkin, jotka tulevat vaaleiksi, ohuiksi ja 
lakastuneiksi. Usein kyllä nähdään vielä viheriöillä vehnä- 
ja ruispelloilla siellä täällä tämmöisiä korsia ja varovasti 
tutkiessa löytää niiden sisästä pian pieniä, vaaleita tai 
vaaleankeltaisia toukkia, semmoisia, kuin kuvassa (12 a, b) 
nähdään. Jos toukat jätetään rauhaan, nakertavat ne it
sensä, sen mukaan kuin korsi ylhäältä kuihtuu, yhä alem
maksi ja alemmaksi ja noin leikkuuaikana, jolloin ne ovat 
täysikasvuisia, tavataan ne varressa heti juuren yläpuolella, 
missä ne kehräävät itsensä koppaan ja talvehtivat. Seuraa- 
vana keväänä muuttuvat ne sitten koteloiksi ja  lepäävät 
tässä tilassa noin 14 päivää, jonka jälkeen pistiäiset tule
vat esiin, alkaakseen äskenmainitulla tavalla tointansa.
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4 :jä s  L ahko .

Perhosia.
L e p id o p te r a .

Tähän kuuluvat hyönteiset tunnetaan tä y s ik c h i t t y - 
n e e s s ä  m u o d o s s a a n  pääasiallisesti siitä, että niiden 4 sii
peä ovat peitetyt enemmän tai vähemmän tiheässä olevilla, 
hyvin pienillä, värillisillä, poiskuluvilla suomuilla sekä että 
niiden suuosat pääasiallisesti ovat muodostuneet imutorvesta, 
joka levon aikana on spiraalinmuotoisesti kiertynyt. Muodon- 
vaihdos on täydellinen. T o u k a t  ovat yleensä pitkäveteisiä 
ja liereitä, tavallisesti pitkäkarvaisia, käsnäisiä, syylillä tai 
piikeillä peitettyjä. Kuitenkin voivat ne olla jotenkin sitei
täkin. Niillä on tavallisesti 16 tai 10 jalkaa. K o te lo t  
ovat yleensä kovemmat ja enemmän sarvimaiset, kuin useim
milla muilla hyönteisillä, ja voivat muuten olla joko pal
jaina taikka pehmeämpien tai lujempien kotelokoppien 
sisässä.

Perhosten lahko on hyvin lajirikas. Meillä löytyy 
niitä noin 1,200 lajia. Useimmat ovat toukkana ollessaan 
kasvinsyöjiä ja moni on hyvin vaarallinen viljelykasveil
lemme. Tässä puhumme tietysti vaan niistä, jotka parai- 
ten tunnetaan ja joita enin pelätään maanviljelyskasveille 
vahingollisina.

Valkoiset Kaaliperhoset.
Nämä perhoset, joiden toukat eli n. s. kaalimadot 

syövät kaikenlaisten kaalikasvien lehtiä ja siten usein teke-
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vät suuria vahinkoja, ovat niin yleisesti tunnettuja, ettemme 
ole katsoneet tarpeelliseksi ottaa tähän teokseen mitään 
kuvaa niistä. Niitä on 3 eri lajia, jotka kaikki ovat hy
vin toistensa kaltaisia sekä ulkonäkönsä että elintapojensa 
puolesta.

1. K a a lip e r h o n e n  (Pieris brassicae). Siivet valkoi
set, etummaisten kärjessä päällyspuolella suuri, puolikuun 
muotoinen ja takimmaisten sisäreunassa pienempi, pyöreä, 
mustanruskea pilkku. Aluspuolelta ovat takasiivet ja etu- 
siipien kärjet valkoisenkeltaiset ja ikäänkuin mustalla jau
holla siroitetut. K o ir a a l la  on etu siipien keskikohdalla alus- 
puolella kaksi pyöreähköä, mustanruskeata pilkkua. N a a 
r a a l la  on samanlaiset pilkut molemmin puolin etusiipiä nii
den keskikohdalla ja sitäpaitsi niiden sisäreunassa mustan
ruskea juova. T o u k k a  on harvakarvainen ja sinisenvihe- 
riä, keltaisilla, pitkittäin kulkevilla juovilla ja pienillä, mus
tilla, sukakarvaisilla käsnillä.

2. N a u r is p e r h o n e n  (Pieris rapae). Siivet valkoiset, 
etummaisten kärjessä päällyspuolella suuri, kolmikulmainen, 
mustanruskea pilkku ja aluspuolella, niiden keskikohdalla 
musta piste. Samanlainen piste on myöskin takasiipien sisä
reunassa. Aluspuolelta ovat koko takasiivet ja etummais
ten päät keltaiset. K o ir a a l la  ei etusiipien päällyspuolella 
ole keskuspilkkua, mutta aluspuolella on yksi. N a a r a a l la  
on etusiipien päällyspuolella yksi, mutta aluspuolella kaksi 
keskuspilkkua ja takasiipien aluspuoli on mustajuovainen. 
T o u k k a  on sinisenviheriä, hieno- ja valkokarvainen, kel
taisella selkäjuovalla ja keltaisella pilkkujonolla jaloissa.

3. K a p s i  p e r h o n e n  (Pieris napi). Siivet valkoiset, 
kolmikulmaisella, mustanharmaalla pilkulla etummaisten kär
jessä päällyspuolella. Takasiipien aluspuoli on kellertävä
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mustanviheriöillä varjoilla pitkin suonia. K o ir a a l la  ei ole 
mustaa keskuspilkkua etusiipien yläpuolella. N a a r a a l la  on 
kaksi mustaa keskuspilkkua etusiipien kummallakin puolella 
ja samanlainen pilkku takasiipien sisäreunassa. T o u k k a  
on päältä poikkijuovainen, vaalean sinisenvilieriä, kapealla, 
epäselvällä, keltaisella selkäjuovalla sekä muuten mustien 
ja valkoisten, karvaisten käsnien peittämä. Vartalon kupeilla 
ja päässä on harmaita karvoja.

Täysikehittyneet hyönteiset eli perhoset, joiden joka 
päivä aikaisesta keväästä myöhään syksyyn nähdään liitele
vän puutarhoissa ja pelloilla, eivät tee mitään haittaa, 
jonkatähden meillä tässä oikeastaan on tekemistä vaan touk
kien kanssa. Tahdomme kuitenkin lyhyesti kertoa näiden 
perhosten koko kehityksen, jossa ne pääasiallisesti ovat 
toistensa kaltaisia, samoin kuin elintavoissaanko.

Perhoset ilmestyvät, niinkuin jo mainittiin, jotenkin 
aikaiseen keväällä, joka varmaankin riippuu siitä, että niillä 
tavallisissa oloissa on vuodessa kaksi'sukupolvea ja että 
viimeinen näistä, joka ilmestyy syyskesällä, jo ennen talven 
tuloa on ennättänyt kehittyä kotelo tilaan ja siis jo ensim
mäisinä kevätpäivinä voi esiintyä täysikehittyneinä perhosina. 
Näitä ei kuitenkaan ole läheskään niin runsaasti, kuin voisi 
päättää niistä suurista toukkamääristä, joita muutamina vuo
sina loppukesällä nähdään. Syynä siihen on nimittäin se, 
että toukat suuressa määrässä kärsivät kaikenlaisista 
loishyönteisistä, jotka laskevat niihin munansa. Tästä syystä 
kuolee niitä paljon ennen koteloksi muuttumistaan. Toiset 
kuolevat samasta syystä koteloina. Siten häviää vuosittain 
toukista ja koteloista joskus 2/ 3.

Ne loishyönteiset, jotka yleensä laskevat munansa per
hosten toukkiin, kuuluvat joko ampiaisten tai kaksisiipisten
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lahkoon. Tavallisesti näiden loishyönteisten naaraat pitem
mällä tai lyhemmällä munanasetin-torvellaan joko pistävät 
reiän toukannahkaan, laskeakseen siihen munansa, tai 
munivat ne munansa toukkaa peittävien karvojen sekaan. 
Kummassakin tapauksessa syntyy munasta pieni toukkanen, 
joka sitten hakee ravintonsa itse perhostoukan ruumiista. 
Muutamat näistä loistoukista, eli ne, jotka tavataan „kaali- 
madoissau, s. o. valkoisten kaaliperhosten toukissa, syövät 
täysikasvuisiksi tultuaan itsensä ulos näiden ihosta, kehrä
ten samalla pieniä, keltaisia tai vaaleankeltaisia koppia, 
joissa ne sitten muuttuvat koteloiksi. Hyvin usein näkee 
isompien tai melkein täysikasvuisten kaalimatojen ihossa 
suuren joukon tämmöisiä kotelokoppia, joskus niin paljon, 
että ne peittävät koko kaalimadon ruumiin, joten pää 
ainoastaan jää näkyviin. Tähän aikaan, kun loistoukat mai
nitulla tavalla syövät itsensä ulos, tulevat kaalimadot hyvin 
levottomiksi ja kömpivät ympäri kaalimaiden läheisyydessä ole
villa aidoilla, seinillä y. m. s., missä ne, niinkuin näyttää, 
koettavat päästä vapaiksi näistä syöpäläisistä. Se onnistuu
kin niiltä osaksi, sillä usein näkee siellä, missä kaalimadot 
ovat oleskelleet, suurempia ja pienempiä läjiä tämmöisiä lois
hyönteisten koppia. Usein kuolevat kaalimadot näistä lois- 
hyönteisistä, mutta voi myöskin tapahtua, ellei loistoukkia 
ole ollut kovin runsaasti, että kaalimato, niistä vapaaksi 
päästyään, saa voimansa takaisin ja muuttuu koteloksi. Toi
nen laji loistoukkia sitävastoin elää kaalimatojen sisässä 
aina siksi, kunnes nämä ovat muuttuneet koteloiksi, jolloin 
ne kokonaan joutuvat vihollistensa saaliiksi. Semmoisia 
toukkia tavataan usein kaaliperhosten koteloissa, joko jou- 
kottain tai ainoastaan yksi kussakin kotelossa. Emme ole 
huomanneet loishyönteisten ahdistavan mitään muuta yleistä
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perlioslajia niin suuressa määrässä, kuin kaaliperhosia. Tämä 
seikka on tietysti varsin tärkeä jokaiselle maamiehelle.

Heti ilmestymisensä jälkeen keväällä perhoset alkavat 
siitostointaan ja naarasten huomataan kohta sen jälkeen 
olevan munimishommissa. Munat ovat pitkämäiset, väril
tään keltaiset ja  kiinnitetään lehden aluspuolelle. Noin 2 viik
koa munimisen jälkeen toukat ilmestyvät ja käyttävät alussa 
ravinnokseen munankuoria, mutta nakertavat sitten lehden 
päällyskettoon sen alapuolelle reikiä, jotka suurenemistaan 
suurenevat, sen mukaan kuin toukat kasvavat ja tarvitsevat 
runsaammin ravintoa. Viimein syntyy suuria aukkoja leh- 
tisuonten väliin, joilla toukat levätessään kernaasti makaa
vat. Jos toukkien paljouden ja ahneuden tähden syntyy puute 
ruoasta, vaeltavat ne yhdestä istutuksesta toiseen.

Jos ilmat ovat suotuisat ja toukilla on runsaasti ra
vintoa, tulevat ne täysikasvuisiksi noin 4 viikon kuluttua, 
jolla aikaa ne useita kertoja ovat luoneet nahkansa. Silloin 
ovat ne valmiit muuttumaan koteloiksi, jota varten ne etsi
vät itselleen jonkun sopivan paikan, esim. jonkun seinän, 
muurin tai aidan, puunrungon, kiven t. m. s., asettuvat 
siihen liikkumatta, kehräävät vahvan langan vartalonsa ym
päri ja riisuvat sitten päältänsä entisen toukannahan, niin 
että sen alla oleva valmis kotelo jää riippumaan ylösalai
sin, saman langan ympäröimänä. Se on sitäpaitsi vielä 
terävästä päästään kiinnitetty muutamilla hienoilla, hämähä
kin langan näköisillä rihmoilla. Noin 14 päivän kuluttua 
kotelo puhkeaa ja silloin nähdään perhosparvien lentelevän 
kaalimaalla, uutta poikuetta valmistaen, joka taas vuoros
taan kehittyy samalla lailla, kuitenkaan ei tavallisesti kote
loa kauvemmaksi ennen talven tuloa.
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Paitsi sitä, että toukilla, niinkuin jo mainittiin, on 

haittaa vihollisista, saavat ne vielä paljon kärsiä sopimatto
mista ilmoista, nimittäin kosteudesta tai kylmästä, jotka 
tekevät, että niitä usein kuolee joukottain. Varsinkin niinä 
päivinä, jolloin ne muuttavat nahkaansa, ovat ne erittäin 
arkoja.

Kaalimatojen hävitykset ovat joskus niin laajaperäi
siä, että niiden ehkäisemisessä kysytään paljon työtä ja run
saasti kustannuksia. Mutta jollei näistä seikoista pidä kovin 
suurta lukua, on epäilemättä helpompi päästä vapaaksi näistä 
toukista, kuin useista muista vahinkohyönteisistä. Ne voi
daan nimittäin poimia pois lehdiltä pieninä ollessaan, en- 
nenkun vielä ovat ennättäneet tehdä varsin mainittavaa va
hinkoa. Tähän toimeen voidaan lapsia helposti totuttaa. 
Lehtien puhdistamisen täytyy kuitenkin tapahtua kepeällä 
kädellä, etteivät kasvit siitä vahingoitu. Olemme nähneet 
esimerkkiä siitä, että kaalimaat, joita suuri vaara on uhan
nut, ovat tällä varokeinolla tulleet pelastetuiksi.

Toinen menettelytapa on asettaa kaali-istutukset eril
leen asutuista paikoista, aidoista, puista y. m. s. Ikään
kuin vaistomaisesti välttävät perhoset semmoisia paikkoja, 
kun ei toukilla siellä ole mitään sopivaa sijaa, jossa voisi
vat koteloiksi muuttua.

Maatoukat eli Orasmadot.
Tämän nimityksen annamme useille perhostoukille, 

jotka päivillä makaavat maanpinnan, irtonaisten kivien, tur
peiden t. m. s. alla ja vasta illan tai yön tullessa jättävät 
piilopaikkansa, etsiäkseen ravintoansa. Ne ovat hyvin syö-
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läitä ja tekevät usein suurta vahinkoa, kun ilmestyvät isoissa 
joukoissa. Niiden ruumiin muoto ja koko nähdään kuvista. 
Väriltään ovat ne tavallisesti harmaita, viheriään, ruskeaan, 
mustaan tai kellertävään vivahtavia, mutta tämä väri on 
useimmiten hyvin epäselvä ja paraiten kuvaamme ne, kun 
sanomme niiden näyttävän likaisilta.

Ravinnokseen ne käyttävät pääasiallisesti kaikenlais
ten ruoho- ja viljalajien nuoria taimia ja sirkkalehtiä. Ne 
ilmestyvät syksypuoleen ja talvehtivat tavallisesti koteloiksi 
muuttumatta.

Ne yöperhoset, joista nämä toukat ovat saaneet alkunsa 
ja joiksi ne lopullisesti muuttuvat, ovat samoin tummia ja 
synkkävärisiä ja tulevat esiin vasta yöllä, jolloin ne etsivät 
ravintoansa kukkasista kedoilla, sikiytyvät ja laskevat mu
nansa.

Mainittakoon ainoastaan 3 lajia, nimittäin:

Viljaperhonen.
Agrotis segetum.

(K uva 13.)

Tämän yöperhosen toukkia (kuva 13 b) on jo kau- 
van aikaa tunnettu ja pelätty. Meillä tekevät ne kenties 
joka vuosi, syksyisin ja keväisin, suurta vahinkoa pelloilla 
ja puutarhoissa. Elokuusta lokakuuhun, tai, jos ilmat ovat 
lämpöiset, vielä myöhempään syksyllä, ansaitsevat ne tulla 
huomatuiksi varsinkin sentähden, että ne vahingoittavat 
rapsia, juurikkaita, kaalia, perunoita, talviviljaa y. m. s. 
Paitsi perunoita ja juurikkaita, joihin ne usein nakertavat
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suuria reikiä, syövät ne tavallisesti ainoastaan maanpinnan 
yläpuolella olevia, kernaimmin heikompia kasviosia. Jos
kus on tapahtunut, niinkuin esim. syksyllä 1835 Skänessa, 
että nämä toukat ovat syöneet kokonaisia peltoja niin puh
taiksi, että tuskin on voinut nähdä siinä koskaan viljaa kas
vaneen, ja samallaisia kertomuksia on kuulunut muualta
kin. Tavallisina vuosina ei niiden tuottama vahinko ole 
niin suuri, mutta varma kuitenkin on, että se varsinkin 
pitkinä ja lauhkeina syksyinä yleensä on melkoinen, sillä 
tämä perhonen ei ole harvinainen missään keski- ja etelä
osissa maata.

Edellisessä olemme jo viitanneet siihen, että sekä per
hoset että toukat lähtevät liikkeelle vasta illalla tai yön 
tullessa. Päivällä pysyvät ne piilossa ja jäävät siten meiltä 
huomaamatta. Ei siis ole kumma, jos maamiehet, jotka 
eivät tätä tiedä, etsivät vääriä syitä pelloillansa tapahtu
viin vahinkoihin ja hävityksiin tai jos eivät lainkaan voi 
käsittää, mistä ne tulevat. Olemme usein kuulleet maan
viljelijäin kertovan, kuinka vilja on syöty, vaikk’ei ole nä
kynyt „matoja“, jotka sen ovat tehneet. Jos olisivat tulella 
etsineet, olisivat he kuitenkin yön aikana helposti löytäneet 
niitä.

Talven yli elävät toukat tulevat esiin keväällä ja 
tekevät silloinkin vahinkoa, vaikka vaan vähemmän aikaa, 
sillä useimmiten ovat ne melkein täysikasvuisia ja valmis
tautuvat kohta muuttumaan koteloiksi. Sitten heinä- ja 
elokuussa, joskus aikaisemminkin, nähdään perhosten ilta
silla *) lentelevän ympäri. Ne hakevat silloin ravintoansa

*) K o iraa t len tävät ku itenk in  usein päivälläkin, vieläpä 
k irkkaa lla  päivänpaisteellakin.
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kaikenlaisten kasvien mesinesteistä sekä alkavat sikiytyä. 
Naaraat laskevat munansa lehdille ja varsille. Noin 24 
päivän kuluttua ilmestyvät toukat.

Peltoperhonen.
Agrotis exclamationis.

(Kuva 14.)
Tämä perhonen on myöskin yleinen maan etelä- ja 

keskiosissa ja sen toukkien (kuva 14 a) elintavat, kehitys- 
ajat ja vahingollisuus ovat jotenkin samanlaiset kuin edel
lisenkin.

Vehnäperhonen.
Agrotis tritici.

(Kuva 15.)
Tämäkin perhonen on yleinen etelä- ja keskiosissa 

maata. Se näkyy kernaimmin oleskelevan kuivilla ja hie
taisilla seuduilla ja on lennossa enimmiten heinä- ja elo
kuussa. Toukka (kuva 15 a) ei yleensä liene niin vahin
gollinen syystouvoille, kuin edellisten toukat, joiden kanssa 
se elintapojensa ja kehityksensä puolesta on hyvin yhtäläi
nen. Kevättouvoille lienee se sitävastoin usein hyvin hai
tallinen.

Näiden kolmen perhosen toukille on elintapojensa täh
den annettu nimeksi maatoukat.
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Juuriperhonen.
H a d e n a  p o ly o d o n .

(K uva 16.)

Tämä perhonen ei ole harvinainen maan etelä-osissa. 
Toukat (kuva 16 a) elävät piilossa niinkuin maatoukatkin, 
mutta käyttävät ravinnokseen ainoastaan ruohoja, joiden 
lehdet ja korret ne nakertavat poikki heti juuren yläpuo
lelta. Niityillä ja laitumilla voivat ne usein tehdä paljon
kin vahinkoa. Heinäkuun lopulla ja elokuussa laskee naa
ras munansa alapuoliseen korren osaan tai lehtituppeen, ja 
niistä ilmestyneet toukat ennättävät syksyllä tuskin tulla 
puolikasvuisiksi. Ne eivät siis keväällä esiintyessään ole 
varsin kehittyneitä. Touko- ja kesäkuussa ovat ne sentäh- 
den vaarallisimpia.

Niittyperhonen.
C h a re a s  g r a m in is .

(K uva 18.)

Tämä perhonen, jonka toukkaa (kuva 18 b) jo van
hemmista ajoista asti on pelätty usein laajojen hävitystensä 
tähden niityillä, löytyy koko maassa, vaikk’ei sitä kaikkina 
vuosina tavata yhtä runsaasti. Se kuuluu nimittäin niihin 
vahingollisiin hyönteisiin, jotka muutamina vuosina ilmesty
vät arvaamattoman suuressa määrässä, mutta sillä välin taas 
ovat jotenkin harvinaisia Perhosen lentoaika on heinä- 
ja elokuussa, jolloin sen nähdään osaksi päivällä, osaksi 
ja etupäässä iltahämärässä lentelevän kukkien ympärillä,
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varsinkin lehdoissa ja ruohorikkailla niityillä. Molemmat 
sukupuolet tavataan silloin yhdessä. Jokainen naaras laskee 
sitten suuren joukon munia, tavallisesti noin 200, ryhmissä 
korren alaosaan tai lehti tuppiin. Toukat ilmestyvät taval
lisesti kolmen viikon kuluttua. Ne kätkeytyvät päivillä 
turpeiden tai kivien alle ja kömpivät vasta yön tullessa 
esiin ruokaansa kakemaan. Ne eivät tule täysikasvuisiksi 
vielä samana syksynä, vaan talvehtivat ja  muuttuvat kote
loiksi (kuva 18 a), vasta sen jälkeen, kun ovat neljännen 
kerran luoneet nahkansa, joka tapahtuu kesäkuussa seuraa- 
vana vuonna. Professori D ah lbom  sanoo niittymadoista seu- 
raavaa, joka on yhtäpitävää sekä meidän että muiden 
kokemuksen kanssa. „Nämä toukat tulevat peloittaviksi oi
keastaan neljännen nahanmuutoksen aikana tai vähän ennen 
sitä, jos niitä nimittäin löytyy suuressa määrässä. Sillä 
edellisenä syksynä ja kesänä olivat ne pieniä ja kätkössä 
ruohonjuurien seassa, niin ettei niitä silloin voinut huo
mata. Silloin ne eivät tarvinneet ravinnokseen enempää, 
kuin mitä päivittäin taas kas voi sijaan, ja söivät vaan hei
kompia ja pienempiä ruohonkorsia. Mutta nyt, valmistu
maisillaan, tarvitsevat ne enemmän ravintoa, jonka ne itse 
turmelevat omaksi vahingokseen sillä, että purevat ruohon
korren poikki heti juuren yläpuolelta, joten se kuihtuu, 
tulee kuivaksi ja ravinnoksi kelpaamattomaksi. Nälkä pa- 
koittaa ne silloin ulos piilostaan ja ne alkavat tehdä vael
luksia, uutta ruokaa etsiäkseen. Eri joukot leviävät kaikille 
suunnille ja yhtyvät ja pian näyttävät kokonaiset suuret 
heinäniityt siltä kuin olisi niihin kylvetty toukkia. Neljän
nen kerran luotuaan nahkansa, ovat ne täysikasvuisia, syö
vät sen jälkeen vaan vähän ja kömpivät levottomina ympäri, 
etsien sopivaa paikkaa, jossa voisivat vaihtaa muotoansa.
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Sammalten ja kivien seassa kehräävät ne ympärilleen ohuen, 
vähäpätöisen kopan ja muuttuvat sen sisässä koteloiksi, joka 
tavallisesti tapahtuu heinäkuun keskivälissä tai lopussa. Yö
perhoset kehittyvät noin 3 —4 viikkoa sen jälkeeni

Tumma Kaaliperhonen.
Mamestra brassicae.

(Kuva 19.)
Tämän yöperhosen toukat (kuva 19 b, c), joiden väri 

vaihtelee, esiintyvät syksyllä hyvin yleisesti kaikenlaisilla 
kaalikasveilla ja ovat melkein yhtä vaarallisia, kuin tavalli
set kaalimadot. Pieninä ollessaan pysyvät ne ulkolehdillä, 
mutta syövät sitten itsensä kasvin sisään, niin ettei niitä 
huomaa muusta kuin pyöreähköistä reijistä, joita ne ovat 
kaivaneet kokoon-kääriytyneihin lehtiin, ja lannasta, joka 
varsinkin sadeilmalla reijistä juoksee.

Herneperhonen.
Mamestra pisi.

(Kuva 20.)
Tämän yöperhosen toukka (kuva 20 a) elää kaiken

laisista hernekasveista, niinkuin tavallisista herneistä, vik- 
keristä, pavuista, apiloista j. n. e., ja sitäpaitsi vielä useista 
muista kasveista puutarhoissa ja tekee joskus paljonkin va
hinkoa. Se näyttäytyy heinäkuusta syyskuuhun, jolloin se 
kaivaa itsensä maahan, muuttuakseen koteloksi. Talvehti-
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neesta kotelosta ilmestyy sitten keväällä, tavallisesti kesä
kuussa, perhonen.

Sokeriherneperhonen.
P lu s ia  g a m m a .

(Kuva 21.)
Tämä perhonen on hyvin tavallinen meillä ja usein 

nähdään sen lentelevän kaikenlaisten kukkien ympärillä 
puutarhoissa, metsissä ja kedoilla. Se kuuluu tosin yöper
hosten ryhmään, mutta lentää kuitenkin hyvin usein päi
välläkin. Naaras laskee munansa useiden erilaisten kasvien 
lehdille, mutta meidän tietääksemme ei toukkia kuitenkaan 
vielä ole tavattu puissa, pensaissa eikä ruohoilla. Toukat 
(kuvat 21 a), jotka ovat viheriöitä vaaleilla, pitkittäin kul
kevilla juovilla, tunnetaan helposti siitäkin, että niillä on 
ainoastaan 12 jalkaa. Ne esiintyvät tavallisesti kesä- ja 
heinäkuussa ja alkupuolella elokuuta. Ne elävät useiden 
erilaisten kasvien, niinkuin liinan, hampun, rapsin, hernekas- 
vien, kaalilajien y. m. lehdistä.

Paitsi lehtiä syövät ne usein myöskin mainittujen kas
vien kukkia, vieläpä hedelmiäkin, ja  muuttuvat sitten hie
nossa kudoksessa koteloiksi, kiinnitettyinä lehtiin tai varsiin.

Näidenkin perhosten, niinkuin useimpien muiden, 
vahingollisten hyönteisten, hävittämiseksi on ehdoiteltu ja 
kenties myöskin, kuten on huomattu, suuremmalla tai pie
nemmällä menestyksellä käytetty monenlaisia keinoja. Tässä 
emme kuitenkaan ole tuoneet niitä esiin, koska pidämme niitä
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epäluotettavina. Kysymyksessä olevien perhosten tekemien 
vaurioiden ehkäisemiseksi ei ainakaan meidän luullaksemme 
voi tehdä mitään muuta, kuin poimia toukat, joka kuiten
kin usein voi käydä hyvin vaivaloiseksi. Peltomaan tarkoi
tuksenmukainen viljeleminen ja ahkera muokkaaminen estää 
luullaksemme myöskin ainakin edellä mainittujen maatouk- 
kien liiallista lisääntymistä. Kynnettäessä ja kaivettaessa 
tulee näitä toukkia usein näkyviin ja silloin Voidaan ne 
helposti hävittää samalla tavalla, kuin turilasten toukat. 
Niittymatoja on myös helppo ahdistaa ja tappaa joukot- 
tain. Se tapahtuu paraiten ojittamisella tai syvillä kyntö- 
vaoilla. Madot putoavat nimittäin näihin ja saadaan hel
posti poimituiksi. Kuitenkin ilmestyy niitä joskus niin suu
ressa määrässä, että poimimisessa kysytään suuria ponnis
tuksia, ennenkun oikeastaan voi huomata niiden vähentyvän. 
Kovempien nurmikkomaiden yli voi silloin vetää raskasta 
jyrää, ja muuten on aina edullista, kun siihen vaan on 
tilaisuutta, päästää sikoja toukkien hätyyttämille pelloille. 
Tämä viimeksi mainittu tapa soveltuu myöskin maatoukkiin 
ja moneen muuhun vahingolliseen hyönteiseen. Lopuksi 
tahdomme kehoittaa suojelemaan kaikkia lintuja, jotka elä
vät vahingollisista toukista.

Kääriäiset. *)
Tortrix.

Yaikk’ei meillä juuri ole tarkastettu näitä perhosia
*) Varmuudella ei vielä tiedetä, mihin perhoslajiin nämä 

oikeastaan kuuluvat, sillä toukkia on hyvin vaikea kasvattaa.
3
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täysikehittyneessä muodossaan, lienee sitävastoin harva 
maamies, joka ei tuntisi niitä toukkina. Niiden touk
kia (kuva 22 a) tavataan nimittäin usein syyskesällä ja 
syksyllä herneenpaloissa, missä ne nakertavat ja repivät 
rikki herneet (kuva 22) sekä heittävät paljon jätteitä jäl
keensä. Näiden perhosten kehityksestä kertoo eräs saksa
lainen kirjailija seuraavaa: Herneiden kukkiessa nähdään
perhosten usein parveilevan niiden ympärillä. Silloin on 
niiden sikiämisaika käsissä ja naaraat alkavat kohta laskea 
muniansa, yhden kullekin äskenmuodostuneelle hedelmälle 
eli herneenpalolle, joka vielä on aivan nuori. Noin 2 vii
kon kuluttua ilmestyvät toukat ja syövät itsensä heti he
delmän sisään. Tämä tapahtuu aina niin aikaisin, että 
reikä pian kasvaa kokonaan umpeen, joten sitä tuskin voi 
huomatakaan. Toukat kasvavat kasvamistaan, muuttavat 
useita kertoja nahkaansa ja syövät yhden tai useampia her
neitä, ennenkun tulevat täysikasvuisiksi ja valmistautuvat 
muuttumaan koteloiksi. Tämä tapahtuu kuitenkin tavalli
sesti ennen herneiden kovettumista. Koteloksi muuttumista 
varten tulevat ne ulos paloista, laskeutuvat hienoja lankoja 
myöten alas, kaivavat itsensä maahan, kehräävät kopan ym
pärilleen ja viettävät tässä tilassa talven. Yasta seuraa- 
vana keväänä muuttuvat ne koteloiksi, ja herneiden kukinto- 
aikana alkavat, niinkuin jo mainittiin, täysikehittyneet per
hoset näyttäytyä.

Jyväkoi.
T in e a  g r a n e lla .

(K uva 23.)

Tämä pieni perhonen tavataan usein alkukesällä vilja- 
aitoissa, makasiineissa, myllyissä j. m. s., eli kaikkialla, var-
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sinkin tukituissa tai suljetuissa huoneissa, missä vaan van
haa ja siis enemmän tai vähemmän n. k. ummehtunutta 
viljaa säilytetään. Naaras munii hyvin suuren joukon mu
nia, jotka se liimaa kiinni jyviin, ja noin kahden viikon 
kuluessa valmistuvat toukat (kuva 23 b), jotka heti käyvät 
jyvien kimppuun. Pieninä ollessaan tyytyvät ne siihen jy
vään, jossa ne munina ovat olleet kiinnitettyinä, mutta ne 
kasvavat nopeasti ja tarvitsevat samalla runsaampaa ravin
toa. Silloin takerruttavat ne useita jyviä yhteen isommiksi 
tai pienemmiksi kimpuiksi ja oleskelevat niiden sisässä pie
nissä putkissa eli kanavoissa, joita ne kehräävät hienoista 
silkkilangoista. Sillä aikaa kovertavat ne ontoksi toisen 
pään yhteentakertuneista jyvistä ja käyttävät niiden jau
hoisia sisäosia ravinnokseen. Syyskuussa ovat toukat taval
lisesti täysikasvuisia. Silloin jättävät ne viljakasat ja ma- 
televat ylös seinille, joiden raoissa ne silkkilangoista ja irti 
nakerretuista lastuista rakentavat itselleen pieniä koppia, 
missä viettävät talven koteloiksi muuttumatta. Koteloiksi 
ne nimittäin muuttuvat vasta maalis- ja huhtikuussa seu- 
raavana vuonna, ja kotelo (kuva 23 a) puhkee sitten touko- 
tai kesäkuussa, jolloin perhoset alkavat ilmestyä.

Aitoissa ja makasiineissa, missä viljaa hyvin hoide
taan, s. o. usein käännellään ja tuuletetaan, ei jyväkoin 
toukkia juuri tarvitse pelätä. Missä päinvastoin menetel
lään, voivat ne tulla hyvinkin vahingollisiksi. Jos ne ker
ran ovat pesiytyneet johonkin vilja-aittaan, ei ole mitään 
muuta keinoa niiden karkoittamiseksi, kuin tarkoin lakaista 
ja puhdistaa seinät, lattia ja katto, seuloa vilja tai pahim
massa tapauksessa kuumentaa se riihessä tai kuivaushuo
neessa.
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5 :d e s  L a h k o .

K ak sisiip isiä  eli Kärpäsiä.
- D ip te r a -

T ä y s ik e h i t ty n e e s s ä  m u o d o s s a a n  tunnetaan nämä hyön
teiset helposti siitä, että niillä on ainoastaan 2 kalvomaista 
ja tavallisesti läpikuultavaa siipeä*) sekä suu varustettu enem
män tai vähemmän venyneellä imuputkella tai ojentuvalla, 
usein lihaisella imukärsällä. Muodonvaihdos on täydellinen. 
T o u k a t , jotka useimmiten elävät piilossa, harvoin vapaina 
kasveilla, ovat jalattomia ja usein käämimäisiä, pitkävetei
siä, joskus hyvin kapeita ja enimmiten pehmeitä ja lihaisia. 
Useat niistä eivät luo nahkaansa koteloksi muuttuessaan, 
vaan vetäytyvät sen sisässä kokoon, niin että kovettuva 
nahka muodostaa niiden ympärille jonkinmoisen tupen eli 
kopan. K o t e l o t , jotka muodostuvat tämän kopan sisässä, 
ovat peitetyt kyhmyillä, piikeillä tai syylillä.

Tähän lahkoon kuuluu monta eri lajia. Meillä tun
netaan jo yli 3,000. Näistä ovat varmaankin useat huo
mattavia kasvinsyöjiä, vaikk’ei niiden merkitystä tässä suh
teessa vielä täysin tunneta. Maan viljelyskasveille voivat 
muutamat niistä joskus olla hyvinkin vaarallisia.

Ne voidaan jakaa kahteen ryhmään, nimittäin varsi
naisiin K ä r p ä s i i n  ja S ä ä s k i in .  Edelliset tunnetaan siitä, 
että niiden tuntosarvissa on ainoastaan muutamia, tavalli-

*) Takasiivet eivät kuitenkaan ole kokonaan kadonneet 
näiltä hyönteisiltä, vaan ne näkyvät etusiipien juuressa pieninä 
rumpukalikan tai nuppineulan näköisinä osina, joita sanotaan 
v ä r is tim ik s i. Hyönteisen lentäessä ovat ne nopeassa liikkeessä, 
josta syntyy jotenkin kova ääni, esim. paarmojen surina.
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sesti 3 niveltä, joten ne ovat paljon lyhemmät kuin sääs
kien moniniveliset tuntosarvet.

Kärpäsistä ansaitsevat n. s. J y v ä k ä r p ä s e t  (Oscinis) 
(kuva 24) enin huomiota, sillä pienuudestaan huolimatta 
voivat ne joskus tehdä paljon vahinkoa kasvavalle viljalle 
ja ruoholle. Meillä ei niitä kuitenkaan ole juuri tärkeinä 
pidetty, vaan on useinkin luultu niiden tekemien vahinko
jen syntyneen muista syistä. Yarma on, että tästä suvusta 
löytyy meillä monta eri lajia, jotka elintapojensa ja vahin
gollisuutensa puolesta ovat jokseenkin yhdenlaisia. Ne las
kevat nimittäin munansa nuorille tähkille tai lehtituppiin 
ja näistä munista syntyneet pienet, pehmeät ja vaaleat tou
kat nakertavat itsensä sitten korren sisään, joka silloin kes
keytyy kasvussaan, jää pieneksi ja saa siellä täällä kyhmy- 
mäisiä paisumia tai hervottomia tähkiä. Nämä kärpäset 
ahdistavat etupäässä ruis-, vehnä- ja ohrapeltoja, mutta 
myöskin kauramaita ja niittyjä. — Ulkomaalla on näitä 
pieniä kärpäsiä ja niiden toukkia tarkoin silmällä pidetty, 
jotavastoin meillä ei vielä varmaan tiedetä, mitkä lajit 
ovat viljelykasveille vaarallisimmat.

Muutamat pienet kärpäset elävät toukkina ollessaan 
solukudoksissa useiden kasvien lehdissä ja valmistavat siellä 
käytäviä, jotka kiertelevät sinne tänne heti lehden päällyske- 
ton alla. Nämä käytävät pistävät helposti silmään, sillä ne 
tulevat toisenvärisiksi kuin itse lehti, tavallisesti ruskea- 
maisiksi.

Pieni P o r k k a n a k ä r p ä n e n  (Psila rosae) elää toukkana 
porkkanoista; näiden juurikasvien viljelijät lienevät sen 
usein huomanneet.

Sääskistä on viimeaikoina varsinkin V e h n ä s ä ä s k i  
(Cecidomyia tritici) (kuva 25) herättänyt huomiota. Yäril-
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tään on se punaisenkeltainen tummilla tuntosarvilla ja mus
talla päällä. Se kasvaa tuskin linjaa pitemmäksi. Emme 
tiedä, onko niitä meillä koskaan ilmestynyt niin suuressa 
määrässä, että niiden tekemät vahingot olisivat antaneet 
maamiehelle huolehtimisen aihetta. Tahdomme kuitenkin 
mainita sitä koska se jo on ilmestynyt Tanskassa ja siellä 
muutamissa seuduissa tehnyt jotenkin paljon haittaa vehnä- 
pelloille. Kenties se on juuri pienuutensa tähden jäänyt 
huomaamatta sielläkin, missä se on esiintynyt suuremmas
sakin määrässä. Eräässä tanskalaisessa kirjassa sanotaan 
siitä seuraavaa:

Yehnän kukkiessa parveilevat nämä sääsket pelloilla. 
Päivällä, ja varsinkin auringon paisteessa, istuvat ne hiljaa 
korsilla, tavallisesti niin alhaalla, että ovat varjossa. Iltai
sin ja aamuisin sekä pilvisinä päivinä parveilevat ne sitä
vastoin joukoissa ympäri sikiytyäkseen. Munansa ne las
kevat vehnänkukkiin, useimmiten pieniin kokoihin, noin 10 
— 15 kuhunkin, ja noin 8 —10 päivän kuluttua ilmestyvät 
pienet, jalattomat toukat (kuva 25 a, b); jotka alussa ovat 
melkein läpikuultavia ja värittömiä, mutta tulevat sitten 
punaisenkeltaisiksi. Alussa käyttävät ne ravinnokseen kuk
kien siitepölyä, mutta vetäytyvät vähitellen yhä syvemmälle 
kukkaan ja syövät nuoret siemenaiheet. Sillä aikaa — ken
ties kuitenkin ainoastaan silloin, kun muniminen on tapah
tunut myöhemmin — kehkeytyvät jyvät, vaikka ne ennen 
kypsymistään tulevat toukkien kovertamisesta enemmän tai 
vähemmän ontoiksi. Toukat, tultuaan täysikasvuisiksi, joka 
tapahtuu noin 14 päivän kuluttua siitä kun ovat munista pääs
seet, kaivavat itsensä ulos tähkästä ja putoovat maahan, 
johon ne vetäytyvät noin 1/ 2 tuuman syvyyteen, lepäävät siellä 
seuraavaan kevääsen ja käyvät sitten muiden muodonvaihdok-
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siensa läpi, niin että ne vehnän kukintoaikana voivat esiin
tyä täysikehittyneessä tilassa ja synnyttää uuden sukupol
ven. Pohjois-Ameriikassa, missä tämä sääski on hyvin hai- 
taliinen ja usein turmelee kokonaisia vehnäpeltoja, on sen 
hävittämiseksi käytetty seuraavia keinoja: 1) On rikkiä
polttamalla *) koetettu tappaa tai karkoittaa munivat naa
raat, niiden parveillessa vehnäpelloilla. Tätä varten syty
tetään nimittäin sulatussa rikissä kastettuja villariepuja, 
joita ensin on kiinnitetty pellolle lyötyihin paaluihin. Ne 
sovitetaan tietysti tuulen mukaan, niin että rikin savu leviää 
suojeltavan pellon yli. Tätä keinoa käytetään vehnän ku- 
tintoajalla. — 2) On erittäin tehokkaana keinona kehoi- 
tettu sirottamaan kalkkia tai puuntuhkaa kukkiville veh- 
nänkorsille. Tämä täytyy tapahtua silloin, kun korret 
ovat kosteita sateesta tai kasteesta. — 3) On huomattu ai
kaisen syyskynnön olevan häviöksi maahan kaivautuneille 
toukille. — 4) Ja viimeiseksi on huomattu aikaisen syys- 
kylvön ja myöhäisen kevätkylvön suuressa määrässä poista
van tätä haittaa. Edellisessä tapauksessa nimittäin luul 
laan huomatun, että sääski tulee liian myöhään, s. o. kun 
kukkiminen jo on ohitse, jälkimmäisessä tapauksessa taas 
liian aikaiseen tai ennenkun kukkiminen vielä on alkanut.

Kaikilla nyt mainituilla, tähän lahkoon kuuluvilla 
hyönteisillä on pahimmat vihollisensa loispistiäisissä (sivu

*) T unnettu  asia  on, e ttä  sääsket kamm oovat savua yleensä 
ja  varsink in  tiiliteh ta is ta , a lunateh ta ista , vaskensu latuslaitoksista  
y. m. s. tu levaa. O m ituisena esim erkkinä tä s tä  on katajapensas, 
joka m ainittu jen  la itosten  läheisyydessä saa alkuperäisen  pyra- 
m iidisen muotonsa. Siellä n im ittä in  savu k ark o ittaa  sääsket, jo tk a  
m uuten laskevat m unansa ka ta japensaan  nuppuihin, jo s ta  taas on 
seurauksena, e ttä  oksat saav a t harro ittav an  asennon.
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38). Ilman niitä tekisivät nämäkin, ulkonäöltään niin vä
häpätöiset pikkuelukat varmaankin paljon vahinkoa tär
keimmille viljalajeillemme.

6 :d e s  L ahk o .

Suorasiipisiä.
Orthoptera.

Näillä hyönteisillä, joiden muodonvaihdos on vailli
nainen, ovat toukat, kotelot ja  täysikehittyneet niin tois
tensa näköiset, että tottumaton tarkastaja voi eroittaa ne 
toisistaan ainoastaan siitä, onko niillä siipiä vai eikö. Ko
telot eroavat toukista useimmiten siinä, että edellisillä sii
vet jo ovat alkaneet kasvaa ja näkyvät ylhäällä takaruu
miin sivuissa pieninä nahkapaloina, jotka osat jälkimmäi
siltä kokonaan puuttuvat. Täysikehittyneillä hyönteisillä 
on 4 siipeä, nimittäin 2 nahkaista, kovempaa etusiipeä 
sekä kaksi kalvomaista, verkkosuonista takasiipeä. Levon 
aikana makaavat edelliset pitkin takaruumiin selkää, jä l
kimmäiset taas pitkinpäin kulkevissa poimuissa edellisten 
alla. Suuosat ovat purevat ja suuri ylähuuli riippuu leuko
jen yläpuolella. — Tähän lahkoon kuuluvat heinäsirkat, tora
kat, pihtihäntäiset y. m. eikä meillä ole niistä juuri mikään 
erittäin vahingollinen pelloille. Tässä voimme siis huoleti 
jättää ne kokonaan syrjään.

Tahdomme kuitenkin mainita erästä pientä hyönteistä, 
joka nykyään luetaan tähän lahkoon. Se on:
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Rakkojalka.

T h r ip s  c e re a liu m .
(K uva 26.)

Tästä suvusta on meillä luultavasti useita lajia, jotka 
vahingoittavat viljelykasvejamme. Niitä ei kuitenkaan vielä 
läheskään tunneta. Se, josta tässä puhumme, elää vilja
kasveissa sekä useissa niiden lähisukuisissa ruohokas
veissa.

Pienuutensa tähden ovat nämä hyönteiset varmaankin 
jääneet monelta maamieheltä huomaamatta, vaikka se va
hinko, jonka ne lukuisuudellaan ovat saaneet aikaan, ken
ties useammin kuin yhden kerran on pistänyt silmään. Nämä 
pienet hyönteiset matkaansaattavat, näet, varsinkin vehnän- 
ja rukiin tähkiin vaaleita pilkkuja, jotka merkitsevät, että 
jyvät tähkissä ovat voimattomia ja kuihtuneita. Tämä haitta 
voi usein kokonaan olla puheena olevan hyönteisen syy, 
vaikka kyllä, niinkuin jo ennen olemme sanoneet, muutkin 
hyönteiset vaikuttavat samanlaista vahinkoa. Usein löyde
tään rakkojalka itse lehtipoimussa korsissa, joilla ei vielä 
ole puhjenneita tähkiä, ja silloin sattuu usein, että nämä 
viimeksi mainitut kuihtuvat jo ennenkun ovat puhjenneet 
tupestaan. Saksassa, Englannissa ja Ameriikassa, joissa 
maissa koetetaan tarkoin tutkia vahingollisten hyönteisten 
elintapoja, tiedetään monta esimerkkiä suurista, tämän hyön
teisen tuottamista vahingoista, emmekä epäile, ettei meillä, 
asiaa lähemmin tutkittaessa, tultaisi samoihin kokemuksiin.
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7:m äs L ah k o .

V erkkosiip isiä .
N e u r o p te r a .

Tähän lahkoon ei kuulu mitään maanviljelyskasveille 
vahingollista lajia. Päinvastoin voidaan useita, esim. suden
korennolta, pitää tässä suhteessa hyödyllisinä, koska ne 
elävät muista, usein vahingollisista hyönteisistä.

8 :sas L ahko.

N ahkakuoriaisia.
H e m ip te r a .

Tähän kuuluvat hyönteiset tunnetaan siitä, että niillä 
on vaillinainen muodonvaihdos, imevät suuosat ja tavalli
sesti 4 siipeä, joko kaikki kalvomaisia, suonisia ja läpi
kuultavia, tai etummaiset nahkaisia ja ainoastaan päistä 
kalvomaisia.

Tähän lahkoon kuuluu, paitsi useita muita*), nuot kas
veille usein hyvin haitalliset ja  erinomaisesta lukuisuudestaan 
sekä omituisesta sikiytymisestään yleensä tunnetut kasvi- eli 
lehtitäit. Näistä pienistä elävistä tahdomme tässä nyt pu
hua, sillä muilla tähän lahkoon kuuluvilla ei ole juuri mi
tään väliä, mitä maanviljelyskasveihin tulee.

*) Esim. seinäluteet, metsäiuteet y. m.
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Lehtitäitä.
A p h is .

(Kuvat 27—29.)
Niinkuin jo ylempänä mainittiin, ovat lehtitäit epäile

mättä hyviä tuttuja kaikille, jotka ovat harjoittaneet kas
vinviljelystä. Väriltään ovat ne tavallisesti viheriöitä tai 
vihertäviä, mutta voivat myöskin usein olla tummempia, 
mustahkoja tai ruskeita. Ruumiinmuoto sitävastoin on eri 
lajeilla jotenkin yhtäläinen, niin että ne siihen nähden aina 
voi helposti tuntea. Sitä varten viittaamme kuviin, jotka 
ehkä osoittavat sen paremmin, kuin mitä paljas selitys voisi 
tehdä.

Keväällä, ilman laadun mukaan aikaisemmin tai myö
hemmin, tulevat siivettömät naaraat*) esiin syksyllä muni
tuista munista. Ne vaihtavat nahkaansa useita kertoja, 
ennenkun tulevat täysikasvuisiksi, mutta eivät kuitenkaan 
muuta ruumiinsa muotoa. Niiden kasvamista edistää osaksi 
ravinnon runsaus, s. o. suurempi nesteen paljous kasveissa, 
joista ne hakevat ravintonsa, osaksi tyyni, lämmin ja  kos
tea ilmanala. Jos tämmöiset suotuisat suhteet sattuvat yh t
aikaa, voivat lehtitäit tulla täyteen kehitykseen 7—8 
päivässä. Kun se on tapahtunut, synnyttävät naaraat, 
ilman että ne sitä ennen ovat tarvinneet koirasten apua, 
eläviä poikasia tai ehkä oikeammin toukkia, jotka, samoin

*) Joskus sattuu kuitenkin, varsinkin puukasveissa elävissä 
lehtitäissä, että siivettömät naaraat kehittyvät jo syksyllä ja tal
vehtivat, niinkuin munatkin, perustaakseen sitten keväällä uutta 
pojvikuntaa,
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kuin edellisetkin, muuttavat nahkaansa useita kertoja ja sit
ten taas vuorostaan synnyttävät myöskin eläviä poikasia. 
On huomattu, että jokainen tämmöinen lehtitäi, jota tiede
miehet sanovat „emäksia, voi suotuisissa suhteissa joten
kin lyhyessä ajassa synnyttää 30—40 poikasta ennen kuo
lemaansa ja että nämä poikaset taas vuorostaan voivat 
sikiytyä samalla tavalla. Tästä voidaan helposti ymmär
tää syy lehtitäiden erinomaisen nopeaan lisääntymiseen. 
Niinpä nähdään usein, esim. ruukkukasvissa huoneessa, 
kuinka yhdestä ainoasta lehtitäistä voi muutamissa päivissä 
karttua monta sataa.

Kun jollakin kasvin osalla elävät lehtitäit ovat enen- 
tyneet siinä määrässä, että syntyy sekä tilan että ravinnon 
puute, täytyy niiden hakea asuntoa muualta. Tämä ei ta
pahdu, niinkuin voisi luulla, tavallisella lailla, nimittäin että 
ne aivan yksinkertaisesti muuttaisivat toiseen kasviin, sillä 
siihen olisivat ne hitautensa ja kömpelyytensä tähden mel
kein kykenemättömät, ja  epäilemättä olisivat hukassa, ellei 
luonto sitä varten olisi niille tarjonnut muita keinoja käy
tettäväksi. Voidaan nimittäin aina nähdä, että lehtitäi- 
kunta, tultuaan liian tiheästi asutuksi, muuttuu aivan toi
sennäköiseksi. Siivettömien yksilöiden joukkoon alkaa näet 
ilmestyä muutamia siivellisiäkin. Luultavaa on, että lehti
täit juuri mainitulla, tukalalla ajalla voivat synnyttää sii- 
vellisiä poikasia, jotka kykenevät muualta hakemaan itsel
lensä sopivan ravintokasvin. Tämä omituinen ilmiö on niin 
tavallinen ja tiedemiehet ovat sen niin usein huomanneet, 
ettei sitä voi epäilläkään. Monta kertaa on myöskin seu
rattu näitä siivellisiä yksilöitä sen kasvin luo, jolle ne ovat 
asettuneet, ja huomattu niiden siellä alkavan samanlaista 
elämää, josta tässä olemme kertoneet, nimittäin synnyttävän
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siivettömiä poikasia ja siis uudelle kasville perustavan toista 
siirtokuntaa.

Siten viettävät lehtitäit koko kesän, kunnes niille 
syksyllä kasvien kuihtuessa tulee puute sopivasta ravinnosta. 
Mutta silloin huomataan viimeisessä polvikunnassa toinen 
kummallinen seikka; paitsi naarasyksilöitä syntyy nyt myös
kin koiraita. Silloin tapahtuu myöskin se omituisuus, e t t 
eivät naaraat enää voi synnyttää eläviä poikasia, vaan mu
nivat munia, senjälkeen, kun koiraat ovat ne tehneet hedel
mällisiksi. Nämä munat ne sitten, niinkuin jo kerrottiin, 
talvehtivat seuraavaan kevääsen, jolloin ne valmistuvat. — 
Koiraita ei tavata läheskään niin usein, kuin naaraita. Ne 
voivat olla joko siivellisiä tai siivettömiä, ovat usein toisen- 
värisiä ja pienempiä kuin naaraat ja kuolevat heti siitok
sen jälkeen.

Yleensä käyttää kukin lehtitäilaji ravinnokseen joko 
yhtä ainoata kasvilajia tai useampia lähisukuisia kasvia. 
Tästä löytyy kuitenkin paljon poikkeuksia. Siellä, missä 
ne asustavat, huomataan niiden läsnäolo helposti siitä limai
sesta nesteestä, joka niistä tihkuu lehdille ja jota sanotaan 
hunajakasteeksi. Tämä neste vahingoittaa joskus kasvia 
sillä, että se tukkii niiden ilmareiät ja  estää siten veden 
haihtumista sekä ravintoaineiden ottamista ilmasta. Sitä
paitsi vahingoittaa se kasvia silläkin, että sienien ja homeen 
siemenet (itiöt), joita ilma kulettaa ympäri, helposti tarttu
vat siihen ja kehittyvät. Tora- eli härkäjyvät rukiissa ilmes
tyvät hyvin usein semmoisissa tähkissä, joissa on lehtitäitä, 
ja  saattaa tapahtua, että näiden pikkueläinten jätteet juuri 
ovat sopiva maanlaatu sellaisten sienikasvien ensimmäiselle 
kehitykselle. Yarsinkin hernekasveille ovat lehtitäit hyvin
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vaarallisia. Onpa tapahtunut, että näiden pikkueläinten täh
den on tullut täydellinen katovuosi tästä viljasta.

Meillä ei juuri ole otettu huomioon niitä lehtitäitä, 
jotka vahingoittavat viljelykasveja pelloilla, eikä tunneta 
vielä läheskään niitä eri lajeja, joita siellä tavataan. Ei 
ole myöskään keksitty mitään laajalle ulottuvia hävityskei- 
noja, joita voisi pitää luotettavina.

Lehtitäillä on paljon vihollisia muissa hyönteisissä, 
jotka ehkäisevät niitä suuria vaurioita, mitkä muuten olisi
vat seurauksena niiden erinomaisen nopeasta lisääntymisestä.



Tavallisimmat pelloille vahingolliset hyönteiset, 
järjestettyinä tärkeimpien ravintokasviensa 

mukaan. *)

A pila ( T r ifo l iu m ).
Tätä oivallista rehukasvia rasittavat hyönteiset har

voin siinä määrässä, että sitä kannattaisi erityisesti mainita. 
Sen lehtiä syövät kuitenkin J u o v ik a s  h e r n e k ä r s ä k ä s  (sivu 
25), H e r n e p e r h o s e n  to u k a t  (sivu 47) sekä etanat, mutta, 
niinkuin jo sanottiin, harvoin suuremmassa määrässä. Ker
tomuksessa Juovikkaan hernekärsäkkään elintavoista näem
me kuitenkin, että niinkin saattaa tapahtua.

H a m p p u  ( C a n n a b is  s a t iv a ) .
Tähän saakka tehtyjen havaintojen mukaan löytyy 

pääasiallisesti 3 hyönteislajia, jotka toukkina ollessaan 
hätyyttävät tätä kasvia.

A. J u u r ia  v a h in g o i t t a v a t :
6-jaikaiset toukat, tu r i la s to u k a t  (sivu 13).

*) Seuraavassa olemme paikoittain (Taschenbergin mukaan) 
luetelleet myöskin muutamia hyönteisiä, joita ei edellisessä ole 
jnainittu.
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B. V a r t ta  j a  le h t iä  v a h in g o i t ta v a t :

Viheriät, keltajuovaiset ja 12-jaikaiset toukat (sivu 
48).

Ruskeanviheriät tai ruskeat, päältä tummapilkkui- 
set, 16-jalkaiset p e r h o s to u k a t .

Hernekasveja.
Näihin luemme, paitsi kaikkia tavallisia hernelajeja, 

myöskin pavut, virvilät, virnat y. m. Niitä hätyyttävät 
tavallisesti samat hyönteiset.

A. L e h t iä  j a  n u o r ia  o k s ia  v a h in g o i t ta v a t  n i i l lä  lö y 
t y v ä t  to u k a t  ta i  k o v a k u o r ia is e t .
a. 16-jalkainen toukka:

Ruskeanpunainen, keltaisilla, pitkittäin kulkevilla 
juovilla. H e rn e p e r h o n e n  (sivu 47); 

Viheriänruskea tai viheriä, muutamilla tummilla 
selkäpilkuilla. K c ih o le h tip e r h o n e n .

b . 12-jalkainen toukka, viheriä, keltaisilla, pitkittäin
kulkevilla juovilla. S o k e r ih e r n e p e rh o n e n  (sivu 
48).

c. Harmaa, vaaleajuovainen kovakuoriainen, J u o v i -
k a s  h e r n e k ä r s ä k ä s  (sivu 25).

B. K u k k ia  j a  h e d e lm ä n  o s ia  v a h in g o i t ta v a t :
V ih e r iä t  l e h t i tä i t  (sivu 59);
M u s t a t  l e h t i tä i t  (sivu 59).

C. P a lk o je n  s i s ä s s ä  v a h in g o i t ta v a t  h e d e lm ä ä  (h e r n e itä  
ta i  p a p u ja ):

16-jalkaiset perhosen toukat, jotka oleskelevat pal
kojen sisässä olevilla, viheriöillä herneillä ja 
kömpivät ennen niiden kypsymistä ulos, muut'
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tuakseen koteloiksi. Ne jyrsivät herneitä ja 
virvilöitä monella eri tavalla ja kuuluvat K ä ä -  
r iä is p e r h o s i in  (sivu 49).

Jalattomat, käyrät kovakuoriaisen toukat, jotka 
oleskelevat herneiden, papujen, virvilöiden y. m 
s. sisässä, missä ne, tavallisesti ennen kypsy
mistä, muuttuvat koteloiksi. Ne puhkaisevat 
pyöreitä reikiä hedelmiin ja kuuluvat H e r n e - 
k ä r s ä k k ä is i in .

H u m a la  (H u m u lu s  lu p u lu s ) .

Tästä kasvista elävät useat erilaiset hyönteiset, jotka 
osittain nakertavat juuria, osittain nuorempia oksia, osittain 
lehtiä, jonka kautta kukka tai hedelmä usein vahingoittuu, 
kuihtuu tai putoo pois. Tahdomme tässä mainita vahinko- 
hyönteiset seuraavalla tavalla:

A. J u u r ia  v a h in g o i t ta v a t , v a r s in k in  v a n h e m m is s a  k a s 
v e is s a  :

H u m a la p e r h o s e n  to u k a t .
B. V a r t ta  v a h in g o i t ta v a t  l ä v i s tä m ä l lä  j a  n a k e r ta m a lla

s e n  o n to k s i :
H u m a la k o in  to u k a t .

C. L e h t iä  v a h in g o i t ta v a t :
a. N u o r e m p ia  le h t iä  j a  s i r k k a le h t iä :

M a a k ir p u t  (sivu 27).
b. K e h i t t y n e i t ä , v a n h e m p ia  le h t iä :

14-jalkaiset toukat, jotka syövät lehdet niin, että 
ainoastaan suonet jäävät jäljelle. J u o k s u 
k o in  t o u k a t
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16-jalkaiset toukat, jotka nakertavat lehtiä reu

noista. K e ih o le h tip e r h o s e n  to u k a t.
Paitsi nyt mainittuja hyönteisiä haittaavat humalaa 

usein myöskin l e h t i tä i t , jotka välistä voivat tehdä suurta
kin vahinkoa nuoremmille oksille.

Juurikas ( B e ta  v u lg a r is ) .

Tällä nimityksellä tarkoitamme P u n a ju u r ik a s ta ,  V a i- 
k o ju u r ik a s ta , S o k e r i ju u r ik a s ta  ja R e h u ju u r ik a s ta , jotka 
kaikki ovat ainoastaan eri muotoja samasta kasvilajista. 
Sitten, kun valkojuurikasta pohjoisissakin maissa on sokeri- 
tehtaita varten alettu viljellä suuremmassa määrässä, on 
myöskin ruvettu vähän huomioon ottamaan niitä hyönteisiä, 
jotka ovat haitallisia sen kehitykselle. Nämä ovat pää
asiallisesti seuraavat:

A. J u u r ia  v a h in g o i t ta v a t :
J u u r im a d o t  (sivu 17), kovia, kapeita ja 6-jalkaisia, 

jotka syövät reikiä juureen;
M a a to u k a t  (sivu 41), 16-jalkaisia;
T u r i la s to u k a t  (sivu 13), käyriä, pehmeitä ja ryppyi

siä, 6-jalkaisia, jotka purevat poikki juuren päät.
B. L e h t iä  v a h in g o i t ta v a t :

16-jalkaiset M a a to u k a t  (sivu 41), jotka pääasiallisesti 
vahingoittavat sirkkalehtiä;

Jalattomat K ä r p ä s t o u k a t  (sivu 53), jotka syövät käy
täviä päällyskalvon alle, niin että lehdet osittain 
kuihtuvat;

P e r h o s to u k a t , jotka syövät lehden reunoja;
M a a k ir p u t  (sivu 27) sekä
H a is k ia is e n  to u k a t  (sivu 20).
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Kaali ( B r a s s i c a  o le ra c ea ).
Tällä nimellä tarkoitamme kaikkia meillä viljeltyjä 

kaalikasveja, mutta etupäässä kuitenkin kupukaalia eli sitä, 
jota usein' viljellään pelloilla. Muut kaalilajit kuuluvat 
enemmän puutarhaan. Tällä kasvilla on paljon vihollisia 
hyönteisissä, jotka jyrsivät sen juurta, vartta ja lehtiä, niin 
ettei ainoastaan joukko nuoria vesoja tule kokonaan kel
paamattomiksi, vaan myöskin suuri osa vanhempiakin, täysi- 
kasvaneita kaalia vahingoittuu.

A. V a h in g o n  s a a v a t  a ik a a n  to u k a t , j o i t a  e i n ä y  k a s 
v in  u ik o -o  s illa -

a. J u u r i s s a  e i n ä y  m u u ta  v ik a a , k u in  e t t ä  ju u r i -  
h a p s e t  j a  ju u r e n  h a a r a t  o v a t  p o ik k i  p u r r u t . 
Sen ovat tehneet:

Käyrät, ryppyiset, vaaleahkot toukat. T u r i la a t  
(sivu 13);

Pitkämäiset, kovat, paljaat, kiiltävät ja kellertävät 
toukat. J u u r im a d o t  (sivu 17). 

h. M a a n a la i s e s s a  ju u r a k o s s a , a in a  y lä p u o le l le  
m a a n p in ta a , h u o m a ta a n  k y h m y m ä is iä  k a s v a n 
n a is ia  ta i  j y r s i t t y j ä  k ä y tä v iä .

K a a l i k ä r s ä k ä s  (sivu 22).
B. V a h in g o n  s a a v a t  a ik a a n  p ik k u e lä v ä t  (toukat, ko

vakuoriaiset tai etanat), j o tk a  n ä y t t ä y t y v ä t  k a s 
v in  u lk o -o s i l la  j a  j y r s i v ä t  le h t iä . 

a. E t u p ä ä s s ä  s ir k k a le h t iä  j a  e n s im m ä is iä , n u o r ia  
v  a r s  i l  e h tiä  l ä v i s t ä v ä t  j a  s y ö v ä t :

Pienet kovakuoriaiset, nimittäin T a v a llin e n  ja J u o - 
v ik a s  M a a k ir p p u  (sivu 29); P e lto e ta n a .
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b. K e h i t ty n e e m p ie n  k a s v ie n  le h t iä  v a h in g o i t ta v a t :

(Maakirput hätyyttävät myös joskus näitä).
f  16-jalkaiset p e r h o s e n  to u k a t .

* Karvaiset toukat:
Keltaiset ja mustankirjavat. K a a lip e r h o n e n  

(sivu 34).
Viheriät. N a u r i s - ja  B a p s ip e r h o n e n  (sivu 

37).
** Paljaat toukat:

Likaisenkeltaiset tai harmaanruskeat, jotka 
ilmaisevat itsensä lehtien sekaan pu
toavista jätteistään. T u m m a  k a a l i 
p e rh o n e n  (sivu 47);

Vaalean viheriät ja  pienet, joilla on eteen- 
ja taaksepäin kapeneva vartalo. K a a l i -  
k o i.

f  f  L e h t i t ä i t  (sivu 59).

K a u ra  ( A v e n a ) .

Kaura kuuluu niihin viljalajeihin, joita hyönteiset vä
himmin haittaavat. Tavallisesti hätyyttävät sitä kaksi leh- 
titäilajia, joista toinen vahingoittaa lehtituppia ja lehtiä, 
toinen röyhyä. Edelliset lehtitäit ovat vähäpätöisiä, jota- 
vastoin jälkimmäiset joskus voivat olla hyvinkin haitallisia. 
Lehtiä ja kortta ahdistavat sitäpaitsi joskus heinäsirkat, 
mutta harvoin suuremmassa määrässä. Tärkeämpiä ovat 
ne hyönteiset, jotka toukkina nakertavat juuria.



A. Juuria vahingoittavat:
Käyrät, pehmeät ja likaisenvalkoiset turilastoukat 

(sivu 12);
Pitkämäiset, kovat, paljaat, kiiltävät ja keltaiset 

tai ruskeankeltaiset toukat, juurimadot (sivu
17).

B . Lehtiä tai röyhyä vahingoittavat:
Viheriät tai punaisenruskeahkot lehiitäit (sivu 59).

L a n ttu  ja N au ris  (Brassica napus ja  rapa).
Näillä molemmilla yleisillä viljelykasveilla, jotka ai

noastaan ovat viljelyksen kautta saatuja lajimuunnoksia, 
edellinen Lapsista (Brassica napus), jälkimmäinen Pelto
kaalista (Brassica campestris), on näiden alkajiensa kanssa 
monta yhteistä vihollista hyönteisissä. Mainitsemme niitä 
tässä kuitenkin erikseen, koska niillä maanviljelyksessä on 
eri arvo, kuin sanotuilla alkulajeilla, joihin täydellisyyden 
vuoksi kuitenkin tahtoisimme viitata.

A. Lehtiä vahingoittavat:
Karvaiset, 16-jalkaiset päiväperhosen toukat: 

Mustan- ja keltaisenkirjavat. Kaaliperhonen 
(sivu 36).

Vihertävät. Nauris- ja  Eapsiperhonen (sivu 
37).

Paljaat, 22-jalkaiset toukat. Naurispistiäinen 
(siv. 33).

Maakirput (siv. 27).
B. Juurta vahingoittavat:

Useat eriväriset, 16-jalkaiset yöperhosten, varsin
kin Viljaperhosen (sivu 42) toukat.
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6-jalkaiset, käyrät T u r i la a n  to u k a t  (sivu 13).
Jalattomat k ä r p ä s e n  to u k a t  (sivu 53).

Liina { L in u m  u s i ta t i s s im u m ) .
Tätä kasvia hätyyttää meillä pääasiallisesti ainoas

taan kaksi hyönteislajia, joista toinen, nimittäin tu r i la a n  
to u k a t  (sivu 13), vahingoittaa juuria, ja toinen, s o k e r i- 
h e r n e p e r h o s e n  to u k a t  (sivu 48), syö lehtiä ja nuoria oksia. 
Meilläkin on tosin huomattu pienten perhostoukkien va
hingoittavan hedelmiä, mutta ei ainakaan meidän tietääk
semme sanottavassa määrässä.

Ohra {H o rd e u m ) .
Tätä viljalajia hätyyttävät yleensä ainoastaan muuta

mat hyönteiset, jotka voidaan jakaa seuraavalla tavalla:
A. J u u r ta  v a h in g o i t ta v a t , n iin  e t t ä  k o k o  k o r s i  v a a le 

n ee  j a  k u ih tu u :
T u r i la a n  to u k a t  (sivu 13).
J u u r im a d o t  (sivu 17).

B. K o r t t a  v a h in g o i t ta v a t , n iin  e t t ä  se  ta ip u u  s in n e
tä n n e  j a  lo p u k s i  k u ih tu u :

Jalattomat K ä r p ä s e n  to u k a t  (sivu 53).
C. T ä h k ä ä  v a h in g o i t ta v a t :

L e h t i t ä i t  (sivu 59);
Valkoiset, jalattomat K ä r p ä s t o u k a t  (sivu 53).

Porkkana { D a u c u s  c a ro ta ) .
Puutarhassa kasvatettuja porkkanoita vaivaavat taval

lisesti useammat hyönteislajit, kuin pellolla kasvavia, jotka 
viimeiset voidaan jakaa seuraavalla tavalla:
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A. J u u r ia  v a h in g o i t ta v a t  6 - ja lk a is e t  k o v a k u o r ia is te n

to u k a t :
Käyrät, ryppyiset, pehmeät ja vaaleahkot T u r ila a n  

to u k a t  (sivu 13);
Pitkämäiset, paljaat, kovat ja kellertävät J u u r im a d o i  

(sivu 17).
B. J u u r ie n  s i s u s ta  v a h in g o i t ta v a t  v a lk o is e t, j a la t t o m a t

K ä r p ä s e n  to u k a t .
P o r k k a n a k ä r p ä n e n  (sivu 53).

P e ru n a  ( S o la n u m  tu b e ro su m ).

Ne vahingot ja taudit, jotka rasittavat tätä tärkeää 
viljelyskasvia, saavat enimmiten alkunsa sienistä ja ho
meesta, ainoastaan harvoin suorastaan hyönteisistä. Tässä, 
niinkuin monessa muussakin kasvissa, lienevät sentään lehti- 
täit suuremmassa tai vähemmässä määrässä syynä mainittu
jen sienikasvien levenemiseen. Perunoissa löytyy nimittäin 
usein paljon viheriöitä lehtitäitä, jotka imevät lehtiä ja var
sien päitä. Niiden vaikutuksesta syntyy alussa kellertäviä, 
sittemmin ruskeita, pilkkuja lehdissä, joiden päälle leviää 
kalvo hyönteisten imelistä ja limaisista jätteistä, mihin tuu
len kulettamat, meille näkymättömät sieni- ja home-itiöt hel
posti tarttuvat. Tähän saakka ei kuitenkaan ole huomattu, 
että lehtitäit juuri sanottavasti vaikuttaisivat perunamuku- 
loiden kasvuun. Näissä viimeksi mainituissa tavataan usein 
lukuisasti pieniä punkkeja, tuhatjalkaisia y. m. s. pikku- 
eläviä, mutta ne oleskelevat melkein ainoastaan kuihtu
neilla ja viallisilla perunamukuloilla. Yielä ei tiedetä, voi
vatko ne ehkä olla syynä sairauteen. Myöskin turilaan 
toukat hätyyttävät joskus perunamukuloita, välistä hyvinkin
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laajoilla alueilla. Lopuksi tahdomme vielä mainita kahta 
perhosta, jotka toukkina ollessaan syövät perunan lehtiä, 
nimittäin V ilja p e r h o n e n  (sivu 42) ja P e lto p e r h o n e n  (sivu 44).

P e lto k a a li ja R ap si
(B r a s s i c a  c a m p e s tr i s  ja  B r a s s i c a  n a p u s ) .

A. H y ö n te in e n  e lä ä  jo n k u n  k a s v io s a n  s i s ä s s ä .
a . Varressa tai juuressa.

Saa aikaan kyhmymäisiä kasvannaisia juuressa tai 
vähän ylempänä. K a a l ik ä r s ä k ä s  (sivu 22).

Ei muodosta mitään kyhmymäisiä kasvannaisia juu
reen. Erään maakirppulajin 6-jalkaiset toukat.

b. Lehdissä, missä 6-jalkaiset toukat valmistavat käy
täviä, josta syntyy erivärisiä pilkkuja. J u o v i- 
k a s  M a a k ir p p u  (sivu 29).

c. Ulkonäöltään vahingoittumattoman hedelmän sisässä,
jolloin siemenet tulevat syödyiksi.

Käyrät, sarvimaisella päällä varustetut toukat. 
R a p s ik ä r s ä k ä s .

Pitkämäiset, päättömät toukat. K a a l i s ä ä s k i .
B. H y ö n te in e n  ta i  to u k k a  e lä ä  jo l la k in  k a s v in  u ik o -

o sa lla .
a. Vielä viheriöillä hedelmäliduilla.

f  Toukat kaivavat reikiä lituihin päästäkseen 
siementen kimppuun ja kutovat tavallisesti 
edellisiä yhteen. Eräs Koilaji. 

f  f  Toukat jyrsivät kokonaisia lituja. Eräs Koi
laji.

f f f  Jyrsivät litujen päällyskalvoa, jolloin sieme
net kypsyvät ennen aikojaan:
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T ä y s ik e h itty n e e t k o v a k u o ria ise t. M a a k ir p u t  

(sivu 27).
6-jalkaiset, likaisenvalkoiset toukat, joilla on 

sarvipilkkuja selässä. Elävät nuorimmilla 
Uduilla. R a p  s  ik u o r  iä in e n  (sivu 18).

16-jalkaiset päiväperhosen toukat, sittenkun 
ensin ovat syöneet lehdet.

b. K u k k a o s illa  j a  n iid en  v ä lis s ä :

S in e r tä v ä t, v a lk o ise n h a rm a a t le h t itä it ;

S am a t k o v a k u o ria ise t, jo i ta  m a in ita a n  f f f .  

H a rm a a n m u s ta t, h a r ja s k a rv a is e t T a v a l l i s e n  M a a -
k ir p u n  toukat (sivu 29).

c. L e h d illä , jo s ta , k u n  n iitä  sy ö d ään  su u rem m assa
määrässä, seuraa kasvien kuihtuminen.

* V ah in g o ittam in en  ta p a h tu u  k a ik i lla  v u o d en a jo illa , 

jo llo in  le h tiä  lö y ty y :

M a a k ir p u t  (sivu 27), jotka syövät yhä suurem
pia ja suurempia reikiä lehtiin;

16-jalkaiset p ä iv ä p e r h o s e n  to u k a t  (sivu 37), 
jotka jyrsivät lehtiä reunoista.

12-jalkaiset s o k e r ih e r n e p e r h o s e n  to u k a t  (sivu 
48).

** Vahingoittaminen tapahtuu ainoastaan Elokuusta 
Lokakuuhun:

16-jalkaiset perhosen toukat, jotka syövät nuo
ria lehtiä. V ilja p e r h o n e n  (sivu 42) ja P e l -  
to p e rh o n e n  (sivu 44).

22-jalkaiset pistiäistoukat. R a p s ip i s t i ä in e n  (sivu 
33)
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R uis ja V eh nä  (S e c a le  ce rea le  ja T r i t ic u m  v u lg a r e ).
Nämä molemmat viljalajit ovat sekä luonnonlaatunsa 

että viljelyksensä puolesta niin läheisessä yhteydessä keske
nään, että voimme myöskin yhfaikaa puhua niitä kumpaa
kin vahingoittavista hyönteisistä. Vaikka näiden viimeisten 
voidaan sanoa kuuluvan kaikkiin hyönteislahkoihin, ansait
sevat kuitenkin etupäässä perhoset ja kärpäset suurinta 
huomiota. Tässä jätämme kuitenkin mainitsematta suuren 
joukon vähäpätöisempiä lajeja sekä useita lehtitäitä, jotka 
omituisella tavalla vahingoittavat kysymyksessä olevia vilja
lajeja. Näiden viimeksimainittujen hyönteisten tuottamista 
haitoista olemme jo ennen puhuneet ja viittaamme nyt ai
noastaan siv. 59.

A. M a a n p in n a n  a la p u o le l la  o le v ia  k a s v io s ta  v a h in g o i t 
ta v a t  s e k ä  s y k s y l l ä  e t tä  k e v ä ä l lä :

Kapeat, paljaat, kovat ja keltaisenkiiltävät toukat.
J u u r im a to  (sivu 17).

Käyrät, pehmeät, ryppyiset toukat. T u r i la a t  (sivu 13).
B. M a a n p in n a n  y lä p u o le l la  o le v ia  k a s v io s ia  v a h in g o i t 

ta v a t ,  s y k s y l l ä :
а . Jyrsimällä sirkkalehtiä:

P e l to e ta n a t .
16-jalkaiset perhostoukat. V ilja p e r h o n e n  (sivu 42) 

ja P e lto p e r h o n e n  (sivu 44).
б . Jyrsimällä tai imemällä ensimmäisiä alimpia, nuo

ria, toisiaan seuraavia varsilehtiä:
V a lk o is e t  S ä ä s k e n  to u k a t  (sivu 54); 
K e l ta is e n v a lk o is e t  K ä r p ä s t o u k a t  (sivu 53).
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C. M a a n p in n a n  y lä p u o le l la  o le v ia  k a s v io s ia  v a h in g o i t 

ta v a t  k e v ä ä l lä  ta i  k e s ä l lä :  
a. Lehtiä:

E t a n a t ;
16-jalkaiset perhosen toukat, jotka ovat joko rus

keani aisia, selvillä, vaaleilla, pitkinpäin kulke
villa juovilla, N ii t ty p e r h o s e n  (sivu 45), tai likai- 
senvärisiä, V e h n ä p e rh o se n  (sivu 44). 

h. Kortta,
f  joka jää lyhyeksi, enemmän tai vähemmän ke

hittyneillä tähkillä lehtitupissa, missä on pie
niä, jalattomia K ä r p ä s e n  to u k k ia  (sivu 53). 

f f  joka kehittyy, mutta kuihtuu aikaiseen, samoin 
kuin tähkätkin, kellastuu ja katkeaa helposti: 

Päälläpäin ei näy mitään vikaa, mutta korren 
solmut ovat ontoiksi jyrsityt. O lk ip i s t iä i-
n en  (sivu 34).

Heti jonkun solmun yläpuolelle ilmestyy kyh- 
myinen paikka, joka on syntynyt k ä r p ä s e n  
to u k k ie n  imemisestä (sivu 53). 

c. Tähkiä tai jyviä:
Vehnän kukissa on ruskeankeltaisia toukkia. V eli- 

n ä s ä ä s k i  (sivu 53).
Äsken valmistuneita jyviä jyrsivät 16-jalkaiset, pie

net p e r h o s e n  to u k a t .
H. J y v i ä  a i to is s a  v a h in g o i t ta v a t :

Jalattomat, jyviin piiloutuneet toukat. V il ja k ä r s ä -
k ä s  (sivu 23).

16-jalkaiset toukat, jotka takerruttavat yhteen jyviä. 
J y v ä k o i  (sivu 50).
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Tupakka (N ic o t ia n a  ta b a c u m  ja r u s t i c a ).
Tätä kasvia hätyyttävät meillä hyvin harvat hyöntei

set ja ainoastaan vähässä määrässä. Tärkeimmät lienevät 
S o k e r ih e r n c p e rh o se n  toukat (sivu 48).
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