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Suomea ei ympäröi ainoastaan kaksi mahtavaa me- 
renlahtea, vaan se on sisävesistäkin maanpallon rikkain 
maa. Se eläinmaailma, joka elää ja liikehtii vedessä, ei 
olekaan sen vuoksi kansallemme tuntematon. Päin vastoin 
on kalastus saaristolaistemme pääelinkeino ja meri se 
pelto, josta noiden alastomain kallioiden asukkaat elatuk
sensa saavat. Mutta tämän tuhansien järvien ja jokien 
maan sisemmissäkin osissa on kalastus melkein kaikkialla 
maanviljelijän sivuelinkeino, jonka vuoksi sillä on monin 
paikoin mitä suurin arvo ja merkitys. Näin ollen voinem- 
mekin siis toivoa että rahvaamme haluaa mielellään lähem
min tutustua siihen elämään, joka ilmenekse alla aaltojen 
syvien, ja etPei seuraavat kuvaukset liene aivan viehä
tystä vailla.

i; Suomen kalasto.

Kunkin maan kalastolla tarkoitetaan kaikkia sen 
rajain sisällä elostavia kalalajeja. Suomen kalasto käsit
tää 67 eri lajia. Mutta kaikki nämä lajit eivät suinkaan 
esiydy samalla paikkakunnalla. Muutamat elävät ainoas
taan suolaisessa, muutamat ainoastaan suolattomassa ve
dessä, mutta suuri osa molemmissa, niin hyvin maave
sissä kuin saariston vuonoissa ja lahdelmissa.

Muutamia lajeja on runsaasti kaikkialla, toisia sitä 
vastoin on tavattu ainoastaan joitakuita harvoja, Moni-
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aita on ainoastaan maan eteläisissä, itäisissä ja pohjoisissa 
osissa, toisia taasen ylfyleensä koko maassa, Suomenlah- 
desta aina Lapinmaan pohjoisimpiin osiin saakka.

Aluksi tahdomme tarkastella niitä kaloja, jotka elä
vät rannikkomerissämme. Itämeren koillisosassa, Suomen 
ja Pohjan lahdissa olevaan veteen sekautuu melkoisessa 
määrässä sisämaan vesistöistä jokia ja virtoja myöten juok
sevaa raikasta eli suolatonta vettä, jonka vuoksi vesi niissä, 
suurien merien veteen verrattuna, on perin vähäsuolaista. 
Pintaveden suolaisuus Itämeressä Utöön majakan tienoilla 
on ainoastaan 0,7 prosenttia ja vähenee yhä kuta kauvem- 
mas etenemme itäänpäin Suomenlahteen tai pohjoiseen- 
päin Pohjanlahteen, niin että se Tornion edustalla on 
ainoastaan 0,1 prosenttia. Tämmöistä vettä sanotaan 
murtovedeksi.

Tämä vesi, niin tuntuvassa määrässä kun suolaton 
v$si sitä on laimentanut ja niin pieni kun sen suolapitoi
suus muuten onkin, on kuitenkin siinä määrin suolaista, 
että se juuri parhaiksi soveltuu kahden aivan erillaisen 
kalakunnan olopaikaksi. Kalat voidaan nimittäin jakaa 
kahteen tuntuvasti eroavaan ryhmään: merikaloihin, jotka 
vaativat suolaista vettä, ja maavedenkaloihin, jotka elävät 
sisäjärvissä ja joessa. Muutamat kalat vaativat elääkseen 
hyvin suolaista vettä, jonka vuoksi niitä tavataankin aino
astaan suurissa valtamerissä. Mutta toiset menestyvät 
vähemminkin suolaisessa vedessä, ja voivatkin sen vuoksi 
elää ja sikiytyä myös tuossa n. s. murtovedessä. Samalla 
tavalla vaativat muutamat maaveden kalat toimeentullak- 
seen aivan raikasta, suolatonta vettä; mutta semmoisiakin 
löytyy koko joukko, jotka eivät ollenkaan kaiheksu niin 
vähäsuolaista vettä kuin Suomen- ja Pohjanlahden, vaan 
tottuvat ja koteutuvat siihen. Tästä seuraakin, että näiden 
lahtien kalasto on kahta eri lajia, joista toinen johtuu 
merestä, toinen on ajan oloon tänne siirtynyt sisämaan 
suolattomasta vedestä. Tätä paitsi on vielä muuan kol
mas laji, niin sanotut matkakalat, joista jälempänä enemmin.
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Meidän rannikollamme tavattujen merikalojen joukossa 
on muutamia, joista ainoastaan joku yksityinen on kerran 
pari täällä huomattu. Nämä lajit, joita nimitämme har
hailijoiksi, eivät sikiydy koskaan täällä, vaan kuuluvat 
oikeastaan Pohjanmeren suolaiseen veteen tai elävät sa
malla vyöhyke-alalla Itämeressä, mutta ovat tavalla tai 
toisella eksyneet tänne meidän luo. Semmoisia tunnemme 
toistaiseksi kahdeksan, nimittäin partasimpun, saatu Pork
kalassa; makrillin, tavattu Sauvossa ja Tammisaaren luona; 
ansjoviin, saatu yksi ainoa silakka-apajasta Helsingin edus
talla; maijikalan, muutaman suuren sillilajin säteettäisillä uur
roilla ja harjanteilla kiduskansissa, jota niinikään ilmoite
taan saaduksi yksi kappale Oulunjoesta kesällä 1891; 
suuren meriankeriaan, tavattu Helsingissä ja Espoossa, sam- 
men, joka muutamia kertoja on matkaillut saaristoomme ja 
jokiimme, ainapa Oulunjokeen asti; merinahkiaisen, yhy
tetty kerran Helsingin Vanhankaupungin lahdessa ja vihdoin 
muutaman hajilajin hoomerin, tavattu yksi ainoa Köökarissa 
alulla vuosikymmentä 1870, sekin kuolleena. Nämä kalat, 
jotka eivät kude meidän vesiimme eivätkä siis täällä sikiydy, 
eivät oikeastaan kuulukaan meidän kalastoomme. Niiden 
joukkoon on niinikään luettu nokkahauki, joka ei kui
tenkaan ole niinkään harvinainen, vaan on sitä joskus 
saatu useampiakin kappaleita yhtaikaa meidän ranni
kollamme. Pohjoiseen käsin on sitä tavattu aina Meren
kurkussa ja itäänpäin Johanneksen pitäjässä lähellä 
Wiipuria. Murtovesi-lahdelmissakin on sitä tavattu väki 
kaukana, niinkuin Korsnääsissä ja Ispoisissa, puolen penin
kulmaa Turusta, jossa muuan kyynärän pituinen nokka- 
hauki saatiin vuonna 1826 toukokuussa, juuri kalan kutu
aikana. Paremmin kuin monet muut ovat meidän kalas
tajamme tilaisuudessa tutustumaan kalamaailman elämään, 
ja kunhan he vain tietävät, mikä ansaitsee huomiota ja 
mieleen panemista, voivat he epäilemättä olla apuna mo
nen nyt vielä hämärän seikan selvittelyssä. Muuan täm-
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moinen on kysymys siitä, kuteeko ja sikiytyykö nokkahauki 
todellisuudessa meidän rannikollamme eli ei. Etempänä 
tulemme käsittelemään moniaita muitakin kysymyksiä, 
jotka eivät myöskään ole vielä täydelleen selviytyneet.

Alkuperäisin merestä heimoutuvia kaloja, joita tus
kin koskaan tavataan suolattomassa vedessä, vaan jotka 
vähäsuolaiseen rannikkoveteemme voivat siksi tottua, että 
siellä sikiytyvätkin, on kaikkiaan 20. Tämä luku on to
dellakin perin pieni siihen nähden että merikalain lajirik
kaus koko maanpallolla on maaveden kaloihin verraten 
samassa suhteessa suurempi kuin meren pinta on sisäve
sien pintaa laajempi. Näistä kahdestakymmenestä tava
taan 12 ainoastaan maamme etelärannikolla, enimmäkseen 
Suomenlahden lounaisosassa, jossa vesi vielä ei ole niin 
suolatonta. Sitä paitsi on niistä seitsemän enemmin tai 
vähemmin harvinaista, nimittäin: pikkuhorkkeli (levennyt 
Ahvenanmaan ja Suursaaren välillä), viidellätoista selkä- 
piikillä varustettu vaskikala (Köökari, Kakskerta, Helsinki, 
Suursaari) pallokala (Ahvenanmaa, Inkoo, jotenkin yleinen 
Suursaaressa, Ruotsin rannikolla tavattu melko ylhäällä 
Pohjanlahden lahdelmissa, kerrotaan meillä tavatun myös 
Maalahdessa), teistikala (Ahvenanmaa, Tammisaari, Hel
sinki), limakala, (Suursaari), isompi tuulenkala (Ahvenan
maasta aina Kronstadtiin, pohjoiseen aina Poriin), pienempi 
tuulenkala (lounaisrannikolta Hankoniemeen ja Suursaa
reen). Mahdollisesti tavataan Ahvenanmaan rannikolla 
tämän lisäksi pari kampelalajia, nimittäin punakampela ja 
hietakampela, vaikka mitään varmaa ei tämän suhteen tun
neta. Ottamalla talteen edellä mainittuja kaloja ja lähet
tämällä, väkiviinasäiliön puutteessa vaikkapa suolattunakin, 
Yliopiston museoon Helsinkiin, voisi jokainen paikkakun
nallaan tehdä aimo palveluksen ja siten edistää tietoa 
kalalajiemme levenemis-alasta.

Edellisiä paljon yleisempiä on eteläisellä rannikol
lamme musta- ja valkea tokanpoika\ pohjoiseen päin aina 
Poriin sekä Pohjanlahden eteläosissa on tavattu tuo ka-
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lastajain monin paikoin väärin halveksima, hyvänmakuinen 
piikkikampela, samoin pitkä ja säippä, usein nuottiin sotkeu
tuva särmäneula ja tätäkin hoikempi, liereämäinen merineula, 
jonka muoto muistuttaa muutamia merenruohoja eli leviä. 
Aina Pohjanlahden pohjoisimpiin osiin asti tavataan iso- 
simppu, merihärkä, kivinilkka, vilu- eli rasvakala (Oulussa), 
turska (Kalajoessa), silakka, ja kilohaili, jota ei kuitenkaan 
pyydetä Merenkurkkua pohjoisempana, sekä kampela.

Meidän järvissämme ja joessamme tavattavia maave
den kaloja on kaikkiaan 32. Tällöin ei näihin kuitenkaan 
ole luettu noita niin sanottuja matkakaloja enemmin kuin 
merihärkääkään, joka oikeastaan on merikala, vaikkapa 
löytyykin Laatokassa ja Saimaassa.

Koko tuossa suolattomanveden kalain joukossa on 
ainoastaan neljä tai viisi semmoista, jotka eivät viihdy 
merenlahtiemme vähäsuolaisessa vedessä, nimittäin pari 
siellä täällä Etelä- ja Keski-Suomen sisäjärvissä tavattavaa 
särkikalaa sulkava ja touta eli lampivimpa, tuo ainoastaan Rau
dun pitäjässä (Itä-Suomessa) tavattu mutakala eli iso kiven- 
nuolijainen, pieni aina Kittilässäkin Lapinmaalla tavattava 
pikkunahkiainen eli silmu ja tuo mahtava vedenkummitus 
säkiä eli monni, jota on jonkun kerran tavattu Hämeenlin
nan lähijärvissä, kerran Kymin joessa, samoin Suomenlah
den itäisessä osassa, Kronstadtin edustalla. Pari muuta 
särkikalaa, tuo särkeä muistuttava seipi ja salakan näköi
nen, ainoastaan Etelä-Suomessa tavattu turpa, jota usein 
paikoin sanotaan väärin karpiksi*), tavataan ainoastaan 
harhailijana meidän lahdelmissamme. Mutta kaikki nuo 
muut kutevat ja sikiytyvät myös siellä.

Näistä kaloista on tuo omituinen ja harvinainen 
miekkakala sekä rantaneula tavattu ainoastaan maan kaak-

*) Oikea karppi on Keski-Euroopan kaloja eikä ole tavat
tavissa missään meidän maassamme. Sitä elätetään kalalämmikoissa 
Venäjällä ja pidetään aito arvokkaana ravintoaineena. Venäjältä 
tuodaan sitä usein talvisaikaan Helsinkiin myytäväksi.
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koisosassa, suutari eteläosassa ja vimpa aina Etelä-Pohjan
maalla saakka, ei kuitenkaan maan sisäosissa. Etelä- ja 
Keski-Suomessa tavataan kivennuolijäinen, rantatörö (Vaa
saan asti), ruutana ja sorvi, jota suuremmaksi kehjenneenä 
monin paikoin väärin nimitetään meriruutanaksi, sekä parkki. 
Yleisiä tai ainakin kauttaaltaan Etelä-Suomesta aina Lap
piin asti tavattavia ovat: ahven., kiiski, kuha, kivikala, suu
rempi eli kolmepiikkinen rautakala, jonka löytyminen Keski- 
Suomessa kuitenkin on epäiltävää, pienempi eli kymmen- 

piikkinen rautakala, made, mutu, särki, säynäs, lahna, salakka 
hauki, kuore eli norssi, pääasiallisesti maamme pohjois
osassa elostava harjus sekä muikku. Aina Inaarin järvessä 
Lapinmaalla löytyy näistä ahven, suurempi ja pienempi 
rautakala, made, mutu, hauki, harjus ja muikku, jotka vael
tavaan, täällä niin lukuisain lohikalojen ja siikojen kanssa 
muodostavat täänpuolen kalaston.

Edellä mainitut kalalajit eivät kuitenkaan ole yhtä 
laajalti levenneet saaristoomme. Jotkut niistä, kuten ki- 
vennuo li  jäinen, rantatörö ja rantaneula eivät milloinkaan 
lähde sisälahdekkeiden rantamilta, samoin tapaa suutarin
kin enimmäkseen ainoastaan mutapohjaisissa sisälahdel- 
missa. Toiset eivät mene ulkoista saaristoreunaa etem- 
,mäksi. Niinpä on ulompana Suomenlahdessa olevan 
Suursaaren rannikoilla ahven, kiiski, särkijä, hauki jotenkin 
harvinaisia, kuha, vimpa ja lahna näyttäytyy täällä ainoas
taan harhailijana sekä kivikala, made, suutari, sorva, seipi, 
säynäs, parkki, salakka ja muikku ei milloinkaan. Kööka- 
rissa Ahvenanmaan ulkosaaristossa tavataan särki ja. hauki 
vielä jotenkin yleisenä, mutta ahven, säynäs ja kuore ovat 
täällä harvinaisia, lahna satunnainen harhailija sekä kuha, 
suutari, seipi, vimpa, parkki ja salakka ovat köökarilaisille 
kerrassaan tuntemattomia. *) Edellä lueteltujen kalojen

*) K u h a  löytyy A. J. Melan ilmoituksien mukaan Ahve- 
nassä Längsjö nimisessä järvessä puoli kilomeetriä etelään Finn- 
strömin pappilasta.



9

lisäksi on Suomessa vielä nuo jo mainitsemamme matkaa 
kalat, joita ei voi pitää enemmin suolaisen kuin suolat
tomankaan veden kaloina, koska ne elävät milloin meressä, 
milloin sisämaan järvissä ja jodissa muutellen yhdestä toi
seen. Nämä kalat, joihin meidän arvokkaimmat ja ravin- 
nokkaimmat kalalajimme kuuluvat, ovat lohi, taimen, nie
riä, siika, ankerias ja nahkiainen. Seuraavassa luvussa tah
domme lyhyesti selvitellä niiden matkoja sekä tämän 
kanssa yhteydessä olevia seikkoja.

2. Matkakalat

Useat edellisessä lähemmin selvittämämme kalalajit 
kulkevat lyhempiä matkoja paikasta toiseen, kuulumatta 
kuitenkaan varsinaisiin matkakaloihin. lsosimppu esim. 
on asuinpaikkansa suhteen hyvin muuttelevainen, siirtyen 
seudusta toiseen, niin että se jo kymmenkunnan vuoden 
kuluttua voi olla kokonaan hävinnyt paikkakunnalta, jossa 
sitä muutamia vuosia takaperin oli melkoisen runsaasti. 
Kampelat vaihtavat samoinikään olopaikkojaän, niin että 
siellä, missä niitä tänään näyttäytyy tuhatmäärin, saamme 
huomenna turhaan etsiä ainoatakaan. Kuten tunnettu, on 
silakoiden laita aivan samoin. Myöskin turskan ilmaantu
minen samalla Seudulla on hyvin vaihtelevaa. Se antaupi 
osittain määräaikoina, osittain satunnaisesti kuljeskelemaan 
paikasta toiseen. Määräaikaiset matkat ovat yhteydessä 
siittämisen kanssa, satunnaisten ollessa riippuvia ruoka- 
varaston niukkuudesta tai runsaudesta. Ruotsin rannikolla 
on tarkoin tutkittu turskan kulkuja, mutta me kaipaamme 
vielä lähempiä tietoja tämän kalan kehityshistoriasta, joka 
täällä meillä vallitsevain erilaisten olojen vuoksi välttä
mättömäsi täytynee olla toisenlainen kuin Pohjanmeressä. 
Oletetaan, etPei turska meillä tekisi tuommoisia edellämai
nitun laatuisia, siittämisestä johtuvia matkoja. Varmaa on
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kumminkin että se meilläkin usein muuttaa oleskelupaik
kaansa.

Muutamien kalojen matkat johtuvat niiden kutemis- 
puuhista. Järvien syvyydestä siirtyvät ne silloin laskemaan 
mätinsä rantamatalikoille, jossa se auringonlämmön vai
kutuksesta hautuutuu välemmin. Säynäs, turpa, vimpa ja 
touta kohoo keväisin jokiin ja virtoihin kutemaan.

Nämä kaikki ovatkin oikeastaan suolattomanveden 
kaloja, vaikka ne tämän ohessa viihtyvät vähäsuolaisessa- 
kin vedessä.

Toiset lajit elävät niin hyvin raikkaassa vedessä kuin 
suolaisessa meressäkin, kulkien aikakausittain tätä väliä. 
Ja juuri näitä kaloja nimitämme erikoisesti matkakaloiksi.

Muutamat niistä kutevat aina suolattomassa vedessä, 
mutta asustavat muuten suurimman osan vuotta meressä. 
Niin menettelee esim. tuo aina Lappiin asti levennyt 
nahkiainen, joka syksyisin kieruttelekse ylös merestä ja 
1 ahdista näihin purkautuviin virtoihin. Noustessaan seu
raa se jokien rantoja ja koskipaikkoja kohotessaan käyttää 
se tukenaan kiviä, joihin se imeytyy kiinni. Talvensa 
viettää se pohjamudassa, maaten tainnuksissa. Parittu- 
minen tapahtuu keväällä ja kohta sen jälkeen munain 
laskenta. Sikiöt, jotka alkujaan eivät ole läheskään van- 
hempainsa näköisiä, kasvavat perin hitaasti ja matkaavat 
muutamain vuosien kuluttua taasen vuorostaan mereen. 
Täällä imeytyvät ne kiinni silleihin, silakoihin, turskiin ja 
muihin kaloihin, varttuen nopeasti. Siitoskykyisiksi keh- 
jettyään, nousevat ne uudelleen virtoihin kutemaan. Siellä 
arvellaan niiden kuolevan kohtamiten kudun jälkeen.

Tuo maamme useimmissa vesistöissä yleinen siika 
kutee niinikään aina suolattomassa vedessä. Muuten on 
siika kalalaji, joka näytäkse perin vaihtelevältä sekä ul
komuotonsa että elintapojensa suhteen. Muutamat siika- 
lajit oleskelevat koko elinaikansa suolattomassa vedessä, 
järvissä ja joMssa. Toiset taasen elävät enimmäkseen suo
laisessa meressä, nousten ainoastaan kutuajaksi jokiloihin.
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Nieriä oleskelee suurimmaksi osaksi sisäjärvissä, joista 
se ei tee mitään matkustuksia. Niinpä elää nieriäisiä esim. 
Etelä-Lapissa, Kuusamossa, Pielisjärvessä ja Puruveden 
järvilöissä sekä Laatokassa. Mutta Pohjois-Lapissa kulkee 
se syksyisin virtoja myöten Jäämereen, jossa se talvehtii. 
Kesällä palajaa se takaisin virtoihin, joita ylös se suol- 
tautuu erinomaisella taidolla. Täällä saa se nyt tuon 
tunnetun punaisen värinsä ja kutee kohta sen jälkeen.

Kehittyneimmältä kaikkien meidän suolattomassa 
vedessä kutevain kalain kulkutavoista näytäkse noiden 
meidän kalastukselle niin tärkeäin lohikalain taimenen ja 
kiiltolohen kulku, varsinkin viimme mainitun. Kun näiden 
kalain koko kehityskulku on varsin mielenkiintoa herät
tävä, tahdomme käsitellä sitä hiukan laajemmin.

Täysinkasvaneet lohet tekevät yleensä melkoisia 
matkustuksia sekä meressä että sieltä ylös pitkin jokia ja 
virtoja. Niinpä kulkee kiiltolohi toisinaan Pohjanlahden 
pohjoisimmasta osasta Itämeren eteläisimpään, jossa se 
viettää talvensa. Tämä näkyy siitä että Tornion ja Oulun 
jo’issa on saatu viljalti kiiltolohia, joissa on ollut saman
laisia koukkuja, joita käytetään Etelä-Ruotsin ja Preussin 
osalla Itämeren rannikkoa. Näillä hiekkarannikoilla elos- 
taa hyvin runsaasti tuulenkaloja, jotka juuri ovat lohen 
mieliruokaa. Keväällä palaa lohi säännöllisesti pohjoi
seen Pohjan ja Suomen lahtiin laskeviin jokiin. Tämä 
tapahtuu yksinomaan siittämisvietin tyydyttämistä ja mä
din laskemista varten. Lohen mäti kun ei siedä suolaista, 
eipä edes murtovettäkään, vaan kuoleutuu siinä pian.

Näillä kutumatkoillaan palajaa lohi tavallisesti aivan 
samoihin virtoihin, joissa se itse on aikoinaan kuoriutunut. 
Tämä on huomattu ^merkitsemällä44 kulkuun laskettuja 
lohenpoikasia, jotka vuosikausia peräkanaan ovat säännöl
lisesti palanneet ja olleet helposti tunnettavissa.

Nämä matkat merestä pohjoisiin virtoihin ei yleensä 
ala ennemmin kuin virrat ovat vapautuneet jääpeitteestään.
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Siksi kohookin lohi maan eteläisissä osissa aikaisemmin 
kuin pohjoisissa. Osa lohia viipyy kuitenkin vielä jonkun 
aikaa meressä tai virroissa, joten täällä pitkin kesää löy
tyy lohia, jos ei hetikään samassa määrässä kuin keväällä. 
Vielä talvellakin tavataan täällä joitakuita lohia, jotka 
kutuaikana ovat tunkeutuneet kovin kauvas jokiloihin ja 
sitte paluumatkallaan talvi yllättänyt tai matka käynyt 
kovin pitkäksi kutemista seuranneen liiallisen heikontu- 
misen vuoksi. Kutemisen jälkeen ovat lohet nimittäin 
aina enemmin tai vähemmin uupuneita.

Jokiin parveilunsa aloittaessaan ovat ne sitä vastoin 
väki lihavia, eloisia ja voimakkaita. Niiden kohoomis- 
kyky ani jyrkissä koskissa, vesiväyläin sulkulaitoksissa 
y. m. s. on todellakin ihmeteltävä. Kiiltolohen kohoomi- 
nen merestä tapahtuu jokien ala-osissa, suurissa par
vissa, jolloin suurimmat naaraskalat kulkevat edellä, pie
nemmät jälessä. Tämä parvi on järjestetty kahteen riviin, 
jotka keskenään muodostavat kulmion aivan samaan 
tapaan kuin muutamat muuttolinnut. Kun parvi on 
hyvin suuri, synnyttää se kulkeissaan lähestyvää myrskyä 
muistuttavan tohinan. Uinnin nopeus on tavaton ja lihas
voima kerrassaan uskomaton, niin että ne tielle osuneissa 
koskissa toisinaan tekevät aina kolmen meetrin korkuisia 
hyppyjä. Aivan pystysuoria suurempia köngöksiä eivät 
ne kuitenkaan voi kohota.

Yleensä nousee lohi jokiloissa hyvin kauvas, ainapa 
niiden alkulähtehille. Täällä tapahtuu sitte kuteminen, 
josta etempänä kerromme tarkemmin. Tavallisin kutu- 
aika on loka- tai joulukuussa, jonka jälkeen mereen 
palajaminen alkaa.

Neljä tai viisi kuukautta myöhemmin mädistään 
kuoriutuneet sikiöt kasvavat perin hitaasti. Aikaisemmin 
kuoriutuneet kasvavat kuitenkin suhteellisesti paljon no
peammin, tehden siten myöhemmin kuoriutuneille, heikom
mille ravinnon saannin vaikeaksi. Ensi kevännä tulevatkin 
ne jo siksi suuriksi että voivat matkata mereen tai suu-
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xempiin järviin, missä runsaampaa ravintoa on saatavissa. 
Lohenalut, jotka nyt ovat noin I35:n millimeetrin pituisia, 
kokoutuvat silloin suurempiin joukkueihin ja antauvat usein 
pitemmille matkoille etäälle kotijokiloista. Myöhemmin 
kuoriutuneet saavuttavat tämän kehitysasteen vasta parin 
vuoden vanhoina.

Omituisena tunnuksena kaloilla, jotka nyt ovat niin 
sanotussa tonkos- eli kelttu-ijässä, ovat suuret, tummat, 
poikittaiset täplät ruumiin sivuilla. Mutta mereen tai suu
rempiin järviin muutettuaan ja siellä jonkun aikaa elos- 
teltuaan, katoovat nämä täplät vähitellen ja runsaampi 
ravinto lisää suuruutta melkeästi, niin että ne tuota pikaa 
ovat jo monen kilon painoisia. Nyt ovat he muuttuneet 
rautu- (forelli-)ikään. Tätä lähin ikäkausi on kouvero-ikä, 
jonka jälkeen vasta kaloille alkaa oikea lohen-ikä. Nuo 
pyöreät mustat täplät käyvät nyt kulmikkaiksi, useinpa 
ristimäisiksi ja taimenen punaiset pilkut katoovat koko
naan. Rautu ja kouvero eivät siis ole mitään erikoisia ka
lalajia, vaan ainoastaan lohen eri ikäkausia, samoin kuin 
miehellä on poika- ja nuorukaisikänsä sekä naisella tyttö
jä immyt-ikänsä.

Vasta lohi-ikään päästyään kypsyvät tavallisesti nuo 
mereen ja suurempiin järviin muuttaneet lohinaarakset 
siitoskelpoisiksi. Sen vuoksi tavataankin näissä vesissä 
tuiki harvoin tai ei koskaan rautu-ijässä olevia kutukel- 
poisia kaloja. Koiraslohilla sitä vastoin kypsyy maiti 
paljon aikaisemmin, rautu- tai joskuspa jo tonkos-ijälläkin 
ennen mereen lähtöä.

Jokia ja puroja matkatessaan eksyy toisinaan jou
kosta joku taimen, joka etsii pienempiä vesistöjä, ollen 
tässä kohden aivan vastakohtana kiiltolohelle, joka enim
mäkseen pysyttelekse suurissa kymissä. Näin sattuen ei 
se enää löydäkään takaisin entisiin suurempiin vesistöihin, 
vaan on pakotettu jäämään tänne koko elinajakseen. Näi
den sikiöt jäävät niinikään ainiaaksi näihin pikku puroihin 
ja lampiloihin. Mutta onpa toisinaan muitakin taimenen-



14

poikasia, jotka ovat liiaksi heikkoja rasittavaan koskitse 
laskeumiseen ja siksi pysähtyvätkin ainiaaksi puroihin. 
Näitä nimitetään purorauduiksi, puro- tai järvilohiksi y. m. 
ja jäävät niukemman ravinnon vuoksi koko elinajakseen 
samalle kehitysasteelle, jolla meressä vaeltavat heimolai- 
sensa ovat samaa nimeä kantavana ikäkautenaan. Muo
don, värin ja täplikkyytensä suhteen vaihtelevat ne aivan 
äärettömiin, aina veden ja ruoka-aineiden laadun mukaan. 
Ainoastaan hyvin vanhat ja suuret puroraudut ovat täy
sikasvuisen lohen näköisiä. Naaraskala kypsyy kuitenkin 
kutukelpoiseksi, niin että purorautu on siitoskykyinen, 
jota ei ole merirautu. Tämä riippuu aivan yksinkertai
sesti siitä, että purorautu vanhempanakin pysyy samannä
köisenä, tämän muodon ollessa meriraudulla vain ijän- 
mukaisena välimuotona.

Pikku järvissämme ja joessamme elostavat lohimuo- 
dot ovat niiden olojen synnyttämiä, joissa nämä kalat 
ovat olleet pakotetut elämään, ja ovat, kuten jo mainit
simme, riippuvia ruuan runsaudesta. Meressä sitä vastoin 
on lohella aimo varasto kuoriaiseläimiä, tuulenkaloja, pik
kusiiliä, silakoita y. m. sekä suurissa sisäjärvissä kuoreita, 
muikkuja ja muita kalalajeja. Tämmöinen ravinto näyt
tää aivan välttämättömältä kalan loheksi kasvamiselle ja 
semmoisen ravinnon avulla voi se, kuten tiedämme, vih
doin saavuttaa melkoisen suuruuden.

Kun tiedämme että kiiltolohen mätijyvät, vieläpä 
tonkos-ijässä olevat poikasetkin, kuolevat sekä suolaisessa 
että vähäsuolaisessakin vedessä ja kun tämä kala toisi
naan, varsinkin semmoisissa väki suurissa järvissä kuin 
Laatokassa ja Vennerissä Ruotsissa, kehkiää täyteen suu
ruuteensa ja kutee vaeltamatta koskaan mereen, niin on 
luultavaa, että se alkujaan on ollut kokonaan suolattoman 
veden kala. Mutta sittemmin, kerran mereen jouduttuaan 
ja päästyään täällä suuremman ravinnonrunsauden makuun,, 
alkanut matkata tänne yhä pitemmiksi ajoiksi sekä eden
nyt yhä kauvemmas. Virtoihin takaisin palajaminen taa-
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sen riippuu siittämisvietistä, joka määräaikoina ajaa lohen 
samoille paikoille, missä se itse on ilmoille sukeunut, 
aivan samalla tavalla kuin muuttolinnut määräajoin pa
laavat synnyinseudulleen. Muuttolinnut matkaavat ilma- 
teitään omituisen vaistinsa ohjaamina, josta emme ole 
päässeet täyteen selvyyteen. Mitään parempia tienrasteja 
ei tarjoo merikään lohille heidän satoja penikulmia pitkällä 
matkallaan, ja luultavaa on että joku samantapainen 
vietti heitäkin opastaa kotiseudulleen.

Kaikki äsken mainitut matkakalat ovat kiiltolohen 
tavoin pidettävät alkuperäisinä suolattomanveden kaloina. 
Kellään niistä ei kuitenkaan matkustamisvietti ole niin 
suuresti kehittynyt kuin kiiltolohella. Taimenenkin mat
kustukset rajoittuvat usein mitättömän pieneen, pysähtyypä 
se toisinaan ainaiseksi suolattomaan veteen, vaikkei mitään 
esteitäkään olisi matkustukselle.

Ankeriaalla niinikään huomaamme väki voimakkaan 
matkustamishalun, joka ilmenekse jo poikasena, varsin 
pienenä, kehittymättömänä maimasena. Tämä halu, joka 
ankeriaalla näkyy olevan vieläkin voimakkaampi kuin lo
hella, viehdyttää sitä kuitenkin aivan päin vastaiseen 
suuntaan kuin lohta. Sillä kun lohi matkaa suolattomasta 
vedestä mereen paremmille ruokaseuduille kasvamaan, 
kulkee ankerias merestä suolattomaan veteen samassa 
tarkoituksessa. Ja kun lohi lähtee suolattomiin vesiin 
laskemaan mätiänsä, joka kuoleutuisi suolaisessa vedessä, 
menee ankerias samaa tarkoittaen suolattomasta vedestä 
mereen, sillä sen mäti vaatii suolaista tai ainakin 
vähäsuolaista vettä hautuutuakseen ja kuoriutuakseen. Si
sävesissä ei ole milloinkaan tavattu muita ankeriaanpoikia 
kuin merestä tulleita. Ja jos tuommoinen meren kanssa 
yhteydessä oleva vesi, jota ankeriaanalve ennen on voinut 
kohota, sulkuja rakentamalla tehdään tähän tarkoitukseen 
käymättömäksi, häviää myös ankerias vähitellen semmoi
sesta vedestä, kunnes este poistetaan. Kun voimme olet
taa että lohi alkujaan on ollut suolattomanveden kala,
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joka sittemmin ravinnollisen puolen vuoksi on ruvennut 
olostamaan aina joitakuita aikoja suolaisessakin vedessä, 
voimme ankeriaasta päättää että se päin vastoin on alku
peräisin ollut merikala, vaan ruokatalouteen nähden ru
vennut vierailemaan suolattomassa vedessä. Ankerias ke
hittyy nimittäin suolattomassa vedessä paljon suuremmaksi 
ja lihavammaksi kuin meressä. Sen alkuperäisiä merika
lan ominaisuuksia todistaa myös se omituinen seikka että 
koiraspuolisia tavataan ainoastaan meressä tai jokien 
suistoissa.

Ankeriaan sikiämisestä tiedämme vielä perin vähän. 
Kypsynyttä mätiä ei sillä ole tavattu enemmän kuin mai
tiakaan, kutuaika on samoin tuntematon. Sen ainoastaan 
tiedämme, että suuri osa meidän vesiemme täysikasvuisia 
ankeriaita matkustaa heinä- eli elokuusta aina lokakuu
hun lammista ja sisäjärvifctä jokia myöten mereen. Ruot
sissa tehtyjen huomioiden mukaan matkustaa ankerias 
Pohjanlahdesta Skoonen etelärannikolle sekä Juutinrauman 
ja Kattegatin kautta Pohjanmereen tai kenties vieläkin 
pitemmälle. Kuteminen näyttää tapahtuvan täällä talvi
kuukausina sillä touko-, kesä- ja heinäkuussa alkaa taasen 
poikaset nousta jokiin. Nämä poikaset, joiden matkoja 
meidän maassa näihin asti on hyvin vähän tarkattu, ovat 
Ruotsissa ja muualla Pohjois-Euroopassa tehtyjen havain
noiden mukaan noin 60— ioo millimeetriä pitkiä sekä 
lähes läpikuultavia. Josko yksityisiä ankeriaita kutee suo
lattomassa vedessä tai matkustavatko kaikki siitoskykyi
siksi tultuaan mereen kutemaan, kuten ainakin enimmistö, 
on kysymys, joka vielä toistaiseksi jää vastaamatta. Tun
tematonta on myös sekin, palaavatko kutukalat kutemis- 
hommistaan päästyään merestä jokiin vai kuolevatko ne 
täällä.

Minkään muun kalan poikasella ei ole niin suurta 
vaeltamishalua kuin ankeriaan. Tämän vietin tarkoituk
sena näyttää selvästi olevan ankeriaan levittäminen suo
lattomaan veteen, sillä muuten tämä ei sukeutuisi niinkään
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helposti, koska tämä kala siittää ainoastaan meressä tai 
murtovedessä. Kaikki poikaset tosin eivät muuta, vaan 
pysähtyy joku osa mereenkin. Nämä lienevät kuitenkin 
enimmäkseen koiraspoikasia, sillä naaraspojat useimmiten 
jo ensimmäisenä elinvuotenaan, vaan toisinaan myös toi
sena ja kolmantena, nousevat parvi parven perästä ylös 
jokiin. Näissä parvissa on useita miljoonia kaloja ja 
voivat ne toisinaan olla aina kahta meetriä leveitä, 
metriä paksuja ja niinkin pitkiä, että kuluu useita päiviä 
ennenkuin tämmöinen keskeytymätön jono on ennät
tänyt kulkea jonkun paikan ohitse. Tämmöisillä mat
koillaan osoittavat ne mitä hellittämättömintä sitkeyttä. 
Pystysuorain tokeitten yli mennä suikahutetaan eikä suu
ret kosketkaan ole voittamattomia, vaan ne kierretään 
kosteita rantoja myöten, milloin muut keinot eivät auttane. 
Jokiin saavuttuaan hajautuu parvi sivujokiin ja puroihin. 
Tällä tavoin leviää ankerias useampiin sisävesiin.

Suurempien koskien yläpuolella tavataan meillä kui
tenkin ankeriasta harvemmin. Oulun järvessä esim. on 
se jotenkin harvinainen. Päijänteessä se on jokseenkin 
yleinen, mutt;a perin harvinainen Saarijärvessä, Rautalam- 
messa ja Pielavedessä. Vaikka kutakuinkin yleinen Laa
tokassa, näyttää Imatra olevan voittamattomana esteenä sen 
leviämiselle sisemmäksi Saimaan laajaan vesistöön. Kui
tenkin on sitä jonkun kerran saatu Orivedessä, Savonlin
nan edustalla ja Sulkavalla.

3. Kalain kertomuksia ammoisista 
muinaisajoista.

„Mykkä kuin kala“, sanoo vanha puheenparsi. Mutta 
tämä ei ole kuitenkaan aivan paikallaan, sillä todellakin
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voivat muutamat kalat synnyttää ääntä, joskin meidän 
vesissämme semmoisia on ani harvoja *).

Mutta jos kalat yleensä ovatkin mykkiä, voivat ne 
kuitenkin kertoa meille kerrassaan merkillisiä asioita ja 
oloja. Ne ovat opettaneet meille ett’ei maanpallo aina 
ole ollut sen näköinen, miltä se meidän aikoina näyttää. 
Siinä missä nyt on maa, on ammon aikoja takaperin ollut 
meri ja siinä, missä nyt karjamme syö laitumella, linnut 
rakentelevat puihin pesiään ja perhoset kukasta kukkaan 
liitelekse, siinä on muinaisaikoina suolaisen meren aalloissa 
uiskennellut lukematon joukko jos jonkinlaisia kaloja.

Tämän olemme tulleet tietämään särkiessämme vuo
ria useissa kohden, esim. Keski-Euroopan vuoristossa. 
Näitä vuoria louhittaessa on kivilaakoissa löydetty milloin 
useita jäljennöksiä, milloin kokonaisia kivettyneitä erinäis
ten kalojen luistoja. Muutamia on tavattu vuoren pääl- 
lyskerroksissa, toisia taasen sisemmissä. Kuinka nämä 
lukemattomat kalainjäännökset ovat voineet joutua tänne 
vuoren sisukseen?

Nämä vuoret eivät aina ole olleet semmoisia kuin 
ne nyt ovat. Siinä, missä ne nyt näemme, on muinen 
lainehtinut suuri meri. Niinkuin nyt juoksee mereen jokia 
ja virtoja, samoin on silloinkin ollut asian laita. Virrat 
ovat kuljettaneet mukanaan muraa ja liejua niistä maista, 
joiden läpi ne matkoillaan ovat kulkeneet, ja tämä lieju 
on vuosituhansien kuluessa kyhäytynyt meren pohjaksi. 
Tähän pohjaliejuun hautautuivat niinikään kuolleitten ka
lojen ruumiit. Veden tavaton paino taasen pusersi liejun 
tiukkaan lujaksi kilkaksi. Sen jälkeen tapahtui maan pin
nassa uusia muodostuksia, se kohosi toisin paikoin, toisin 
taasen laskeusi. Korkeimmilta paikoilta juoksi vesi ala- 
vammille, jääden sen peitoksi. Tuo muinoinen meren-

*) P ik k u  horkkeli synnyttää juuri silloin kun se nostetaan 
ylös vedestä syvän, murajavan äänen, kamoin tehnee M erihärkä- 
kin , vaikka tosin pienemmässä määrässä.



pohja kuivui kovaksi vuoreksi ja sen sisään kätkeytyneet 
eläinjäännökset ovat nykyään ainoana todistuksena sen 
muinaisesta muodosta.

Vuorikerrosten muodosta, asemasta ja laadusta voim
me myös päättää niiden ijän maan kehityshistoriassa. 
Vuoret, jotka sisältävät muunlaisia kivettymiä kuin kasvien 
ja eläinten kivettyneitä jäännöksiä, ovat muodostuneet 
jo siihen aikaan, jolloin ei vielä mitään eloa ollut maan 
päällä tai jolloin elävät olennot olivat niin pehmeitä ja 
limamaisia että ne kuoltuaan kokonaan mätänivät, jättä
mättä mitään jälkiä kovemmista osista. Semmoisia ovat 
esim. meidän maamme harmaakivi- ja kalkki vuoret. Mutta 
muissa maissa on joukko hiekka- ja liuskakivi-, liitu-, 
kalkki- y. m. vuoria, jotka ovat aivan täynnä kaikenlaisia 
kasvi- ja eläinkivettymiä.

Tarkastellessamme näitä kivettymiä, huomaamme 
että sen ajan eläinlajit, jolloin nämä vuoret vielä olivat 
merenpohjana, ovat varsin eroavia meidän päivinä elävistä. 
Niin on myös muinaisajan kalain laita. Ainoastaan suu
rien merien etäisistä syvyyksistä voimme vielä toisinaan 
saada jonkun kalan, joka muistuttaa näitä hävinneitä mui- 
nais-ajan kalalajia.

Ainoastaan niissä vuori- ja maakerroksissa, jotka 
ovat muodostuneet verrattain myöhäisempänä, meidän 
aikakautta läheisempänä ajanjaksona, tapaamme joitakuita 
semmoisiakin kalalajeja kuin esim. silli- särkikala-, kuore-, 
kampela-, hauki- y. m. lajeja, joiden heimolaisia vielä 
nytkin elää merissämme.

Kivettyneet kalat siis todistavat että maan pinta eri 
aikakausina on ollut tuntuvasti eri näköinen sekä että 
muinaisajan eläimetkään eivät ole olleet samanlaisia kuin 
nykyiset. Kun kuitenkin, niinkuin jo edellä sanottiin, 
voimme huomata miten ne nuoremmissa vuori- ja maaker
roksissa ovat yhä enemmin meidän aikuisten eläinlajien kal
taisia, niin on tästä tehty se johtopäätös, että myöhäisem- 
mät ovat aikaisempain aste asteelta muuntuneita jälkeläisiä.



Vaikkei tosin meidän maamme vuorissa löydy mi
tään eläinkivettymiä, on meillä sen sijaan vesissämme 
muutamia kalalajeja, jotka ovat omiaan todistamaan miten 
toisennäköinen maa, varsinkin meidän maamme, vielä 
muutamia vuosituhansia takaperin on ollut nykyiseen näh
den. Tuo kysymyksenalainen aika on siksi lähellä nykyistä 
että vielä nytkin elää muutamia senaikuisiin lajeihin kuu
luvia eläimiä.

Monituisista syistä, joita emme kuitenkaan tässä voi 
ruveta lähemmin kertomaan, ovatkin tiedemiehet oletta
neet että meidän maanosamme pohjoispuoli suurimmalta 
osaltaan on ollut jäämerenä, samoin kuin vielä tänään 
päivänä napaseudut. Niin oli Suomenkin laita. Sittem
min alkoi maa vähitellen kohota, jolloin vesi juoksi niihin 
merenhaaraumiin, jotka nyt muodostavat Pohjan ja Suo
men lahdet. Mutta nämä lahdet lienevät kuitenkin vielä 
monet ajat olleet välittömässä yhteydessä Vienanmeren 
ja Jäämeren kanssa.

Semmoisen yhteyden olemassa oloa todistaa myös 
muutamain merikalain omituinen ilmautuminen meidän 
vesissämme. Huomattavin tässä suhteessa on merihärkä. 
Se on oikeastaan niitä Pohjolan kaloja, jotka ovat leven
neet Pohjois-Jäämeressä, Vienanmerestä itäänpäin pitkin 
Aasian ja Ameriikan rannikkoa. Se tavataan myös Poh
janmeren eteläosassa, mutta ei Norjan rannikolla, enemmin 
kuin tanskalaisilla Itämeren rantamillakaan; mutta Itä
meren pohjoisosissa, Ahvenanmeressä, Suomen ja Pohjan 
lahdissa ei se ole mikään harvinainen, vaan tavataan aina 
Torniota myöten. Kun se siis Itämeren pohjoisosassa on 
yleinen, mutta ei tavata lounaisosassa, niin on selvää etPei 
se ole voinut tulla sinne Pohjanmerestä Tanskan ja Ruotsin 
välistä salmea myöten. Mutta me voimme aavistaa syyn, 
miksi se tavataan meidänkin merenlahdissamme, kun tie
dämme että tämä kala, joka oikeastaan on suolaisessa ve
dessä elävä merikala, on yleinen Laatokassa sekä tavattu 
myöskin Puruvedessä, johon se ei ikinä ole voinut nousta
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Suomenlahdesta noita kovia koskia myöten. Siksi onkin 
jälellä yksi ainoa selitys, nimittäin että merihärkä, samoin 
kuin Laatokassa ja Saimaassa elostava hyljekin, jäi tänne 
jo siihen aikaan kun Vienanmeri ja Suomenlahti olivat yh
teydessä keskenään. Vähitellen katkesi tämä yhteys maan 
kohoamisen vuoksi, vesi kadotti suolaisuutensa, muuntuen 
suolattomaksi; mutta merihärkä tottui näihin uusiinkin 
oloihin ja elää vielä tänään päivänä sisäjärvissä, ollen 
siten niitä harvoja alkuperäisiä merikaloja, jotka yhtä 
kaikki elostavat suolattomassakin vedessä.

Tämän lisäksi on tuo meidän laajalti tunnettu, tai 
kenties tunnetuinkin, kalamme, silakka, myöskin todistuk
sena semmoisesta muinaisaikaisesta yhteydestä Vienan
meren ja meidän merenlahtiemme välillä. Silakka on 
oikeastaan pieni silli, joka tavataan koillis Itämeressä. 
Voimme kyllä ajatella, että tämä meidän sillimme on niin 
pieni sen tähden kun vesi täällä on vähäsuolaisempaa ja 
ravinto niukempaa kuin Pohjan ja Atlannin meressä. 
Mutta näyttää kuitenkin siltä kuin silakka olisi kokonaan 
tästä seikasta riippumaton sivulaji, sillä Vienanmeressä 
tapaamme saman pienen sillilajin, vaikka olot täällä ovat
kin kokonaan toisenlaiset, vesi suolaista ja ravinto run
sasta. Tarkkojen tutkimusten kautta on todistettu, että 
meidän silakkamme on paljon enemmin tuon pienen, 
etäällä pohjoismeressä, esim. Islannin ympärillä, asustavan 
kuin tuon Itämeren eteläosassa ja Pohjanmeressä tavatta
van sillilajin näköinen.

Kuinka suolaisenveden kala vähitellen voi tottua 
suolattomaankin, kuten Laatokassa tavattava merihärkä, 
siitä on muiden muassa silakkakin todistuksena. Samoin 
kuin merihärkä, asustaa silakkakin aina Torniota myöten, 
missä veden suolapitoisuus on mitättömän pieni, mutta 
menee myös syvemmälle lahdelmiinkin, kuten esim. Bagg- 
byyhyn Pohjanpitäjän lahdessa lähellä Tammisaarta, missä 
vesi on niin suolatonta että suolattoman veden simpukat 
vieläpä lummekukatkin siellä menestyvät. Mutta Koivis-
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tolia Korpoon saaristossa on muuan lampi, jossa tavataan 
silakoita siksi viljalti että niitä on aivan nuotalla pyydetty. 
Lammen eroittaa merestä kapea maankaistale, ja aivan 
varmaan on se muinen ollut välittömässä yhteydessä suo
laisen meren kanssa, ollen silloin sen syväleikkeisenä lah- 
dekkeena. Tämä lampi onkin luultavasti maailmassa ainoa 
semmoinen, mistä silakoita saadaan *).

Paitsi edellä mainittua kahta kalalajia, löytyy mei
dän vesissämme vielä muitakin kaloja, joiden ilmautuminen 
meidän merenlahdissamme näyttää johtuvan niiltä ajoilta, 
jolloin nämä olivat yhteydessä Vienanmeren kanssa. Sem
moisia ovat pullokala ja limakala, kaksi Pohjalan kalalajia, 
jotka ovat yleisiä Jäämeressä, mutta perin harvinaisia Itä
meren eteläosassa. Samanlaatuisilta tunnustaa myös iso- 
simppu, pikku horkkeli, rasvakala, kivinilkka, suurempi ja  pie
nempi tuulenkala, kampela ja turska. Liian pitkäksi kävisi 
kuitenkin tässä selvitellä tämän otaksuman perusteita. Mei
dän rannikollamme kutevista merikaloista lienee siis ainoas
taan musta ja vaalea tokanpoika, piikkikampela, särmäneula ja 
merineula tulleet tänne etelästä käsin, ja niistäkin on ai
noastaan viimme mainittu yleisemmin levennyt meidän 
vesissämme.

Siihen aikaan, jolloin Jäämeri ja Itämeri olivat kes- 
kenäisessä yhteydessä, kuului Itämeren kalastoon nähtä
västi ainoastaan meri- eli suolaisenveden kaloja. Mutta 
kun tämä yhteys maan kohoamisen kautta katkesi, alkoi 
Itämeren vesi yhä enemmin kadottaa suolaisuuttaan. Alku
peräiset Pohjolan kalat joko kuolivat sukupuuttoon tai 
tottuivat tuohon yhä suolattomammaksi lientyvään veteen, 
kuten juuri nuo edellä mainitut kalat. Samaan aikaan 
koteutui tuohon merenlahtien vähäsuolaiseen veteen yhä 
lukuisammin sisämaan vesistöistä tänne siirtyviä suolatto- 
manveden kaloja, jotka siten asettuivat hävinneiden meri
kalojen sijalle.

*) Myös kampela tavataan Gottlännissa, Ruotsissa ja Nor
jassa muutamissa lammissa ja jo’issa.
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Näyttää kuitenkin varsin omituiselta että Itämeren 
koillisosassa, missä vesi on melkoisen suolatonta, elää 
paljon lukuisammin alkuperäisiä merikaloja kuin saman 
veden paljon suolaisemmassa länsiosassa. Mutta syynä 
tähän on luultavasti se, että vesi täällä ylempänä on tun
tuvasti kylmempää. Pohjanlahden pohjoisosassa on ilmas
ton vuotuinen keskilämpö sama kuin Jäämeressä Nord- 
Kap’ista pohjoiseenpäin, mutta Itämeren länsiosassa on 
ilmaston vuotuinen keskilämpö 8 astetta korkeampi. Tämä 
alhainen lämpö onkin tarpeen meidän vesissä eläville al
kuperäisille etäispohjolan merikaloille, jota vastoin ne ei
vät voine sietää Itämeren eteläosain korkeampaa lämpöä. 
Ne eivät ole voineet mukautua ilmasuhteiden erillaisuuteen 
yhtä hyvin kuin veden suolaisuuden erinkaltaisuuteen.

Edellä kerrotusta huomaamme miten mieltä kiin
nittävää on tutustua eri kalalajein ilmautumiseen vesis
sämme ja kuinka tuntuvaa valoa se luo tuohon kaukaiseen 
muinaisaikaan, jolloin ihmistä ei vielä ollut olemassakaan, 
vaan maa ikäänkuin valmistausi nykyiseen muotoonsa 
muovautuakseen.

4. Kalain elintavat.

Elämä meidän merenlahdissamme, joessamme ja sisä- 
järvissämme on hyvin monipuolista. Tänne koteutuneet 
eri kalalajit eivät eroa toisistaan ainoastaan ulkonäöltään, 
vaan myös elämäntavoiltaan. Muuten on kunkin ruumiin- 
muoto aina sovellettu elämäntapojen mukaan. Moniaat 
liikkuvat kaikkialla vedessä, sen kalvosta aina syvimpiä 
pohjahautoja myöten, toiset, kuten salakka, uiskentelevat 
yleensä lähellä pintaa, toiset taasen, niinkuin turska, asus
tavat milfei yksinomaan syvyydessä. Muutamat uivat ta
vattoman nopeasti, suhkaisten nuolen nopeudella eteen-
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päin vedessä. Niinpä on esim. lohen laskettu kulkevan 
sekunnissa kahdeksan meetriä. Toiset kalat taasen uivat 
melkoisesti hitaammin, onp̂ . semmoisiakin, jotka kulkevat 
eteenpäin käärmeen tavoin kierutellen, kuten esim. anke
rias ja nahkiainen. Useimmat kalat liikkuvat väki nope
asti pysytellessään vedessä samalla korkeusalalla, mutta 
kohoaminen ja laskeutuminen on heille vaikeata. Useim
milla kuitenkin on ruumiissa ilmalla täytetty rakko, jota 
kala voi supistaa ja laajentaa. Jos kala haluaa laskeutua, 
supistaa se ilmarakkoa, tullen siten ympäröivää vettä ras
kaammaksi, joten laskeuminen käy helpommin, päinvas
taisessa tapauksessa taasen laajennetaan rakkoa, jolloin 
kala tulee kevyemmäksi ja kohoaa ylöspäin.

Onpa useita kaloja, jotka elävät lähes yksinomaan 
pohjassa, joskin tosin useimmiten matalikko-vesillä ja ran
tain seutuvilla. Täällä makaavat ne, varsinkin päiväis- 
aikaan, liekojen ja merenruohojen sekaan piilouneena, 
kuten limakala ja teistikala, tai myös usein kivien ja pöl- 
kynpäiden alle kätkeyneenä, kuten simput, tokanpojat ja 
tuo suuri säkiä, joka tavallisesti piilottelekse alta uurtau- 
neiden rantapengerten ja puunjuurien alla. Kampelat kai
vautuvat usein kokonaan pohjaliejuun, ainoastaan nuo 
kaikille suunnille vilkkuvat silmät ovat vapaina saaliin 
vaanimista varten. Rantatörö, kivennuolijainen, rantaneula 
ja mutakala menettelee samalla tavalla. Pallokala ja vilu- 
kala, joiden vatsaevät omituisella tavalla ovat muodos
tuneet keskellä ruumista sijaitsevaksi imulavaksi, imeytyvät 
kiinni pohjassa oleviin kiviin ja pölkkyihin, pysytelläiden 
siten päivät liikkumattomina ja vasta illan tullen käyden 
ruokaa etsimään. Ne tarttuvat tavattoman lujasti kiinni- 
imeytymiinsä esineihin, onpa voitu kohottaa ilmaan täy
tetty vesiämpäri nostamalla vilukalasta, joka oli imeyty
nyt sen pohjaan kiinni. Muutamassa kokeessa tarvittiin 
3Ö:n kilon paino jotta voitiin tämmöinen kala saada irrot
tuinaan alustastaan 20:n sentimeetrin etäisyyteen. Nuo 
molemmat hoikat, terävänokkaiset tuulenkalalajit purautu-



vat varsin voimakkaasti kosteaan hiekkaan, aivan samalla 
tavalla kuin ankerias pohjaliejuun. Myöskin suutari, made 
ja kivinilkka ovat pärhaittain pohjakaloja.

Useimmat näistä kaloista elävät enimmäkseen ha
jallaan. Samoin pyydystelee ahven ja haukikin tavallisesti 
yksin patein saalistaan, kokoutuen, kuten useimmat edel- 
lisistäkin, ainoastaan kutuaikana suurempiin parviin. Sitä 
vastoin ovat toiset lajit luonteeltaan seurusteluhaluisia ja 
oleskelevat muulloinkin suuremmissa joukkueissa. Sem
moisia ovat rautakalat, turska, kampela, kuore, muikku, siikay 
silakka ja useimmat särkikalat, niinkuin ruutana, mutu, särki, 
seipi, säynäs, sorva, salakka, touta, lahna, vimpa ja ran
taneula. Kilohaili ei kokoudu ainoastaan oman lajinsa par
viksi, vaan sekautuu usein nuorempiin silakkaparviinkin*. 
Merineulat kietoutuvat pitkien pyrstöjensä avulla useammin 
kappalein yhteen kimppuun ja uiskentelevat täten ympäri 
pohjaruo^stossa.

Myös ruokatalouteensa nähden osoittautuvat meidän 
kalamme hyvin erillaisiksi. Muutamat, kuten lahna, elävät 
pääasiallisesti vesikasveilla, joita ne turvallaan penkovat 
pohjasta ylös. Useimmat varsinaisista särkikaloista elä
vät ainakin: suurimmaksi osaksi kasviaineilla, mutta eivät 
halveksi myöskään matoja, nilviäisiä, pieniä kuoriaiseläimiä 
eikä hyönteisiä. Semmoisia ovat mutu, särki, seipi, made» 
turpa, sorva ja parkki. Turpa elää pääasiallisesti pienillä 
kuoriaiseläimillä ja vimpa simpukoilla.

Meidän muut kalamme elävät milfei yksinomaan 
eläimellisellä ravinnolla. Useat, niinkuin limakala, teis- 
tikata, kivinilkka, tokanpoika, pullokala, vilukala, harjus» 
muikku, silakka, rantatoro, kivennuolijainen, rantaneula ja 
särmaneula, ovat tyytyväisiä nilviäisiin, pieniin kuoriais- 
eläimiin, hyönteisiin ja matoihin. Muutamat näistä kui
tenkin voivat olla haitallisia toisille kaloille, koska ne,, 
kuten esim. kivinilkka, tokanpoika, harjus, silakka, kivennuo
lijainen ja särmäneula, hyvin halukkaasti syövät mätiä ja 
pieniä kalansikiöitä. Siika ja made syövät tosin myös.
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pienempiä kalojakin, joskin niiden arvokkaimpana ravin
tona on kalan mäti. Kuore niinikään on ahmatti mädin- 
syöjä, syöden myös kalansikiöitä, vieläpä omiaankin. 
Paitse alhaisempia eläimiä, syö kampela ainoastaan pikku 
kaloja.

Petokaloiksi nimitämme kuitenkin jokapäiväisessä 
puheessa oikeastaan vain niitä, jotka pääasiallisesti elävät 
toisista kaloista ja niitä ahkerasti vainoovat. Semmoisia 
on, niinkuin kaikki tiedämme, ahven., kiiski ja simput. 
Myöskin rautakatot  ̂ pienestä koostaan huolimatta, ovat 
perin petomaisia ja hyökkäävät toisten itsensä suuruisten 
kalojen kimppuun sekä nielevät niitä. Onpa kolmepiik- 
kisen rautakalan nähty nielevän kahdeksan sentimeetrin 
pituisen ankeriaan, joka suurimmaksi osaksi jäi riippu
maan ulos suusta, kunnes nielty osa ennätti sulaa vat
sassa. Muuten ovat rautakalat kovia mädinsyöjiä, varsin
kin lohenmäti on niiden tähden vaarassa; siksi ovatkin 
ne kovin turmiollisia semmoisissa vesissä, missä noita ar
vokkaita lohikaloja asustaa. Petokala on niinikään kuhaf 
jonka mieliruokana on kuore, sekä touta, joka myös ahdis
taa kuoreita sekä tämän lisäksi salakoita, ollen ainoa pe
tomainen särkikala; samaten elää tuulenkalat, piikkikam- 
pela ja turska enimmäkseen silakoilla, joita varsinkin 
viimme mainittu syö suurin joukoin. Myös lohi ja taimen 
hyökkäävät silakkaparveen käsiksi, tuottaen siten tava
tonta tuhoa, jälkimmäinen syö tämän lisäksi myös paljon 
särkikaloja. Nieriä pyytää enimmäkseen muikkuja. An
keriaan tavallisena ruokana on kyllä pikkukalat, kalan- 
sikiöt, kuoriaiset ja kalanmäti, mutta se hyökkää myös 
suurempiinkin eläviin käsiksi, kuten nokikanan ja ankan 
poikasiin, myyriin, vieläpä vesikäärmeihinkin.

Ahvatuin meidän kaloista lienee turska. Mutta sille
kin vetänee vertoja hauki, joka lukuisuutensa, suuruutensa, 
voimansa, rohkeutensa ja peloittavan hammasasunsa täh
den kieltämättä on vaarallisin petokala ja sen vuoksi 
saanut järvihaijin nimenkin, joskus voi se tulla aina 4
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jalan eli 1,200 millimeetrin pituiseksi sekä painaa kaksi 
leiviskää eli 17 kiloa. Tämmöiset suuret hau’it ovat 
luonnollisesti hyvin vanhojakin. Yleensä tulevatkin useat 
kalat aika ijäkkäiksi. Varsinkin haukeen nähden tunne
taan muuan tapaus, jolloin sen ikä joltisellakin varmuu
della voitiin määrätä. Reinbaijerissä Saksanmaalla saatiin 
nimittäin vuonna 1497 hauki, jonka, kalaan kiinnitetyn 
levyn mukaan, keisari Fredrik II oli vuonna 1230 laske
nut samaan lampeen. Se oli siis yli 2Öj:n vuoden vanha, 
ig:n jalan pituinen ja painoi 350 saksannaulaa. Mitkään 
muut petokalat eivät voi välttää hau’in hyökkäyksiä ja se 
tekee suurta vahinkoa niissä vesissä, joissa lohikaloja elää. 
Onpa nähty 7, 8 naulan painoisen hau’in käyvän käsiksi 
samansuuruiseen loheen, kuolettavan sen ja alkavan 
nielemään. Kolme päivää hupeni kuitenkin ennenkun 
hauki oli ennättänyt niellä koko lohen. Sitä paitsi syö 
se myös omaan sukuunsa kuuluvia kaloja ja omia sikiöi- 
täänkin, vieläpä käärmeitä, nuoria sorsia, hanhia ja ran
takanoja. Onpa sen nähty koettavan niellä joutsenenkin 
päätä, tämän puikatessa sitä veteen tavalliseen tapaansa ; 
siten on hauki kyllä kuolettanut joutsenen, vaan kuollut 
itsekin. Sillä on tavattoman nopea ruuansulatus, niin että 
se toisinaan, rikkailla ruokapaikoilla oleskellessaan, syö 
oman painonsa ruokaa päivän kuluessa. Kun saalis on 
niin suuri ett’ei se mahdu yhdellä kertaa kurkusta alas, 
nähdään sen usein riippuvan suusta ulkona ja hau’in nie- 
leskelevän sen vasta vähin erin, aivan samalla tavalla 
kuin tekee ankerias ja rautakala, joista edellä kerroimme.

Mutta meidän sisävesissämme tavataan vielä suu
rempikin petokala, joka voisi käydä ihmisellekin vaaralli
seksi, mutta joka, onneksi kyllä, on hyvin harvinainen. 
Se on tuo muutamissa Hämeen järvissä jonkun kerran 
tavattu säkiä eli vionni. Säkiä kasvaa usein i 4/8— 22/s meet- 
rin pituiseksi. Onpa Ruotsissa saatu muuan, joka oli 3% 
meetriä pitkä ja painoi 127 kiloa. Hampaat sillä ovat 
suuret ja vahvat ja voima tavaton. Toisinaan sanotaan
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sen hyökkäävään puolikasvuisten, uimassa olevain ihmis
tenkin kimppuun ja sen vatsasta on tavattu hau’in, koi
ran, vieläpä erään kerran lapsenkin jäännöksiä.

Monet kalat pyydystävät päivällä, mutta useimmat, 
niinkuin kaikki pohjakalat, hauki ja taimen, etsivät saalis
taan enimmiten yön aikaan. Silakkaparvet hajautuvat niin
ikään samaan aikaan vuorokaudessa, antautuen jokainen 
toisistaan välittämättä omille pyyntiretkilleen.

Useimmalla kalalajilla on omat, toisista eroavat 
pyyntitapansa.- Hauki pysyttelee tavallisesti päiväiseen ai
kaan, varsinkin auringon-paisteisella säällä, hiljalleen pai
koillaan, vaaniskellen saalistaan. Jonkun kalan lähes
tyessä hyökkää se heti nuolen nopeudella tämän kimp
puun, kaapaten sen ensin poikkipuolin suuhunsa ja kään
täen sitte aina pään edelle. Kravun nielee se, samoin 
kuin ankeriaskin, pyrstö edellä. Harjus hyökkää niinikään 
nuolen nopeudella saaliinsa niskaan. Samoin menettele
vät myös nuo muuten niin hitaat pohjakalat, vetäytyen 
taasen heti äkisti piilopaikkaansa. Ankerias makaa usein 
kaivamissaan pohjarei’issä niin että ainoastaan yläruumis 
on ulkona, vaanien siten ohitse uiskentelevia pikku kaloja. 
Vaikka näkö useimmissa tapauksissa onkin kaloilla tehok
kaimpana huomioaistina saalista etsiessään, näemme an
keriaan kuitenkin toisinaan vainuavan kivennuolijaista tur
vallaan kivien ja muiden esineitten alta siihen tapaan, 
jotta näyttää kuin olisi sillä, samoin kuin metsästyskoiralla, 
haisti oppaana. Toisinaan mataa se ojamyyräin ranta- 
partaille tekemiin koloihin ja hyökkää siellä niihin käsiksi. 
Säkiä makaa joskus aivan pohjaliejuun kaivautuneena, 
ainoastaan pään pitkät viiksisäikeet pistäyvät veteen, ma- 
tomaisesti lieruellen ja houkutellen siten saapuville muita 
kaloja, joihin se sitte äkkinäisellä pään liikkeellä tor- 
maltaa käsiksi. Väriltään on se hyvin eksyttäväsi pohja
mutaan vivahtava, jonka vuoksi ei sitä muut kalat niin 
helposti huomaakaan, kun se pysyttelekse hiljalleen.
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Omituisenlaatuinen petokala on nahkiainen. Sen si
jaan että muilla kaloilla on kaksi hampailla varustettua 
leukaa, on nahkiaisella imusuu, jossa huulet ovat kasvet- 
tuneet yhteen maljanmuotoiseksi, sarvimaisilla hampailla 
varustetuksi lihasturvaksi. Sillä imevät ne pieniä kuoriais- 
eläimiä, hyönteisiä, matoja ja mätiä; mutta ne imeytyvät 
myös kiinni muihin kaloihin, esim. silakoihin ja rautuihin, 

jotka ne siten vähitellen kuolettavat ja syövät.
Useimmat petokalat pyytävät ainoastaan eläviä saa

liita, mutta jotkut, niinkuin kuha ja ankerias, tyytyvät kuol
leihin, vieläpä mätänemäänkin ruvenneihin kaloihin. Myös 
nahkiainen imeskelee kuolleita kaloja.

Kuten edellä kerrotusta huomasimme, taistellaan 
aaltojenkin maailmassa alituista elämäntaistelua. Vah
vempi elää heikomman kustannuksella, sortuen taasen 
itse vuorostaan vieläkin vahvemman saaliiksi. Luonteeltaan 
ovat kalat niinikään hyvin eroavia. Toiset, kuten esim. 
lahna ja säynäs, ovat tavattomaan arkoja ja varovaisia, 
toiset taasen, esim. rautakalat ja simput, ovat riidanhalui
sia ja tulisia, melkeinpä hupsuuteen asti rohkeita. Viimme 
mainittujen sisukkaisuus onkin aivan puheentavaksi käynyt, 
on ^äkäinen kuin simppu**, sanotaan. Muutamilla peto
kaloilla on erinomaisen vahva hammasasu sekä tavaton 
lihasvoima. Tapahtuu monasti että merikotka tai kala
sääski syöksee kyntensä hau’in niskaan, koettaen turhaan 
nostaa sitä ylös. Kun lintu ei kykene irrottamaan kyn
siään, sukeltaa hauki sen vihdoin kanssaan veteen. Kan
sansadut kertovat nähdyksi omituisten luurankojen kulke
van järvien ja lampien pinnoilla; mahdollisesti ovat nämä 
olleet merikotkien luistoja, joista hau*it eivät vielä luuran
konakaan ole päässeet vapaiksi, vaan ovat kuljetelleet niitä 
mukanaan. Ne korkeat hypähdykset, ioita lohi, harjus ja 
säynäs tekee vedenpinnalla, osoittavat niinikään korkealle 
kehittyneitä lihasvoimia.

Eikä kaloilla ole ainoastaan hyökkäysaseensa, vaan 
myös puollustusaseet vihollisen varalta. Meidän pienimpiä,



mutta yhtä hyvin urhakampia kalojamme on, kuten äsken 
mainittiin, rautakalat. Niillä on sekä selässä että vatsa- 
eväin seutuvilla yksityisiä teräviä piikkejä, jotka ne pitä
vät haralleen jännitettynä. Siten ovat ne kutakuinkin 
suojattuja muiden kalain hyökkäyksiltä. Siitä huolimatta 
hätyyttelee niitä kuitenkin ahvenet, ja lohet eivät ole juuri 
tietävinäänkään pistellessään niitä poskeensa. Hauki sitä 
vastoin ei näy uskaltavan niiden kimppuun. Keskenään 
elävät rautakalat alituisessa epäsovussa, vaan jos niitä 
häiritään olinpaikakseen valitsemalla alalla, osaavat ne 
kyllä unohtaa keskenäiset pikku asiansa ja hyökkäävät 
yhdistetyin voimin rauhanhäiritsijän kimppuun, jolle ne 
antavat kelpo iskuja terävillä piikeillään. Siten voivat ne 
tappaa kaloja, jotka ovat melkoisesti niitä itseään suu
rempia. Myös ahvenella, kiiskillä, kuhalla ja simpuilla on 
etummaiset, piikikkäät selkäeväruodot ansiokkaina puol- 
lustusaseina.

Toiset kalat puollustavat itseään piilottaumalla äkkiä 
pohjamutaan. Kun tuulenkalaa ahdistetaan, voi se parissa 
silmänräpäyksessä purautua aina jalan syvyiselle hiekkaan 
ja siten välttää vainoojansa. Muutamilla kaloilla taasen 
on väri niin meren- tai järvenpohjan näköinen että 
niillä jo siitä on tuntuva suoja, joka suuressa määrässä 
vaikeuttaa takaa-ajoa. Niinpä on rantatörö eksyttävästi 
jokien ja virtojen pohjasomeron karvainen. Muutamat 
kalat, niinkuin suutari, tokanpojat ja kampelat, voivat sen 
lisäksi muuntaa väriään aina sen pohjan mukaan, missä 
kulloinkin asustavat. Runsaasti kasvipohjaisissa vesissä 
elävä suutari on aina tummahko, kun sitä vastaan hiekka
pohjaisissa elostava voi olla melkein vaalakka. Jos muu
tamme tuommoisen tummanvärisen suutarin kasveilla täy
tetystä, mustasta säilytysaltaasta, niin sanotusta akvaariu- 
mista, toiseen valkoisempaan, tai päin vastoin, muuttuu 
kalan väri muutamassa tunnissa. Samoinikään, jos kam
pela koteutuu hiekkapohjalle, emme tarvitse kauvankaan 
odottaa ennenkun huomaamme sen värin muuttuvan pöh-

30



jän mukaiseksi, kellervä värisävy voittaa, tumman kado
tessa. Jos taasen sama kala viedään toisenlaiselle poh
jalle, esim. graniitti-harmajalle, muuttuu kalankin väri 
varsin pian saman näköiseksi: kampela käy harmahta
vaksi. Juuri tämän paikallisuuksiin mukautuvan värin- 
vaihtamis-kykynsä tähden ovat kampelat siksikin yleisiä* 
sillä siten välttävät ne suuressa määrässä vihollisten huo
maavaisuuden. Ja samasta syystä voivat ne vielä äkki 
arvaamatta hyökätä ohitse uiskentelevien pikku kalain 
kimppuun, joita ne pitävät saaliinaan. Värinmuutos-ky- 
vystä on siten kahdenkertainen hyöty.

Varsin omituista on että tähän värinmuutokseen vai
kuttaa suuresti tottumus. Jos nimittäin suutaria tai kam
pelaa muutetaan useampia kertoja edes takaisin kahdessa 
erillaisessa, mustassa ja vaaleassa altaassa, alkaa väri- 
muutos sukeutua yhä nopeammin, kunnes se lopulta ta
pahtuu muutamassa minuutissa, sen sijaan että alussa tar
vittiin useampia tuntia. Huomattu on myöskin että mullo 
tai rautu, joka elostaa semmoisessa vedessä, missä pohja 
on osittain hiekka-, osittain saviperäistä, muuttaa värinsä 
uuden ympäristön mukaiseksi paljon nopeammin kuin 
semmoisessa vedessä elävä, missä pohja on yksivärinen. 
Tämä värinmuutos sukeutuu sen kautta, että kalan ruu
missa on lukematon joukko pieniä väriainetta sisältäviä 
rauhasia, jotka voivat supistua ja laajentua. Niiden su
pistuessa tulee koko ruumiin pintaväri tummemmaksi, 
laajentuessa taasen vaalakammaksi. Luultavasti vaikuttaa 
ympäristön sävy ja valon taittuminen hermoston kautta 
näiden rauhasten supistumisen ja laajentumisen. Saman
laisia värirauhasia on useilla muillakin kaloilla ja niiden 
supistuminen näyttää riippuvan myös kalan mielenlaa
dusta, niin että se äkkiä muuttaa värinsä kiihotuksen, hil
peyden ja eloisuuden tai säikähdyksen ja mielenapean 
vaikutuksesta.

Toisilla kaloilla on suojana se, että niiden ruumis 
on tuntuvasti muiden ravinnoksi arvottomain esineiden
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näköinen. Semmoisia on esim. särmäneula ja vieläkin 
suuremmassa määrässä merineula, jotka kumpikin ovat 
huonoja uimaria ja siis kyllin tämmöisen suojan tarpeessa. 
Niitä on muutenkin hyvin vaikea huomata merihaura- 
kimppujen seasta, joihin ne usein keräytyvät. Merineula 
on tämän lisäksi eksyttäväsi muutaman merenpohjasta 
pitkinä rihmasina kohoovan ruohon eli levän näköinen, ja 
onkin tällä kalalla tapana usein kiertäytyä siihen kiinni 
tähän tarkoitukseen erittäin soveliaan kapean pyrstönsä 
avulla.

Niin hyviä suojelusvälikappaleita kun kalat muuten 
omaavatkin, sortuu niitä kuitenkin joka päivä lukuisesti 
olemassaolon taistelussa. Yksin suurimmillakin kaloilla on 
vihollisensa. Merikotkat, kalasääsket ja lokit käyttävät niitä 
jokapäiväisenä ruokanaan. Korkealta ilmasta syöksevät lo
kit silakkaparviin käsiksi ja meren syvyydestä tormaltaa 
turskat noiden turvattomain joukkojen kimppuun, joita 
tämän lisäksi hylkeet suurin määrin nielevät, liittyypä toi
sinaan merisikakin viimme mainittujen joukkoon. Myös 
lohiin käy hylje käsiksi, ja kyllin huolen aihetta on anta
nut se vahinko, minkä hylkeet viimme aikoina ovat teh
neet Laatokan ja Saimaan lohikaloille. Yhtä kamalia 
hävityksiä tekevät myös saukot meren evällisille asuk
kaille. Mutta niiden pahin ja voimakkain vihollinen on 
kuitenkin ihminen, joka kekseliään viekkautensa avulla 
osaa niitä monin tavoin vietellä ansaan, valmistaen niille 
useinkin tuskallisen kuoleman ylhäällä kuivassa ilmassa, 
jossa ne ennemmin tai myöhemmin tukehtuvat kykenemät
töminä hengittämään.

Kalat nimittäin voivat enimmäkseen hengittää ai
noastaan kiduksillaan vedestä imemäänsä ilmaa. Ainoas
taan ani harvat meidän kaloista, nimittäin kivennuolijainen, 
rantaneula ja mutakala, hengittävät paitsi kiduksilla myös 
suolella, johon ne imevät ilmaa, joka taasen pieninä po
reina ulostuupi suoliaukosta. Mutta kuta suuremmat ki- 
<dusreijät ovat ja kuta nopeammin kidukset kuivuvat, sitä
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nopeammin kuolee tavallisesti kalakin vedestä ylös jou
duttuaan. Niinpä tukehtuu esim. turska ja kuha varsin 
pian. Ainoastaan muutamat, pienillä kidusaukoilla ja
usein limaskaisella iholla varustetut kalat, jotka py
syvät kauvemmin kosteina, ovat sitkeähenkisempiä.
Semmoisia ovat, äsken mainittuja suolen kautta hengit
täviä lajeja lukuun ottamatta, esim. teistikata, pullokala, 
suutari, lahna sekä varsinkin nahkiainen ja ankerias. Nah
kiainen voi elää pari vuorokautta vapaassa ilmassa ja 
ankeriaasta tiedetään että se toisinaan suotta aikojaan 
nouseepi maihin alaville, vesiperäisille rannoille, liikkuen 
märjässä ruohikossa melko nopeudella. Siten voi se siir
tyä vedestä toiseen, joll’ei kuljettava matka ole kovin pitkä. 
Kertomukset ankeriaiden käynnistä hernemailla herneitä 
napostelemassa on kuitenkin erehdystä. Jos ankerias jon
kun kerran on hernemaahan osunutkin, on se siellä käy
nyt ainoastaan matoja ja etanoita etsimässä. Luultavasti 
ovatkin nämä kertomukset tyhjää satua. Kosteaan meren- 
ruohoon säilytettynä voi kuitenkin ankeriaita helposti kul
jettaa pitkiä, pari kolmekin päivää kestäviä matkoja.

Muuan vihollinen, jota vastaan pohjolan kalat tämän 
lisäksi saavat taistella, on talvikylmä. Sen vuoksi jättää
kin suuri joukko kaloja kylmän vuodenajan lähetessä ran
nikot ja matalikot ja keräytyvät suurien merien ja järvien 
syvyyteen, josta ne palaavat takaisin vasta keväällä. Niin 
menettelee kiiski, tokanpojat, hauki, tuulenkalat, piikkikam- 
pela, silakka, särmäneula sekä useimmat särkikalat. Monet, 
niinkuin lahna ja suurempi rautakala ovat talvisaikaan sy
vyydessä tiheiksi parviksi sulloutuneena. Toiset, kuten 
suutari, ruutana ja ankerias kaivautuvat syvälle pohjaliejuun.

Useat kalat sietävät kuitenkin melkoisesti kylmää. 
Niinpä voi aivan tönköksi, jääpuikon tapaiseksi jäätynyt 
nahkiainen ja ankerias jälleen sulaa, jos se asetetaan kai
voveteen lämpimään huoneesen, sekä parin tunnin kuluttua 
jälleen virota yhtä eloisaksi kuin se on lämpimänä vuo
denaikana. Saman ominaisuuden olen huomannut olevan
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sorvalla, ja ruutanasta kerrotaan ett'ei se kuole, vaikka jää- 
tyykin mataliin, pohjiaan myöten jäätyviin lampiin. Päin 
vastoin kuljetetaan talvisin ruutanoita pitkät matkat siten, että 
ne peitotaan lumeen, jonka päälle valetaan kylmää vettä, 
niin että se jäätyessään muodostaa jääkuoren kalojen 
ympärille. Perille saavuttuaan asetetaan ne viileään ve
teen, jolloin lumisuojus irtaupi ja eloon vironneet ruutanat 
voidaan sen jälkeen istuttaa lammikoihin ja vesipatamiin. 
Muuten onkin ruutana aika sitkeähenkinen ja tapauksia tun
netaan, jolloin tämä kala, maattuaan 13 tuntia kalaiau- 
dalla, katkaistiin selkäevän etupään kohdalta sekä pois
tettiin sydän ja maksa, kuitenkin vielä näytti elonmerk
kejä päänpuolisessa kappaleessa aukoen ja sulkien sekä 
suutaan että kiduskansiaan.

Niin monia omituisuuksia kun kalain elämässä muu
ten ilmeneekin, on kuitenkin niiden kutemiseen ja sikiöi
den hoitoon — milloin semmoista on huomattavissa — 
keskittyvät ilmaukset, kuitenkin kaikkein merkillisimpiä. 
Seuraavassa luvussa tahdomme koskettaa tätä ainetta 
moniain sanoin.

5. Kalain kuteminen, sikiöittenhoito, 
pesiminen, lajimuutokset ja sekasikiöisyys.

Jokainen tietää että kalat sikiävät mädistä aivan 
samalla tavalla kuin linnut munista. Mätijyväset ovatkin 
oikeastaan tavattoman lukuisasti ilmautuvia, pieniä ja ohut
kuorisia munia, jotka kypsyvät määrättynä vuodenaikana 
ja jotka naaras sitte laskee veteen. Ne eroavat kuitenkin 
lintujen munista sen kautta, että ne veteen laskettaissa 
ovat vielä hedelmöitymättömiä. Linnuilla nimittäin tapah
tuu ennen munimista paritteleminen molempain sukupuol
ten välillä. Mutta kaloilla tapahtuu, merkillistä kyllä, he-
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delmöityminen useimmiten vasta jälkeenpäin, niin että 
koiras juoksuttaa maitinsa laskettujen munien kohdalle 
veteen. Tuo hedelmöittävä neste sekautuu sitte mätimu
niin näitä alituiseen huuhtelevan veden välityksellä.

Paritteleminen on kalojen kesken perin harvinaista. 
Simppujen luullaan kuitenkin semmoiseenkin kyhäytyvän. 
Kivinilkka eroaa kaikista muista meidän kaloista ei ainoas
taan todellisena parittelijana, vaan myös sen. kautta, että 
naaras ei laske munia, vaan synnyttää eläviä sikiöitä. 
Tällä kallalla ei ole mitään varsinaista kutuaikaa, kuten 
muilla, vaan tiineitä naaraita tavataan miltei ympäri vuo
den, joskin tosin enimmän talvisaikaan. Sikiöt, jotka en
nen synty mätään saavuttavat noin 40 millimeetrin pituu
den, ovat osittain mätisäkissä, osittain vatsaontelossa. 
Täysikasvuinen naaras voi yhfaikaa synnyttää pari kolme 
sataa sikiötä, jotka jô  syntyessään ovat eloisia ja ripeitä, 
voiden uiskennella ja hankkia ravintonsa *).

Varsin omituisella tavalla parittuu niinikään särmä- 
neula ja merineula. Siitä puhumme etempänä.

Usein on naaraskalan laskema mätijyväin joukko 
tavattoman suuri, suhtautuen kuitenkin aina saman 
lajin kaloilla suuruuden mukaan. Keskikokoisella 
naaras/ö^«ö//ö on noin 300,000 ja keskulaisella kuhalla 
380,000 mätijyvää. Piikkikampelalla on laskettu olevan 
miljoona, suuremmilla turskilla yhdeksän miljoonaa ma
teellakin useampia miljooneja mätijyviä. Kuta suurempi 
on mätijyväin luku, sitä pienempi on niiden koko.

Kenties arvelee moni että näin ollen pitäisi ve
sien tuota pikaa aivan täyttyä kaloista. Mutta luke
maton joukko mätijyviä ei hedelmöidy koskaan, suuren

*) On väitetty että ankeriaskin synnyttäisi eläviä sikiöitä, 
mutta lähemmin tarkasteltaessa on havaittu että nämä ankeriaänpoi- 
kaset ovatkin olleet muutamanlaisiä sukkulamatoja, joita usein löy
tyy suurin määrin ankeriaan sisälmyksissä ja voi sieltä siirtyä sen 
vatsaonteloon.
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osan viskaa aallot rannoille ja osa vajoo niin syvälle ett’ei 
se saa kyllin valoa hautuutuakseen. Ja tämän lisäksi on 
vielä joukko eläimiä, sekä kuoriaiseläimiä että kaloja, 
jotka ovat aika ahmattuja mädinsyöjiä.

Mätijyväin luku riippuu myös siitä suojasta, mikä 
mädille annetaan. Niinpä juoksuttaa esim. turska ja 
kampelat mätinsä sulalle meren selälle, jossa se jää aal
tojen ajeltavaksi ja siis myrskyn sekä lukuisten mädin- 
syöjäin eläinten uhriksi. Siksi onkin näillä kaloilla mätiä 
runsaammin kuin muilla, joten aina joukko mätijyviä ke
hittyy, jos joutuu moni perikatookin. Kuore, made ja si
lakka laskee mätinsä valloilleen pohjalle, missä se usein 
muodostuu yhtäjaksoisiksi kentiksi eli kaakuiksi, joita 
muut kalat ja joukko kuoriaiseläimiä hävittää. Toiset 
kalat kiinnittävät tavattoman tahmean mätinsä risukoihin, 
vesikasveihin, kiviin y. m. Niin tekee esim. useat särki
kalat, kuten suutari, ruutana, säynäs, sorva, salakka, lahna, 
sulkava ja parkki, kuin myöskin kuha ja ahven. On tar
kasteltu kuinka ahven, mädinjuoksun alkaessa, kiinnittää 
mätimunasäikeen alkupään johonkin esineesen ja al
kaa sen jälkeen kiiruusti uida etemmäs, vetäen siten koko 
munasäikeen suoraksi. Mutta mätimunain kehittyessä pi
temmälle, irtauvat ne useinkin kiinnityspaikoistaan, jou
tuen joko aaltoin ajelulle tai vaipuen pohjaan ja peittäen 
sen nuottamaisesti. Meidän tavallisen kokoisella (noin 
650 gramman painoisella) ahvenella on suunnilleen 60,000 
mätijyvää.

Niillä kaloilla, jotka tavalla taikka toisella voivat 
suojata mätiään noilta lukuisilta sitä uhkaavilta vihollisilta, 
on mätimunain paljouskin tuntuvasti pienempi. Useat 
kalat, jotka pitävät sikiöistäänkin jonkunlaista huolta, 
elävät niin sanoaksemme yksiavioisina ja kutevat parit- 
tain, yksi koiras ja naaras aina yhdessä. Semmoisia ovat 
esim. lohet. Kutuajan lähetessä saa lohi kokonaan uuden 
värin, alaleuan kärki koukistuu koiraalla ylöspäin ja pyrs- 
töpuolen lihakset paisuvat tuntuvasti. Koiras ja naaras-
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lofyi antauvat nyt yksissä neuvoin etsimään joessa mädin- 
laskennalle soveliasta paikkaa, jommoiseksi aina valitaan 
luja pohja, ei milloinkaan auhtoa hietapohjaa. Täällä 
asettuvat ne muutamia kyynäröitä alapuolelle valittua 
paikkaa, tekevät sen jälkeen reippaan hypyn ylöspäin sekä 
koettavat turvankärjellaan puhkoa pohjaa. Siten muhertavat 
ne joka hyökkäyksellä jonkun verran someroa ja pieniä 
kiviä sivuille, virran kuljettaessa kevyemmät osat muka
naan. Tällä tavoin syntyy pohjaan vähitellen kuopura, 
ja kun tämä on saatu 9— 18 tuumaa syväksi, laskee naa
ras sinne osan mätiänsä. Heti sen jälkeen juoksuttaa 
koiras samalle kohdalle osan maitiaan, joka laskeutuu 
kuoppaan ja hedelmöittää mädin. Sitten jatkaa naaras 
kuopankaivamistaan ylöspäin pitkin pohjaa, joten tällöin 
irtautuva somero ja pikkukivet vierivät alempana ole
vaan kuoppaan ja peittävät siellä olevat munaset. 
Sikäli jatkuu kaivaminen, mädinlaskeminen ja sen 
peittäminen, kunnes mäti on tyyten loppunut. Tätä 
kestää useampia päiviä, jolla ajalla koiraskala vartioitsee 
naarasta ja mätiä, karkotellen muut koirakset pois seutu- 
viita. Tulisia tappeluita syntyykin tämän johdosta usein, 
sortuupa toisinaan joku taistelijoista taistelupaikalle. Onpa 
nähty tämmöisessä taistelussa voittajan hampaillaan irrot
tavan voitetun seljästä aina päästä pyrstöön asti pitkän 
lihaviipaleen, jolloin voitettu vihdoin kuolleena kiehittyi 
veden pinnalle. Väliin nähdään tuommoisten taistelevain 
lohien tarttuvan toisiinsa kiinni väkämäisillä koukku
leuoillaan, kulkien virran mukana alaspäin ja lyöden toi
siaan pyrstöillään niin hurjasti, että vesi vaahtona ympäri 
kuohuu ja kuuluu semmoisia läjähdyksiä kuin jos kahta 
lautaa yhteen läimähytettäisiin.

Edellisestä näemme, että lohi kyllä tajuaa suojella 
muniaan; siksi onkin sen mätimunain luku jotenkin pieni 
esim. turskan tai vielä kuhan, lahnan ja ahvenenkin mä
tiin verrattaessa. On nimittäin laskettu että lohella on 
noin 1,000 mätimunaa 40o:n gramman ruumiinpainolle, 
niin että esim, neljä kiloa painavalla lohella on 10,000



mätijyvää. Tämäkin luku näyttäytyy jo kyllä suurelta, 
mutta aivan turha ei se saa ollakaan, sillä se suoja, minkä 
mäti noissa edellä mainituissa kuopissa saa, on jotenkin 
vaillinainen, jättäen mädin monenmoisen vaaran alaiseksi. 
Äsken kuoriutuneet poikaset jäävät kaikissa tapauk
sissa perin turvattomiksi ja ovat pitkin pohjaa kivien lo
mitse puikeroidessaan lukuisille vihollisille altiina. On 
laskettu että 3o,ooo:sta lasketusta munasesta ainoastaan 
4 tai 5 kehittyy siksi suureksi kalaksi että niistä on hyö
tyä ruokataloudelle. Jaimen ja harjus kaivavat saman
laisia mätikuoppia kuin lohikin, mutta taimenta pidetään 
joinkin määrin niukkamätisempänä.

Perin harvat kalat, lohea lukuunottamatta, kutevat 
parittain. Paitsi säkiää ja nahkiaista, lienee vilukala 
meidän kaloistamme ainoa, joka elää yksiavioisena. Tä
män lajin sanotaan nimittäin aina kutuaikana elostavan 
parittain. Naaraan laskettua munansa, hedelmöittää koi
ras ne heti laskemalla maitia päälle, jonka jälkeen se 
vartioi ja urheasti suojelee niitä siksi kunnes ovat ennät
täneet kuoriutua. Munat lasketaan enimmäkseen kivien 
ja liekojen välisiin lomiin. Ne ovat melkoisen suuria, 
mutta niitä on silti runsaasti. Kivennuolijaisen kutemisesta 
ei olla vielä täysin selvillä, mutta mätinsä se laskee ki
vien väliin tai pohjasyvennyksiin, missä koiraksen luullaan 
niitä vartioivan.

Kaloilla on siis koiras se, joka pitää huolta poikas
ten hoidosta, siis aivan päin vastoin kuin linnuilla ja 
useimmilla muilla eläimillä. Seuraavassa tahdomme näyt
tää että tämä on kaloilla melkein yleisenä sääntönä, niillä 
nimittäin, jotka suovat sikiöilleen jonkunlaista hoitoa.

Kivikalasta kerrotaan, että koiras asettuu kutuaikaan 
johonkin kivien väliseen lomaan meren pohjalle eikä las
ke muita koiraita tälle kerran valitsemalleen paikalle. Jos 
sitä vastoin tulee joku naaras, niin se kyllä otetaan vas
taan ja laskee mätinsä. Heti tämän tehtyään, lähtee 
naaras taasen tiehensä. Sitä vastoin jää koiras paikoil-
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leen ja suojelee mätiä neljän, viiden viikon ajan, poistuen 
ainoastaan ruokaa itselleen hankkiakseen. Tällä ajalla 
osoittautuu se yhtä hellittämättömäksi kuin uskaliaaksi: 
tuo pieni kala pureskelee seipäitä ja keppejä, joilla sitä 
koetetaan pois hätyyttää sekä väistyy ainoastaan suurim
man hädän tullessa tai antaa toisinaan lyödä itsensä 
kuoliaaksikin.

Musta tokanpoika menettelee lähes samalla tavalla. 
Koiraskala kaivaa munien laskemista varten merenruoho- 
jen alle syvän, tilavan pesän, niin että ruohojen juuret 
muodostavat sen katon. Itse asettuu se sisäänkäytävän suulle 
tähyilemään, houkutellen sisään ohiuiskentelevia naarak
sia, jotka tulevat ja laskevat mätinsä kuoppaan. Heti sen 
jälkeen hedelmöittää koiras munaset, jääden pariksi kuu
kaudeksi niitä vartioimaan] ja suojelemaan vihollisilta. 
Tällä ajalla laihtuu se huomattavasti, näyttäen jotenkin 
riutuneelta poikasten vihdoinkin lähtiessä pesästä. Jos 
naaraksia käy runsaasti, laajennetaan pesä ja varustetaan 
useammilla käytävillä.

Suurempaa huolta sikiöistään kuin mitkään muut 
meidän kalamme pitää rautakalat. Suuremman rautakalan 
koiras rakentaa kasvienkuituvista ja muista sopivista ai
neista iakeain rantamain läheisyyteen pallonmuotoisen pe
sän niin, että se on puoleksi pohjaliejuun tai hiekkaan 
kätkeytyneenä. Mutta näin suureen hommaan ei se kui
tenkaan ryhdy, jos vain tapaa jonkun muun munain las
kennalla sopivan paikan, niinkuin yhteenvatvautuneita 
kasviryhelmiä, veteen pudonneita, tähän tarkoitukseen 
käypiä esineitä y. m. Keväällä voi jokien ja järvien laa
joilla matalikkorannoilla heti äyrään lähistöllä tavata 
sadoittain isonrautakalan pesiä, joissa jokaisessa on yksi 
koiras vartijana. Usein eivät nämä pesät ole saksanpäh
kinää suuremmat, mutta toisinaan siksi pohjasomeron peit
tämiä, etfemme niitä ollenkaan huomaa. Jos liikuttelem- 
me keppiä vedessä edes takaisin, seuraa se koirasrauta- 
kala, jonka pesää keppi kalloinkin lähenee, suurella tark-
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kuudella kepin liikkeitä, syöksähtäen siihen tulisesti kiinni, 
milloin se osuu suoraan pesän kohdalle. Uudistaen hyök
käyksensä suurella kivakkuudella, ei se herkeä puolustuk
sestaan, vaikka otamme sen useampia kertoja kiinnikin 
ja päästämme taasen veteen.

Niin pian kuin koiras on valinnut tulevan pesänsä 
paikan, ei se suvaitse kenenkään enään sitä lähenevän, 
vaan alkaa innokkaasti kokoamaan pesän aineksia. Täm
möisiksi käyttää se erillaisia kasvien kuituvia, kuljettaen 
ne perille suussaan ja laskien pohjaan niin, että ne muo
dostavat sinne jonkunlaisen maton. Estääkseen veden 
liikuntojen sitä tuhoamasta, kuljettaa se hiekkaa kuituvain 
päälle ja näitä yhteen kiinnittääkseen hivuttaa se vatsa- 
puoltaan niitä vastaan, jolloin sieltä heltiävä lima sitoo 
ne toisiinsa. Tultuaan sitte vakuutetuksi tämmöisen ma
ton kestävyydestä, kantaa se lisäksi vankempiakin ainek
sia, niinkuin juuria ja korsia, jotka se äskenmainitulla 
tavalla liittää pohjamattoon, niin että ne muodostavat 
sivuseinät täten syntyneelle syvennykselle. Nämä korret 
asetetaan aina pitkinpäin, niin että ne kiinnittyvät toisilla 
päillään vastaisen pesän sisäänkäytävään, toisilla uloskäy- 
tävään. Seinät tulevat siten tasaisemmiksi, joten naarak
sen on helpompi kulkea pesän lävitse. Sen jälkeen raken
netaan katto samoista aineista kuin lattiakin.

Sittenkuin koiras on saanut pesänsä valmiiksi, läh
tee se lähistöllä uiskentelevain naarasten luo etsimään 
semmoista, joka taipuu tulemaan hänen pesäänsä kute
maan. Kutuajan tultua on sen väri alkanut muuttua yhä 
koreammaksi, kimallellen vihdoin mitä helakimmassa purp
purassa. Väri muuttuu aina kalan mielentilan mukaan 
joko hehkeämmäksi tai himmeämmäksi. Naaraan lähe
tessä se säteilee mitä hiplakoimmillaan. Tuumaan tai
puisa naaras lähenee, työnnellen itseään hivellen koiraan 
selkää vasten sekä koettaen kaikenmoisilla liehittelevillä 
merkeillä ilmaista taipuisuuttaan. Koiras rientää nyt pe
sää kohden, näyttäen siten naaraalle tietä ja levittäen
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pesän suuta. Naaras seuraa jalessä, tunkeutuen pesään 
ja viipyen siellä noin kolme minuuttia, jonka ajan ku
luessa mädinlaskeminen on suoritettu. Sen jälkeen kii
ruhtaa se pesän takaseinästä ulos ja — katoo. Sinä aikana 
kun naaras on sisällä pesässä, hyväilee koiras päällään sen 
pesän ulkopuolelle jäänyttä pyrstöä, rientäen heti naaraan 
sieltä lähdettyä perässä sisään ja hedelmöittäen munata 
Sen jälkeen korjaa se pesää mahdollisesti kohdanneet 
vahingot ja lähtee uudelleen ulos upeilemaan ja uusia 
naaraita pesäänsä houkuttelemaan. Näin yhä uusittaen 
voi munainlaskenta kestää useampia päiviä perättäin.

Kun munainlaskeminen on päättynyt, vartioi ja hoi
taa koiras yksinään mitä huolellisimmin pesää, kammoo- 
matta mitään vaaraa ja käyttäen toisinaan, voimain uupu
essa, samallaista viekkautta kuin linnut, milloin on tarpeen 
loitontaa vihollisia munain ja poikasten lähistöltä. Usein 
on se pakotettu suojelemaan pesää omilta naarailtaankin. 
Rautakalat ovat nimittäin, kuten edellä mainittiin, kovia 
mädinsyöjiä, eivätkä kammoo hävittää omankaan heimonsa 
pesiä päästäkseen mätiin käsiksi. Aluksi koiras aivan 
linnoittaa pesän latelemalla sen ympärille kiviä, 
jotka ovat suuruudeltaan puolet sen omaa kokoa. Pesän 
uloskäytävä suljetaan, ainoastaan sisäänkäytävä pidetään 
avoinna. Tämän aukon kohdalle asettuupi rautakala, 
pitäen rintaevänsä alituisessa liikkeessä ja meloen siten 
myötään raikasta vettä pesään.

Tulisimmat taistelut syntyvät semmoisten samaan 
lajiin kuuluvain koirasten kesken, joilla on pesänsä lähek
käin. Jos koirasrautakala sattuu joutumaan toisen alueelle, 
on taistelu heti valmis. Kummankin väri käy yhä hela- 
kammaksi ja tulisesti hyökkäävät ne toistensa kimppuun  ̂
koettaen pistellä toisiaan vatsaeväin terävillä piikkilöillä. 
Joskus viiltää toinen riitakumppaninsa vatsan auki täm
möisessä ottelussa, mutta harvoin päättyy kuitenkaan tais
telu kuolemalla.

Mätimunain tasaisesta kehkiämisestä pitää koiraa
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niinikään huolta, vaihdellen niitä usein pesässä siten että 
alimmaiset tulevat päällimmäisiksi ja päin vastoin, io tai 
12 päivän kuluessa hautuutuvat munat, mutta kuorestaan 
vapautuneet sikiöt ovat yhä edelleenkin suojan tarpeessa. 
Ja tästä pitääkin koiras kyllä huolta, ainapa pariinkymme
neen päivään kuoriutumisen jälkeen. Jos joku poikanen 
tämän ajan kuluessa puikistakse perästä tiehensä, ottaa 
koiras sen varovasti suuhunsa ja tuo takaisin. Vielä poi
kasten pesästäkin lähdettyä, vaalii koiras niitä jollakin 
rajoitetulla alueella. Ja huomattavaa on se, että koiras 
koko tämän ajan elää melkein tykkänään syömättä.

Pesässä olevain munain paljous on usein hyvin eril- 
lainen, riippuen pesän suuruudesta. Niinpä on toisinaan 
löydetty noin i,ooo munaa, toisinaan ainoastaan ioo. 
Yhdellä naaraalla on 400 munaa, mikä luku on kaikissa 
tapauksissa hyvin pieni. Kuta parempi suoja munille an
netaan, sitä pienempi tarvitsee niiden lukukin olla suvun 
pystyssä pysyttämisen turvaamiseksi. Ja mätimunainsa har
valukuisuudesta huolimatta ovat rautakalat kuitenkin tuon 
erinomaisen suojaamistapansa vuoksi meidän rannikkom
me viljavimpia kaloja, sillä näiden munista häviää ainoas
taan harvoja, sen sijaan kuin muiden kalain munia jou
tuu miljoonittain yhtenä päivänä perikatoon.

Pienempi rautakala ja vaskikala rakentavat samoin- 
ikään pesiä. Mutta pienempi rautakala ei sijoita pesäänsä 
pohjalle, vaan vesikasvien väliin riippuvaan asentoon. 
Vaskikalasta kertovat toiset, että se eläisi parittainja että 
naaraskin ottaisi osaa pesän vartioimiseen. Toiset tämän 
taasen kieltävät. Kaikissa tapauksissa rakentaa koiras 
pesän, kietoen sen ympärille virtsaelimistöstään erittyviä 
limasäikeitä. Yleensä tiedämme kaikkien edellä mainit
tujen mädinvartioimiseen kuuluvista seikoista perin vähän, 
näyttääpä tämä puoli toisten suhteen olevan kerrassaan 
hämäräkin ja uusia tutkimuksia kaipaava. Jotkut väittävät 
että Itämeressä elostava suurempi rautakala ei rakentaisi 
ollenkaan pesiä ja että ainoastaan sisäjärvissä elävät teki-
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sivät niin. Mutta meillä lienee ainoastaan ani harva tar
kastellut tämän kalan pesiä, siksi ansaitsisikin kyllä kaikki 
huomiot tässä suhteessa tulla tunnetuksi.

Ihmeellisimmän munainja sikiöitten suojeluslaitoksen 
huomaamme särmäneulalla. Tämän omituisen, hoikan ka
lalajin koiraalla on takaruumiissa pitkin vatsapuolta kul
keva kolmikulmainen noro, ollen kaksi kolmattaosaa kalan 
pituudesta sekä ulospäin pullistauneet sivuseinämät varus
tetut pitkittäisillä läpillä. Molempien läppien reunat sul
keutuvat tiviisti toisiinsa, niin että täten syntyy jonkunlai
nen putki eli pussi kalan vatsan alle. Syys- ja talviaikaan 
ovat läpät ohuvia ja noroon kupristauneita, mutta keväällä, 
kutuajan lähetessä, paisuvat ne pulleiksi ja noro täyttyy 
limalla. Parittelussa tarttuu koiras ja naaras toisiinsa 
koukistetuilla pyrstöillään ja naaras työntää yhden muna- 
putken koiraan vatsapussiin, laskien sinne mätinsä. Täm
möisessä hyvässä suojassa kantaa koiras sitte moniaita 
viikkoja munat, joita ei sen vuoksi tarvitsekaan olla liioin 
runsaasti (noin 150— 250 tavallisen kokoisella naaraalla.) 
Vielä kuoriuduttuaankin jäävät sikiöt piilopaikkaansa siksi 
kunnes ovat saavuttaneet noin 30 millimeetrin pituuden. 
Myöskin myöhemmällä, sikiöiden jo uiskennellessa väljässä 
vedessä, pysyttelevät ne isän läheisyydessä, joka vaaran 
tullen heti avaa pussin läpät. Sikiöt kiiruhtavat sinne ja 
pussi sulkeutuu silmänräpäyksessä.

Useimmat kalat eivät kuitenkaan pidä munistaan sen 
suurempaa huolta kuin että laskevat ne matalammille pai
koille, missä vesi lämpenee nopeasti ja lämpimyys pysyt- 
telekse tarpeeksi korkealla, jouduttaen siten munain 
hautuutumista ja kuoriutumista. Eri lajit valitsevat erin- 
laatuisia paikkoja, toiset someroisia, toiset mutaisia, jotkut 
taasen semmoisia, missä kasvaa runsaasti merenruohoja ja 
leviä. Kutuajan lähetessä saavat useimmat kalat hela- 
kamman värin ja koirakset toisinaan omituisia lisäkasvan- 
naisia, kuten esim. useimmat särkikalat vaaleita jyväsiä 
eli pikku nystermiä iholleen. Kalat kokoutuvat nyt suu-
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riin parviin, vetäytyen rannikoille tai jokiin ja virtoihin. 
Usein kyllä kulkee kumpikin sukupuoli eri parvissa ja eri 
aikoina sekä useilla lajeilla, kuten muikulla, säynäällä, särjellä 
ja lahnalla, koiraat moniaita päiviä aikaisemmin kuin naa- 

* raat. Heti kun kaikki ovat yhtyneet, alkaa kuteminen, 
joka eri lajeilla kestää eri pitkän ajan. Toiset, muiden 
muassa lahna, kutevat siten kolme neljä vuorokautta, 
muutamat taasen, niinkuin esim. kuore, kutevat toisinaan 
parikin viikkoa. Tällä ajalla laskevat naaraat mätinsä ja 
koiraat maitinsa: kaikki ovat tavattomat vilkkaassa liik
keessä, jouduttaen alituisella vedenloiskinnallaan mu- 
nain hedelmöitymiselle niin välttämätöntä mädin ja mai
din sekautumista. Usein hypähtelevät kalat korkealle 
ylös vedestä. Nokkahauki on aivan kuuluisa korkeista 
hypyistään, jolloin se ponnahtaa aivan pystysuoraan ilmaan, 
pudoten aivan samalle paikalle pyrstö edellä veteen. 
Toisinaan, esim. säynävän ja lahnan kutuaikäna, syntyy 
tämmöisen tavattoman loiskinnan kautta vedessä vilhakka 
temmellys, jotta näyttää kuin vesi aivan kiehuisi. Kutu- 
aikanaan työnnältävät haulit itsensä toisiaan vasten melko 
voimakkaasti, helpottaen siten mädin ja maidin ulosjuok- 
semista. Toiset, esim. salakka, kutevat ainoastaan kau
niilla, auringonpaisteisella säällä, mieluimmin ehtoon 
lähetessä. Lahna ja jotkut muut taasen valitsevat kutua- 
jakseen tyyneitä kuutamo-öitä.

jotkut kalat vetäytyvät, aivan päin vastoin kuin 
edellä mainitsemamme, loitomma merelle, syville ulapoille. 
Semmoisia on esim. ankerias, turska ja kampelat. Anke
riaan mädistä emme tiedä vielä mitään, mutta nuo mo
lemmat toiset laskevat mätinsä sulalle meren selälle, missä 
ne ajelehtavat ympäri ja hautuutuvat auringon sädetten 
vaikutuksesta.

Eri kalalajien sikiöt kuoriutuvat yleensä välemmintai 
myöhemmin munain laskemisen jälkeen. Kuoriutuminen on 
myös suuresti riippuvainen kunkin vuoden lämpöisyydestä. 
Mutta yleensä vaatii hautuutuminen joko yhden tai useampia
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viikkoja. Usein ovat myös nuo kokonaan pienet sikiöt 
toisen näköisiä kuin itse täysikasvuiset kalat. Niinpä on 
esim. kampelan äsken kuoriutuneella poikasella yksi silmä 
kummallakin puolella, kuten muillakin kaloilla. Tuo niin 
sanottu likomatokaan ei ole mikään muu kuin keskenkeh- 
kiämätön nahkiainen. Vasta myöhempään saavat poikaset 
oman lajinsa täysinkehjenneen muodon. Kun katselemme 
tuota pikku kalanpoikain tavattoman suurta joukkoa, joka 
toisinaan paksuina kerroksina kiertelekse vedessä, voimme 
helposti tulla siihen luuloon, että vedet tulevat piankin 
liian kalaisiksi. Mutta meidän tulee toki huomata miten 
vähän suojatuita nämä turvattomat olennot ovat lukuisten 
vihollisten hyökkäyksiltä.

Muuten kutevat eri kalalajit eri vuodenaikoinakin. 
Tähän nähden voimme ne jakaa kahteen eri ryhmään, 
joista toiseen kuuluvat kutevat keväällä tai kesällä, toiseen 
kuuluvat syksyllä tai talvella.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluu: ahven, kuha, kiiski, 
kivikala, isosimppu, rautakalat, tokanpojat, pullokala, rasva- 
kala, turska, tuulenkalat, kampelat, hauki, kuore (aikaiseen 
keväällä) harjus, kilohaili, ruutana, mutu, särki, säynäs, tur
pa, sorva, salakka, touta, lahna, sulkava (aikaiseen keväällä) 
parkki, särmäneula, merineula, ja nahkiainen.

Jälkimmäiseen kuuluu: merihärkä, limakala, teistikata, 
made, lohi, taimen, nieriä, muikku ja ankerias. Matkaka- 
loja lukuunottamatta on siis neljä lajia talvella kutevia ja 
nämäkin kaikki, kuten edellä selitimme, laskettava etäisen 
pohjolan kaloihin.

Silakka kutee sekä keväisin että syksyisin, sekä jäi- 
denlähdön aikaan että taasen syyskuusta marraskuuhun. 
Luultavastikaan ei sama kala kude kahta kertaa vuodessa, 
vaan eri ikäiset ja eri rotuihin kuuluvat eri aikoina. 
Muuten on tunnettua että muutkin kalat, varsinkin särki
kalat, kutevat eri ikäkausinaan eri aikoina. Toisista la
jeista kutee vanhemmat aikaisempaan kuin nuoremmat, 
toisista taasen päin vastoin. Jotkut lajit kehittyvät epä-



tasaisesti, niinpä esim. lohikalain koiras kypsyy aikaisem
min siitoshelpoiseksi kuin naaras. Koiraalla on jo „ton- 
kosenaw maitia ja voi siis ottaa osaa kutomiseen, jota 
vastoin naaraat tavallisesti vasta „kouveroina“ laskevat 
mätiä.

Muutamilla kaloilla ei muodostu joka vuosi mätiä. 
Semmoisia ovat useinkin lohi ja taimen. Tämmöiset niin 
sanotut marrot kalat tulevat hyvin lihaviksi ja eroavat sekä 
ruumiinmuodoltaan että väriltään tuntuvasti muista.

Yleensä ovat samaan lajiin kuuluvat kalat jotenkin 
yhdennäköisiä. Siitä huolimatta tavataan toisinaan kui
tenkin semmoisiakin, jotka sekä muodoltaan että väriltään 
näyttäyvät hiukan erilaisilta. Niinpä tavataan meidänkin 
vesissämme esim. mustahkoja haukia sekä aivan punaisia 
rasvakaloja ja ahvenia. Muutamissa pienissä vaasalaisissa 
metsälammissa tavataan eräänlaisia pikkuisia, tummia ah
venia, joiden seljässä kohoo korkea kyttyrä ja joita sen 
vuoksi sanotaankin kyttyräselkä- [ruutana-) ahveniksi, koska 
selkäkyttyrä muistuttaa meriruutanaa. Mutta väärin on 
luulla että tämä kummallinen kala olisi ahvenesta ja ruu
tanasta syntynyt sekasikiö. Jos tarkastelemme niitä lä
hemmin, huomaamme että niiden selkänikamat ovat aivan 
lyhyet, mutta okahaarakkeet taasen suunnattoman pitkät. 
Tuo muodoneroavaisuus on siis selkäpiissä olevan sairal- 
loisuuden synnyttämä sula epämuodostus. Mutta miksi 
tämä sairaus ilmautuu juuri tämmöisissä muta- ja rauta-(t) 
pohjaisissa pikku lampiloissa, on vielä toistaiseksi tunte
maton.

Mahdotonta ei kuitenkaan ole, että jonkun kalalajin 
maiti voi hedelmöittää aivan toiseen lajiin kuuluvan kalan 
mädin. Mutta tämä käy päinsä ainoastaan niiden lajien 
kesken, jotka ovat hyvin läheisiä sukulaisia. Täten syn
tyvä sikiö tulee kumpaiseenkin lajiin, ja semmoisia sikiöitä 
nimitetään sekasikiöiksi (hybriideiksi). Meidän vesissä on 
tavattu muutamia särjen ja lahnan sekasikiöitä. Saman
laisia tunnetaan niinikään parkin ja särjen sekaumisesta.
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Sorvi, joka mieleltään sekautuu muiden kalojen kutemi- 
seen ja josta sen vuoksi on syntynyt sananlasku „sekauupi 
joka hommaan kuin sorvi", muodostaa muiden lajien, 
nimittäin särjen, parkin ja salakan kanssa useimmat seka
sikiöt.

6. Kalastus ja kalavedet Suomessa.

Luonto itse on neuvonut Suomen kansaa käyttä
mään kalastusta varsinaisena elannon lähteenään. Eikä 
kalastus ole näin suuresta merkityksestä ainoastaan ran- 
nikkoasukkaillemme, vaan huomattavassa määrässä myös 
sisämaan asujamistolle. Meidän maamme sisävedet käsit
tävät nimittäin 41,659 neliökilomeetrin alan, eli n,* pro
senttia koko maamme pinta-alasta. Millään muulla maalla 
Euroopassa ei olekaan, maan suhteellista suuruutta sil
mällä pitäen, niin laajaa sisävesistöä kuin meidän maalla. 
Ainoastaan, tuolla suunnattoman suurella Venäjällä on 
kaikessa laajuudessaan laveampi sisävesistö.

Suuri joukko meidän vesissämme eläviä kalalajeja 
on myöskin ravinnoksi kelpaavia, vieläpä aivan arvokasta
kin ravintoa.

Rannikolla pyydetään siis seuraavia kalalajeja: ah
venia, kuhia, kiiskiä (tosin pienemmässä määrässä) mateita, 
turskia, tuulenkaloja (myydään toisinaan Helsingin torilla) 
piikkikampeloita (mainioita kaloja, vaikka, sen pahempi, 
kalastajat muutamin paikoin viskaavat ne hukkaan) kampe
loita, särkiä, vimpoja, säynäviä, lahnoja, haukia, lohia, taime
nia, siikoja, muikkuja, kuoreita, silakoita, kilohailia ja anke
riaita. Onpa joskus saatu joitakuita nokkahaukia ja
sampiakin.

Sisävesissä taasen saadaan: ahvenia, kuhia, kiiskiä, 
mateita, ruutanoita, särkiä, sorvia, turpia, säynäviä, suutareita,



lahnoja, sulkavia,, vimpoja, parkkia, toutia, haukia, lo
hia ja taimenia (eri kehitysasteellaan) (mullo, rautu) nie- 
riäisiä (vaan pohjois- ja itä-osassa) kuoreita., muikkuja, sii
koja, harjuksia, ankeriaita ja nahkiaisia.

Kalanpyydyksinä käytetään meillä yleisimmin nuot
tia, ja verkkoja, lankamertoja ja rysiä, pohjahaavejaja 
lippiä, katiskoja ja monenlaisia koukkupyydyksiä.

Kalastuksen järjestämiseksi, yksityisten oikeuksien 
turvaamiseksi ja kalojen suojaamiseksi ajattelemattomalta 
ja järjettömältä pyyntitavalta on meillä, kuten muuallakin, 
hallitus nähnyt tarpeelliseksi laatia erikoisia näitä asioita 
koskevia säädöksiä. Muuan semmoinen säädös meri-, 
saaristo-, virta- ja sisäjärvien kalastusta varten annettiin 
14 päivänä marraskuuta 1776, mutta kun sittemmin huo
mattiin että erikoiset määräykset vaativat tähän muutoksia 
ja lisäyksiä, julaistiin 4 päivänä joulukuuta 1805 uusi ka- 
lastussääntö Suomen suuriruhtinaskunnalle, joka sitten, 
ainoastaan paria myöhemmin tehtyä muutosta lukuun
ottamatta, on pysynyt voimassa.

Tätä paitsi ovat kunkin kertaiset paikalliset olosuh
teet antaneet aihetta erikoisiin säädöksiin niitä yleisessä 
kalastussäännössä myönnettyjä kalastusyhdistyksiä varten, 
joiden jäsenet omistavat yhteisen kalaveden tai jaettujen 
osuuksienkin omistajina ovat kuitenkin välittömässä yh
teydessä toistensa kanssa. Semmoisia kalastusyhdistyksiä 
ovat muodostaneet enimmäkseen yksityiset kunnat, mutta 
Hämeen ja Mikkelin lääneissä sekä Vaasan läänin sisem- 
missä osissa ovat ne järjestetyt kihlakunnittain. Rikokset 
tämmöisten kalastusyhdistysten vahvistettuja sääntöjä 
vastaan rangaistaan sakoilla aina sataan markkaan asti.

Yleisen kalastussäännön mukaan on jokaisella ran- 
nikonomistajalla oikeus kalastaa omaan osuuteensa kuu
luvissa meri- ja sisävesissä, joll’ei mikään veroitus, jako, 
oikeuden päätös tai joku muu laillisen voiman voittanut 
kalaveden käyttöoikeus toisin vaadi, tahi joku voi näyttää
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omaavansa ikimuistoisen nautinto-oikeuden kalastuspaik- 
kaan.

Sekä suolaisissa vesissä että kymissä, joissa, vir
roissa ja sisäjärvissä on myös valtiolla erikoisia, jo mui- 
naisaikoina omistettuja kalastuspaikkoja, joissa harjoite
taan kalastusta joko valtion omassa nimessä tai vuokra
taan ne joksikin aikaa määrätyillä ehdoilla yksityisille 
henkilöille. Semmoisissa kymissä ja virroissa, joissa val
tiolla on oikeus kalastaa ainoastaan määrätyitä kalalajeja, 
tavallisesti lohia ja siikoja, saavat rannikonomistajat har
joittaa kaiken muun kalan pyyntiä.

Parhaimmat valtion kalastusasemat ovat lohien ja 
siikojen kalastuspaikat muutamissa Pohjanmaan joissa, etu
päässä Tornionjoessa (ainoastaan lohikaloja), Kemijoessa, 
Oulunjoessa ja Iijoessa sekä Kokemäenjoessa, Kymissä ja 
Vuoksessa. Valtion kalastuspaikkain vuokraajat Tornion, 
Kemin ja Iin joissa vuokraavat ne taasen vuorostaan yk
sityisille kalastajille.

Aukealla merellä sekä semmoisissa rannikkovesissä 
ja merensalmissa, jotka kuuluvat valtiolle, tai joihin ei 
millään tilalla ole omistusoikeutta tai kellään yksityisellä- 
kään mitään erikoisilla ehdoilla suotua nautinto-oikeutta, 
saa jokainen maan asukas vapaasti kalastaa. Ulkosaaris
tossa tai aukeilla meren rannikkovesillä ei kukaan ranni- 
konomistaja saa omistaa yksinään kalavettä loitommalle 
kuin omaan rannikkomatalikkoonsa kuuluvalla alalla. Sa
ma on asianlaita niissä maamme suurempien järvien osissa, 
jotka ovat ulkopuolella maatilojen rajoja tai joissa ei ka
lanpyynnin suhteen kellään ole mitään erikoisia oikeuksia. 
Milloin ei ole mitään laillista määräystä rantamatalikon 
laajuudesta, on rannikonomistajalle kuuluvaksi laskettava 
kaikki vesi kahdensadan sylen laajuudella luettuna siltä 
kohdalta rannasta käsin, missä on tasaisesti sylen syvyi
seltä vettä, jos nimittäin kalastaja ei aikaisemmin tavalla 
tai toisella ole saanut laillista oikeutta laajemman kala
veden nauttimiseen.
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Jos useammilla omistajilla on yhteinen kalavesi, jota 
tahtovat samaan aikaan käyttää, sopimatta kuitenkaan 
kaikki yhtä aikaa kalastamaan, tulee heidän harjoittaa 
pyyntiä siinä järjestyksessä kuin ovat paikalle saapuneet.

Yhteisen, sekä semmoisen jaetunkin kalaveden suh
teen, jonka osat kuitenkin ovat välittömässä yhteydessä 
toistensa kanssa, on osuudenomistajain sovittava mitä aloja 
kulloinkin kalanpyyntiin käytetään. Jakamattomankin ka
laveden osakkaat pitää keskenään päättää sen käyttämi
sestä. Kukaan tämmöisen kalaveden osakas ei saa ilman 
useampain toisten osakkaiden suostumusta myöntää ka
lastusoikeutta kellekään kalaveteen osattomalle, ei edes 
torpparilleen tai mökkiläiselleenkään, paitsi jos hän itse 
täksi ajaksi herkeää kalastamasta.

Silakanpyyntiä voi kuitenkin paikoilla, missä sen 
vapaasen pyyntiin on vanhastaan totuttu, harjoittaa jokai
nen maan asujain myös toisen rantaman läheisyydessä, 
jos tämä on metsäistä ja kivikkoista, vaan ei peltoa eikä 
niittyä. Kuitenkin on rannikonomistajalla itsellään myös 
oikeus kalastaa sekä yksinomainen oikeus ensimmäisen 
nuotta-apajan vetoon joka maanantai ja keskiviikko.

Syvällä ulkosaariston ulapoilla ja äärillä on jokai
nen oikeutettu kalastamaan kaikenlaisilla koukuilla ja sii
moilla.

Luvaton kalästus sekä valtion että muiden kala
vesissä rangaistaan sakoilla kolmestakymmenestä sataan 
markkaan. Kalaveden omistajalla on oikeus ottaa täm-< 
möiseltä laittomalta kalastajalta todistuskappaleeksi purren 
ja kalanpyydykset, vaikka viimmemainitut olisivatkin lail
lisia, mutta pitää nämä jälleen takaisin toimittaman niin 
pian kuin korvaus maksetaan. Ainoastaan asianomaisella 
itsellään on oikeus nostaa kanne kalaveden tai kalastus
oikeuden suhteen toisen kautta kärsimästään vääryydestä.

Semmoisen kalaveden omistaja, joka ei ole missään 
yhteydessä muiden vesien kanssa menevien tai tulevien 
vesiuomain kautta, joita myöten kalanpoikaset voisivat
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siirtyä sinne tai tänne, voi käyttää kalavettään mielensä 
mukaan. Samoin voivat menetellä useammatkin tämmöi
sen kalaveden omistajat, kunhan vain ovat yksimielisiä 
pyyntitavasta. Mutta kaikissa muissa tapauksissa ovat kala
vesien omistajat velvolliset noudattamaan seuraavia mää
räyksiä.

Yleisenä sääntönä kaikelle kalastukselle on, että 
sitä pitää harjoitettaman niin ett’ei kaloja häiritä kutu- 
aikanaan eikä pieniä poikasia hävitetä. Sen pahempi ri
kotaan vielä monin paikoin maatamme näitä mitä tär
keimpiä ohjeita vastaan.

Useimmat kalat etsivät, kuten tiedämme, matalia 
vesiä kutupaikoikseen ja monet, niinkuin esim. lohi, siika, 
kuore, säynävä, turpa ja vimpa, nousevat pitempiä tai ly
hyempiä matkoja ylös virtoihin ja jokiin kutemaan.

Kaikenlainen tarpominen, loiskuttaminen ja muun
lainen häiritsevä kalastustapa onkin sen vuoksi kalain ku
tuaikana luvatonta tämmöisillä paikoilla. Kalain kutu
aikana (samoin nuotanveto-aikana) ei pidäkään sen täh
den lau’aista pyssyä eikä synnyttää muunlaista hälinää, 

jos tämä vain suuremmitta vaikeuksitta on vältettävissä.*) 
Samoinikään on kielletty tuulastamasta rannikolle ja ma- 
talikkolahdelmiin kutemaan tulleita kaloja. Muina ai
koina, kuin kutuaikana, on tuulastaminen kyllä sallittu 
kaikkialla muualla paitsi lohijoessa, joissa tuulastaminen 
on kielletty kaikkina vuodenaikoina.

Yhtä tärkeätä kuin on suoda kalain kutea rauhassa, 
yhtä tärkeätä on että laskettu mäti saa myös olla rau
hassa liikuttelematta ja että pienet poikaset saavat häirit
semättä kasvaa.

Sen vuoksi pitääkin pyydyksiin tarttunut mäti heti 
jälleen huuhdottaman veteen, parhaiten alle asetetun tuo-

*) Muutamin paikoin Ruotsissa ei soiteta edes kirkonkelloja 
lahnan kutuaikana, koska on huomattu että kellonsoitto karkoittaa 
näitä tavattoman arkoja kaloja.
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reen lehvän päälle, jonka kera mäti saa vaipua pohjaan. 
Tahallinen ja raa’assa huolimattomuudessa tapahtuva ku- 
detun mädin vedestä nosto ja hävittäminen on sakon 
uhalla kielletty. Sitä vastoin velvoitetaan jokainen, joka 
keväällä kutuaikana harjoittaa kalastusta merroilla, ver
koilla tai muilla pyydyksillä, asettamaan risukimppuja eli 
tuoreita havu- tai lehtipuun lehviä, mieluummin jonkun 
verran koholle merenpohjasta, valmistaakseen siten ka
loille kutemispaikkoja. Tämmöisiä keinotekoisia kutu
paikkoja ei kuitenkaan saa varustaa aloille, missä nuotan- 
vetoa harjoitetaan.

Estääkseen kalanpoikasia tarttumasta pyydyksiin en
nenkuin ovat tulleet siitoskykyisiksi, kieltää kalastussääntö 
kaiken kalastuksen nuotilla, joiden silmukat pyydystä käy
tettäessä vetäytyvät kokoon. Lukuunottamatta silakkaa, 
kilohailia, kuoretta, muikkua ja ankeriasta, voidaan kaik
kia meidän ruoaksi kelpaavia kalojamme pyytää kojeilla, 
joiden silmukat ovat niin pieniä että silmukkasoImujen 
väliä on yksi tuuma (25 millimeetriä). Kaloja, jotka me
nevät tämmöisistä silmukoista lävitse, ei pidä pyytää, 
koska ne toiselta puolen eivät ole siitoskykyisiä, toiselta 
taasen niin helppohintaisia, että tehdään viisaimmin kuin 
annetaan niiden kasvaa. Useat kyllä ymmärtävät tästä 
seuraavan hyödyn, mutta monin paikoin arvelevat kalas
tajat että kun naapuri kumminkin pyytää kaikkia mitä eteen 
sattuu, niin mitään apua ei ole siitä vaikka hän puoles
taan jättääkin kalanpojat rauhaan.

Erityisiä kalastusyhdistyksiä varten laaditut säännöt 
kieltävät sakon ja pyydyksen menettämisen uhalla kaiken 
kalastuksen rysillä, merroilla, pohjahaaveilla ja verkoilla, 
joiden silmukat, solmusta solmuun mitaten, miltään koh
dalta ovat märkänä ollessaan kolmeneljännestä tuumaa 
pienemmät. Tämä säädös koskee varsinkin suomuskaloja 
(ahvenia, särkiä, lahnoja, säynäviä, haukia y. m.) varten 
asetettuja rantanuottia, samoin kuin samoja kaloja varten 
aiottuja isojanuottiakin, käytettäköön näitä sitte vaikka
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vetonuottina semmoisissa syvemmissä kalavesissä, joissa ei 
silakoita, kilohailia, muikkuja tai kuoreita löydy. Näitä 
sekä moniaita muitakin kalalajeja varten saadaan hieno- 
silmäisempiäkin isojanuottia käyttää.

Rantanuottaa ei saa ollenkaan käyttää yhteistä kalan
pyyntiä- harjoitettavissa lammissa ja sisäjärvissä jäidenläh- 
dön ja heinäkuun ensimmäisen (maan pohjois osissa sa
man kuun 15) päivän välillä eikä myöskään nuotanvetoa 
saa harjoittaa talvisaikaan jään alla joulukuun 31 päivän 
jälkeen. Tätä paitsi ovat yhteisten kalavesien omistajat 
velvolliset keskenään sopimaan lahnan, vimman, säynä
vän, särjen tai muiden seudulle taloudellisessa suhteessa 
tärkeäin, keväällä kutevain kalalajien tunnettujen kutu
paikkojen rauhoittamisesta kaikenlaiselta nuotanvedolta 
jäidenlähdöstä aina syyskuun i:seen päivään asti, samoin 
myös semmoisten vesialojen rauhoittamisesta, joissa mai
nittujen kalalajien poikaset tiettävästi suuremmissa jou
koissa oleskelevat. Samoin ovat semmoisten yhteisten 
kalavesien omistajat, joissa siian ia muikun pyyntiä har
joitetaan näiden kutuaikana, velvolliset ryhtymään tehok
kaisiin toimenpiteisiin muutamien näiden kalalajien tun
nettujen kutupaikkojen rauhoittamiseksi syyskuun i:stä 
päivästä joulukuun i:seen. Tämmöinen sopimus on lail
lisella tavalla vahvistutettava läänin kuvernöörillä.

Ainoastaan semmoisten säännösten kautta, jotka es
tävät kalastamasta nuotalla keväisin ja talvisin kutevain 
kalojen kutuaikana, voimme toivoa voivamme joinkin mää
rin estää kalojen vähenemistä vesissämme. Nuotta on 
nimittäin vahingollisin kaikista kalain kutemisp aikoilla käy
tetyistä pyydyksistä. Sillä osaksi se peloittaa kaloja ja 
häiritsee niiden kutemista enemmin kuin muut pyydykset, 
osaksi hävittää jo lasketun mädin sekä pienet sikiöt, nyh - 
täen ylös vesikasveja, joiden varaan kalat ovat mätinsä 
laskeneet, ja tuhoten siten koko kutemispaikan.

Suolaisessa vedessä ja sen lahdelmissa on kuitenkin 
nuotanveto sallittua pitkin vuotta, koska esim. sisäsaaris-
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tomme kalastajat oikeastaan vain kutuaikana voivat saada 
runsaammin kaloja. Useimmat kalalajit antautuvat, nimit
täin kutemisen päätyttyä ulomma suurille ulapoille. Kui
tenkin tekisivät saaristolaiset paljon viisaammin jos eivät 
koskaan vetäisi nuottaa parhailla kutupaikoilla, vaan jät
täisivät ne jonkunlaisiksi rauhoitusalueiksi, missä kutemi- 
nen voisi tapahtua häiritsemättä sekä mäti ja poikaset 
saisivat rauhassa kehittyä.

Kaikenlainen nuottakalastus on kielletty semmoisissa 
yhteisesti käytettävissä lammissa ja sisäjärvissä, jotka ovat 
alaltaan kolmea venäjänvirstaa (3 2/io kilomeetriä) pienem
mät. Suuremmissakaan sisäjärvissä ei nuotan laajuus saa 
olla kuuttakymmentä syltä suurempi. Suolaisessa vedessä 
ja sen lahdelmissa saa sitä vastoin niin sanottuja isoja- 
nuottiakin käyttää.

Silakanpyyntiä saa harjoittaa pitkin vuotta nuotalla, 
rysällä ja silakkaverkolla, kuitenkin toisin paikoin muuta
milla pyhä- ja juhlapäiviä koskevilla rajoituksilla.*) Sila- 
kanpyyntiin ei saa käyttää tiheäsilmäisempiä nuottia tai 
rysiä kuin että silmukansolmujen väliä on puoli tuumaa» 
ei myöskään verkkoja, jotka ovat tiheämpiä kuin 9 V2 sil- 
mukkakerrosta korttelille. Kilohailia, rautakaloja, muik
kuja, kuoreita, salakoita ja kiiskiä saa pyytää nuotalla, 
haavilla tai millä lankapyydyksellä tahansa kaikkina ai
koina ja kaikissa paikoissa, missä vanhastaan on niin 
tehty. Kuitenkin pitää silmukkain väliä oleman ainakin 
7s tai (toisin paikoin) 72 tuumaa.

Tämmöisiä hienosilmäisiä pyydyksiä ei saa tahal
laan käyttää suurempien kalalajien tai niiden poikaisten 
pyyntiin, paitsi semmoisissa paikoissa, missä todistetta
vasti kilohailia ja kuoreita tavallisittain oleskelee.

*) Tämä määräys on syntynyt sen johdosta että on usein 
nähty yöllä sunnuntaita vasten pyydetyt kalat jätettävän yli pyhän 
perkaamatta, vieläpä usein auringonpaahteeseen, jolloin ne luonnol
lisestikin ovat pilauneet.
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Varpumerroilla on kielletty kalastamasta muita kuin 
nahkiaisia, joita voi pyytää tämmöisellä kojeella elokuun 
15 päivästä aina vuoden loppuun, elokuun aikana kuiten
kin ainoastaan öiseen aikaan.

Kielletty on niinikään kalanpyynti asettamalla ve
teen ja räjäyttämällä dynamiitilla, ruudilla tai muilla rä
jähdysaineilla ladatuita miinauksia ja patrooneja tai vis
kaamalla veteen jotain jähmeää tahi juoksevaa ainetta, 
joka tappaa eli tainnuttaa kalat ja niiden poikaset.

Lohensukuiset kalat, joita ovat lohi ja taimen ja 
niiden kehitysmuodot rautu ja mullo, sekä nieriä ja 
siika ovat, kuten tunnettu, meidän arvokkaimpia kalalaje
jamme ja ovatkin sen vuoksi olleet hallituksen erikoisen 
huolenpidon esineenä. Niinpä on kielletty kaikenlainen 
mainittujen kalalajien poikasien pyynti koskissa ja jokien 
suistoissa kahdestakymmenestä kahdeksaankymmeneen 
markkaan nousevan sakon uhalla. Missään tapauksessa 
ei saa onkia tai muuten tahallaan pyytää, kaupita tai os
taa lohikalojen poikasia, jotka ovat yhdeksää tuumaa 
(22 V2 sentimeetriä) lyhyempiä. Näiden kalojen elämän
tavoista olemme kertoneet matkakaloista puhuessamme. 
Näihin tapoihin nähden onkin kaikenlainen lohikalain 
pyynti sekä paikoillaan olevilla että liikkuvilla pyydyk
sillä kielletty kalain nousu- ja palaamisaikoina syksyisin 
ja keväisin niin hyvin kymissä, jo’issa ja virroissa kuin 
näiden suistoissa. Tämmöisenä rauhoitusaikana, josta ka- 
lastajain tulee keskenään lähemmin sopia, on kaikenlai
nen kalanpyynti vesistössä lakkautettava sekä kaikki tä
hän tarkoitukseen käytettävät pyydykset, arkut ja muun
laiset kalastuskojeet suljettava ja maalle nostettava. 
Rauhoitusaika on määrätty useimmissa seuduin kestäväksi 
syyskuun irstä tai i5:stä päivästä tammikuun tai helmi
kuun itseen päivään, aikaisempi rauhoitusaika on pohjai
sia, myöhäisempi eteläisiä kalavesiä varten. Kielletyllä 
ajalla ei saa kaupita eikä ostaa lohta, jolPei voida lailli
sesti toteen näyttää että kala on pyydetty luvallisella



ajalla tai saatu luvallisella tavalla. Sitä paitsi on tuulas- 
taminen kokonaan kielletty kymissä, joessa ja virroissa, 
joissa siikoja, lohia, taimenia tai muita lohensukuisia ka
loja elastaa.

Kaikenlainen luvattomain kalanpyydysten ja luvatto
man pyyntitavan käyttäminen, samoinkuin pyytäminen 
kielletyllä ajalla, rangaistaan sakoilla kahdestakymmenestä 
kahdeksaankymmeneen markkaan asti, jota paitsi pyydys 
ja saalis on menetetty. Kantajana tämmöisissä rikoksissa 
esiintyy yleinen syyttäjä, mutta ilmiantajana voi olla kuka 
tahansa.

Yhteisten tahi semmoisten jaettujen kalavesien osak
kaat, mitkä ovat keskenään välittömässä yhteydessä, pitää 
myös tehdä jotain tuntuvammin vaikuttavaa kalojen viih
dyttämiseksi ja poikaisten lisääntymiseksi. Niinpä pitää 
heidän tehokkailla, laillisilla toimenpiteillä kunnossa pitä
män kalaveden luonnollisia meno- ja tulojuottia. Sen li
säksi tulee heidän pitää huolta että heidän rantojaan kos
keva kalavesi pysyy aina puhtaana myrkyllisistä ja muu
ten kalojen menestystä vahingoittavista aineksista, niin
kuin kalkista, tuhkasta, puuhaposta, sahajauhoista, van
hoista risukimpuista, jähmeistä ja juoksevista törkyistä, 
joita kertyy nahka-, tamppi- ja värjäystehtaista, tervahau- 
doista sekä muista teollisuuslaitoksista eli tehtaista. Yli
päätään ei saa viskata veteen tai asettaa niin lähelle ran
taa, että vesi voi sen viedä mukanaan, mitään semmoista, 
j oka voi synnyttää mataloitumista tai vedensalpausta. Nuot
takalastukseen käytetylle paikalle ei myöskään saa viskata 
kiviä tai pohjalasteja tyhjentää. Kalavesien omistajat ovat 
vielä sitten velvolliset kaikin tavoin edistämään vesikas- 
viston menestystä vesistössään, ruohojen, sarojen, kaislo
jen ja muiden vesikasvien kasvullisuutta rannoillaan sekä 
rannikkometsistöjen varttumista. Kokonaan kiellettyä on 
metsän hävittäminen semmoisten kalavesien rannoilta, joi
hin metsänomistajalla ei ole yksinomaista oikeutta, sillä 
metsä voi olla kalastukselle hyödyksi. Varsinkin koskee
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tämä semmoisten salmien ja muiden vesien rantoja, joita 
myöten kalat nousevat suolaisesta vedestä tai suurem
masta vesistöstä. Tämän säädöksen rikkoja sakotetaan 
jok’ainoasta kaatamastaan puusta kahdenkertaisella lu
vattoman metsänhaaskauksen sakolla.

Näillä säännöillä on suurempi merkitys kuin moni 
luuleekaan. Tosin ainoastaan harvat kalat, kuten särki 
ja sorva, käyttävät kasveja suoranaisena ruokanaan. Mutta 
vesikasvistosta elää suuri joukko hyönteisiä ja pieniä kuo
riaisia, joita näemme kesäisin vesissä aivan vilmehtimällä 
ja joiden runsaus suuresti riippuu kasvullisuuden rikkau
desta. Nämät kasvit ovat tärkeitä kaloille siitä syystä 
että useat kalalajit mielellään laskevat mätinsä niiden 
varaan ja poikaset voivat niiden seassa piilotellaida peto
kaloilta. Myöskin rantojen kasvullisuudella on suuri vai
kutus kalastukseen. Puut ja pensaat eivät ainoastaan suo 
virkistävää varjoa, vaan ne ovat tämän lisäksi oleskelu
paikkoina lukuisille hyönteisille, jotka putoavat veteen tai 
joiden sikiöt (munat ja toukat) täällä ovat muodonvaih- 
doksen alaisena ja siten lisäävät kalojen ruokavarastoa.

Jos on tärkeää että kaloilla on runsaasti ravintoa, 
niin yhtä tärkeää on että niillä on myös riittävästi ilman 
happea. Tämän puute on usein ankaroina talvina syynä, 
siihen että kaloja tukehtuu suurin määrin jään alle. Sen. 
vuoksi onkin käsketty tämmöisinä talvina hakkaamaan, 
pienempien järvien jäähän avantoja. Myöhemmän ajan 
tutkimukset ovat tämän lisäksi osoittaneet että nämä avan
not pitää olla melkoisen suuriakin, voidakseen olla joksi
kin hyödyksi. Vielä tärkeämpi seikka kalojen elämiselle 
on että vedessä ei löydy liian paljon mätäneviä aineksia 
ja että siihen alinomaa virtaa uutta raikasta vettä. Muussa 
tapauksessa pitää järvien ja lampien olla vähintään kaksi 
meetriä syviä. Joka päivä uusittava avantojen hakkaa
minen tulee muuten perin kalliiksi. Sentähden onkin 
ehdotettu että mahdollisimman matalille kohdille rannan 
läheisyyteen hakattaisiin suurempi määrä neliömeetrin
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suuruisia avannoita, vaan ei keskelle järveä ainoatakaan. 
Sitte hankittaisiin voimakas puhalluspalje, jonka suu on 
varustettu väljällä, useampia meetriä pitkällä kummilet- 
kulla. Jäähän kairattaisiin letkun suuruinen reikä, jonka 
kautta raitista ilmaa puhallettaisiin veteen. Pian voidaan 
nähdä tämmöisen menettelyn vaikutus, sillä ranta-avan
noista kohoaa pilaantunut ilma kuplina ylös.

Useat seikat osoittavat että kala yleensä palaa ku
temaan samalle paikalle, missä se on syntynytkin. Jos 
siihen aikaan, kun kalat kulkevat kutupaikoilleen, muu
tamia vuosia perättäin tyystisti suljetaan näiden kulkutiet, 
niin etPeivät kalat ole tilaisuudessa suorittamaan kute
mistaan, tulee seutu luonnollisestikin ennen pitkää tyh
jäksi kaloista, eikä ainoastaan sulun yläpuoli, vaan myös 
ne paikat alapuolellakin, joissa kysymyksen alaisella ku
tupaikalla kulkevat kalat tavallisesti elostavat. Jos sulku 
tämän jälkeen poistetaankin, voi kulua useita vuosia en
nenkuin joka muilta seuduilta tänne eksynyt kala tottuu 
kulkemaan tuolla tyhjällä kutupaikalla ja jälleen siittää 
kokonaan uuden kalasuvun, joka alkaa säännöllisesti täällä 
kutea. Tästä näkyy miten vahingollista on sulkea salmia, 
jokiensuistoja, jokia ja muita kapeita vesiä, joita myöten 
kalat kulkevat kutupaikoilleen ja sieltä takaisin. Sen 
vuoksi määrääkin kalastussääntö että jokaisessa kymissä, 
virrassa, joessa ja salmessa on pidettävä avoinna sekä 
kalojen ylös ja alaspäin kulkua estävistä suluista vapaana 
veden syvin kohta n. s. kuninkaanväylä ja pitää tämä 
yleensä käsittää kolmannen osan koko veden leveydestä 
muualla, paitsi semmoisissa paikoissa, missä kuninkaan
väylä vanhastaan on ollut ainoastaan seitsemäs osa koko 
väylän leveydestä tai missä joku on saanut laillisen oikeu
den pyydyksillä ja kalastuskojeilla jollain muulla tavalla 
sulkea veden.

Virroissa ja salmissa, joihin asemansa puolesta ei 
voi rakentaa kalanpyydyksiä molemmille puolille kunin- 
ikaanväylää, voi tähän tarkoitukseen käyttää kokonaan
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toisen puolen, kunhan toinen puoli vain on vapaa, niin 
että kalat voivat sitä myöten kulkea, eikä vedenjuoksua 
estetä tai kulkureittiä tehdä epävarmaksi. Pienemmissä 
vesissä, joissa ei mitään kulkuväylää ylläpidetä, on sallittu 
sulkea kalanpyydyksillä koko väylä, jos siten ei vain ra
joiteta yläpuolella asuvan oikeuksia. Kuitenkin on pidet
tävä huolta siitä, että kevät- ja syyskalojen nousemista ja 
palajamista helpotetaan sopivilla aukoilla.

Oikeus vesilaitosten rakentamiseksi kuninkaankin 
väylään semmoisissa paikoissa, missä se ei tuota mitään 

haitallisuuksia, voidaan saada sillä ehdolla, että sulku va
rustetaan tarpeellisilla pohjaluukuilla kalojen edestakaisin 
kulkua varten ja etPei mitään estettä millään muullakaan 
tavalla synny. Pienemmissä vesissä saa kuninkaanväylän 
sulkea kokonaan kovan kuivuuden aikana, milloin kaikki 
vesi tarvitaan jonkun tärkeän laitoksen käyttämiseen.

Se, joka luvattomasti sulkee kuninkaanväylän tai 
vesijuotin, tuomitaan sakkoihin yleisen lain mukaan. Ja 
tuo luvaton sulkulaitos poistetaan asianomaisten ruununpal- 
velijain toimesta rikollisen kustannuksella, jolPei tämä, 
käskyn saatuaan, heti itse sitä hävitä.

Yhteisessä kalavedessä harjoitetun pyynnin päätyt
tyä, pitää kaikki täällä käytetyt vaajat, saitat ja muut 
semmoiset lisälaitokset poistettaman vedestä, jos niiden 
paikoilleen jättäminen voi olla haitaksi jonkun toisen ka
lastukselle.

Edellä lueteltujen sääntöjen noudattamista silmällä 
pitääkseen, ovat kalaveden osakkaat velvolliset jokaisen 
kalastusyhdistyksen alueella valitsemaan kylä- tai piiri
kunnittani luotettavia kalastuksen valvojia, jotka läänin 
kuvernööri, paikkakunnan yleisen syyttäjän avustamana, 
asettaa virkaansa.

Koko maamme kalastustoimen etunenässä on tie
teellisesti sivistynyt kalastustenkaitsija. Hänen tehtävänsä 
on, tammikuun 16 päivänä 1861 annetun ohjesäännön 
mukaan, kaikin tavoin harrastaa maamme kalastusten ko-
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hottamista ja vaurastuttamista, valvoa että yleistä lakia ja. 
tällä alalla ilmaantuneita asetuksia noudatetaan ja että 
asianomaiset vetävät oikeuteen väärinkäytökset, valvoa 
valtion kalastuksia, pitää huolta kalansikiöiden säilymi
sestä ja vaurastumisesta sekä rannikko- että sisävesissä*, 
antaa kalanviljelystä ja sopivia kalastustapoja koskevia 
neuvoja kalavesien omistajille, varsinkin rahvaalle, jakaa 
tietoja parannetuista kalan suolaamis-, kuivaamis- ja sa- 
vuttamistavoista, tehdä matkoja yksityisten henkilöiden 
pyynnöstä tai virallisten määräysten mukaan, antaa se
naatin talousosastolle tarvittavia lausunnoita kalastuskysy- 
myksistä ja vuosikertomuksen toimistaan.

Kalastustenkaitsijan apulaiseksi hänen työläässä ja 
monipuolisessa toimessaan asetettiin 24 päivänä maalis
kuuta 1892 kalastustenkaitsijan apulainen.

Hallitus on siis, kuten kaikesta edellä olleesta on 
käynyt selville, pitänyt erikoista huolta kalastuselinkeinon 
kohottamisesta maassamme. Ja ilman niitä toimenpiteitä, 
joihin se on ryhtynyt, olisi varmaankin kalastukset maas
samme paljon kehnommalla kannalla kuin ne nyt ovat?

Siitä huolimatta on meidän kalastuksemme yhä vie
läkin verrattain alhaisella asteella. Tosin ei ole mitään 
varmoja tietoja vuosittain pyydetyn kalamäärän suuruu
desta. Tilastollisten tiedonantojemme mukaan saataisiin 
meidän sisävesissä vuosittain ainoastaan noin 700,000 lei
viskää (5,950,000 kilogrammaa) kaloja, mistä määrästä tu
lee ainoastaan 1 , 7  kiloa jokaista vesihehtaaria kohti. Tämä 
määrä onkin luultavasti liian alhainen. Mutta vaikkapa 
tämä määrä olisi kaksinkertainenkin, jää kalastuksen tuot
tama hyöty meidän maassamme, tässä Euroopan järvirik- 
kaimmassa maassa, kuitenkin tavattoman mitättömäksi 
verratessa maatamme muihin maihin, joissa kalastusta 
harjotetaan uusien menettelytapojen mukaan sekä järki- 
peräisemmällä tavalla. Niinpä saadaan valtion vesistä Itä- 
ja Länsi-Preusissa vuosittain 16 kilogrammaa ja itäschle- 
sialaisista vesistä aina 45 kilogrammaa hehtaaria kohden-
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Epäilemättä voisi kalastus meidänkin vesissämme kehittyä 
yhtä korkealle jos meilläkin omattaisiin tälle puolella sa
maa huolenpitoa kuin useissa paikoin ulkomailla.

Meidän maassamme otetaan tässä suhteessa vasta ensi 
askeleita. Lukuunottamatta annettuja lakia ja asetuksia 
sekä muutamain lisävirkamiesten asettamista, ei hallitus 
ole tähän asti tehnyt mitään erikoisempaa kalastuselin
keinon kohottamiseksi eikä elähyttämiseksi. Valtion vaki
nainen vuotuinen menoehdotus maanviljelykseen, meijeri- 
talouteen ja hevoiskasvatukseen nousi v. 1890 aina 540,600 
markkaan, lukuunottamatta kaikkia lisämenoja ja korotto
mia lainoja vesiperäisten maa-alojen kuivaamista varten 
y. m. Samaan aikaan ei vuotuinen menoarvio kalastusta 
varten ollut suurempi kuin noin 15,000 markkaa. Ja täs
täkin summasta oli ainoastaan 3,000 markkaa määrätty 
kalastuselinkeinon elvyttämiseksi palkintoina kalanistutuk
sesta y. m. Kaikki muu meni virkamiesten (ylikaitsijan, 
katsantomiesten y. m.) palkoiksi.

Näytteeksi miten paljon muut maat uhraavat kalas
tuksen vaurastuttamiseksi, mainittakoon että vuotuinen 
valtion menoarvio nousee Ruotsissa 42,000 kruunuun, Nor
jassa 218,690 kruunuun, Kanaadassa 265,000 dollariin (siitä 
kalanviljelykseen 38,000) ja Pohjois-Ameriikan yhdysval
loissa 330,000 dollariin (145,000 varsinaiseen kalankas
vatukseen).

Saksanmaalla on pääasiallisesti Saksan kalastusyh- 
<lystys ottanut kalastusasiat huostaansa. Yhdistys nauttii 
valtiolta 240,000 saksanmarkan vuotuista raha-apua sekä 
on ennättänyt saada tavattoman paljon aikaan. Sitä paitsi 
antaa valtio vuosittain yli 15,000 saksanmarkan Saksan 
merivesien tieteellistä tutkimista varten, voidakseen siten 
saatujen tulosten avulla kehittää ja järjestää kalastuksen 
järkiperäiselle ja mahdollisimman tuottavalle kannalle.

Ne toimenpiteet, joihin meidän maassamme pitkiin 
aikoihin on ryhdytty kalastuksen kohottamiseksi, ovat 
olleet yksinomaan palkintojen jakamisia kalanistututuk-
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sesta, pääasiallisesti lohensukuisten kalain, varsinkin siian 
ja muikun, mutta myös kuhan, säynävän, lahnan, särjen 
y. m. istuttamisesta vesiin, joissa niitä ei ole ennen ollut. 
Tätä tarkoitusta varten on valtio määrännyt 1,5000 mar
kan suuruisen summan, jaettavaksi yhtenä 300 mkan, kah
tena 200 mkan, neljänä 100 mkan ja kahdeksana 50 mkan 
suuruisena palkintona.

Viimme aikoina näyttää kuitenkin nykyisen kalas- 
tustenkaitsijamme innokkaiden ja pontevain toimenpidet- 
ten kautta parempi aika koittavan kalastusoloillekin. Val- 
tioapu kalastusten kohottamiseksi maassamme on koro
tettu 3,000 :sta i5,ooo:teen markkaan, koelaitos kalankas
vatusta varten on perustettu Evon valtionpuistoon val
tion tätä tarkoitusta varten myöntämällä 1,500 mkan 
vuotuisella apurahalla, yksityisiä kalanviljelyslaitoksia on 
perustettu esim. Pornasin (valtion kannattama), Vihdin 
ja Porvoon pitäjiin ja viho viimmeiseksi on meilläkin perus
tettu Suomen Kalastusyhdistys, jonka toimia valtio tukee 
raha-avulla (viimme vuonna 5,000 markalla).

Tämän yhdistyksen ensimmäinen varsinainen ko
kous oli 10 maaliskuuta 1892. Yhdistyksen tarkoituksena 
on herättää kalastusasian harrastusta ja levittää tietoja 
tämän elinkeinon järkiperäisestä harjoittamisesta, edistää 
tarkoituksenmukaisten kalastussäädösten aikaansaamista 
sekä jo voimassa olevain sääntöjen noudattamista, mah
dollisuuden mukaan poistaa kalastukseen haitallisesti vai
kuttavia seikkoja sekä edistää kalain valmistamista ja kaup
paa. Tämän tarkoituksensa perille luulee seura parhaiten 
pääsevänsä julkaisemalla kirjoituksia, pitämällä kokouksia 
maan eri osissa, toimeenpanemalla kalanhautomislaitoksia, 
kokoamalla tietoja kalastuksen tilasta ja tarpeista eri 
osissa maata, jakamalla palkintoja vahingollisten eläinten 
hävittämisestä, sekä levittämällä soveliaita kalastustapoja 
ja tarkoituksenmukaisia kalan valmistus- ja säilytysta
poja y. m.
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Yhdistys on alkanut julkaisemaan ruotsin ja suo
men kielellä painoarkin kokoisena kuukausittain ilmesty
vää aikakauskirjaa, joka jo on sisältänyt monta opetta
vaista kirjoitelmaa ja käytännöllistä uutista kalastajille. 
Jokainen yhdistyksen jäsen saa aikakauskirjan ilmaiseksi. 
Jäseneksi pääsee jokainen suorittamalla määrätyn vuosi
maksun, joka ammattilaisille ja rahvaalle on määrätty 
ainoastaan kahdeksi markaksi, muille henkilöille viideksi 
markaksi. Joka viisitoista vuotta perättäin suorittaa vuo
simaksun, on sen jälkeen niistä vapautettu.

Varmaan olisi jokaiselle kalaveden omistajalle ja 
kalastajalle suureksi hyödyksi jos hän kuuluisi tähän yh
distykseen, ja kehoitammekin sen vuoksi mitä innokkaim
min jokaista niin tekemään. Jäseniksi haluavat voivat 
ilmoittautua kalastustenkaitsijalle tohtori O. Nordqvistille 
Helsingissä tai maaseudulla yhdistyksen sikäläisille asia- 
miehille.

Yhdistys on jo jakanut palkinnoita hyvin astioi- 
duista ja säilytetyistä kaloista, tapetuista petoeläimistä, 
niinkuin saimaan-hylkeistä, saukoista, kuikista, kaakku
reista j. n. e.

Kun nyt tämmöinen asiaansa innostunut yhdistys 
on syntynyt ja saanut valtioavun, jonka kautta sille on 
mahdollista ei ainoastaan kustantaa kalanviljely s- ja kas
vatuskokeita, vaan myös antaa kannatusta yksityistenkin 
yrityksille kalain kasvatuksen, säilytyksen ja muiden sa
manlaisten pyrintöjen suhteen, voimme myös toivoa ka
lastus-elinkeinon maassamme vastedes kehittyvän paljon 
suuremmalla vauhdilla kuin tähän asti.

/
\
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7* Kalastuksen perusteellinen järjestämi
nen, kalankasvatus, kalatiet y. m.*)

Olemme edellä maininneet, ett’ei meidän pitkä me
renrannikkomme, enemmin kuin lukuisat ja laajat sisäve- 
temmekään^ tuota sinne päinkään niin paljon kuin hyvällä 
syyllä voisimme odottaa, jos kalastusta harjoitettaisiin 

järkiperäisemmällä tavalla. Nykyisessä kalastussäännös- 
sämme on kyllä yhtä ja toista uudistustakin kaipaavaa ja 
tehtäneekin siihen piakkoin joitakuita muutoksia, mutta 
se sisältää kuitenkin, niinkuin olemme nähneet, joukon 
säädöksiä, jotka estävät liian vahingollisen kalastuksen. 
Mutta, ikävä kyllä, ei näitä säädöksiä monin paikoin seu
rata ollenkaan. Tämä taasen riippuu siitä että kalastajat 
itse eivät ymmärrä niiden suurta tärkeyttä ja merkitystä. 
Edellisessä luvussa koetimme antaa lyhyen kuvauksen 
niistä syistä, mitkä ovat olleet vaikuttimena tärkeimpäin 
säädösten syntymiseen.

Me tahdomme nyt muutamilla esimerkeillä valaista 
järjellisesti suunnitellun kalastuksen merkitystä. Monin 
paikoin länsirannikollamme valitetaan silakansaaliin viimme 
aikoina tuntuvasti vähentyneen. Siihen on epäilemättä 
suurimpana syynä tapa, millä silakanpyyntiä harjoitetaan. 
Suurin syy lankee tuon tapana olevan nuotanvedon osaksi. 
Tämän kautta hävitetään, kuten edellä olleesta muistam
me, kutupaikkojen kasvisto, joka on välttämättömänä suo
jana sekä mädille että sikiöille, ja kala karkotetaan siten 
toisille kutupaikoille. Meillä on tuskin ainoatakaan mata
likkoa, salmea tai rannikkoa, jossa ei nuottaa vedettäisi 
öin päivin siitä aikain kuin ensimmäisten kutusilakkojen

*) Tähän lukuun olen Suomen Kalastuslehden toimituksen 
luvalla ottanut suuren joukon lyhyitä otteita mainitussa aikakaus
kirjassa olleista opettavista kirjoituksista.
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huomataan tänne nousevan aina siihen asti kuin sieltä 
vain jotain saadaan. Jos mieli välttää silakankalastuksen 
täydellistä häviötä useissa kohti saaristossamme, on nuo- 
tanveto hyvissä ajoin vaihdettava johonkin vähemmin va
hingolliseen kalastustapaan. Muuan semmoinen on si- 
lakkaverkkojen käyttäminen, jotka kyllä ovatkin käytän
nössä ulompana saaristossa. Mutta kun tämä ei ole yhtä 
tuottavaa kuin nuottakalastus, niin tuskin voimme toivoa 
että se kykenee syrjäyttämään kutuaikaan harjoitettua nuo- 
tanvetoa. Sitä vastoin on monin paikoin aljettu kevät- 
silakan pyynnissä käyttää suurrysiä, joiden etevämmyy- 
enä ei pidetä ainoastaan yhtä runsasta kalansaalista» 

vaan myös sitä, että se vaatii vähemmin työvoimia, nou
sematta valmistuskustannuksiltaankaan nuottaa kalliim
maksi. Ja tämmöinen suurrysällä kalastus ei tuota kute- 
miselle niin suuria vaurioita kuin nuottakalastus. Silakka 
ei säiky sitä niinkuin liikkuvaa nuottaa, vaan voi kala, 
joka ei mene rysään, rauhassa laskea mätinsä tahi mennä 
etemmäs. Pohjan laatukaan ei muutu, niinkuin nuottaa 
vedettäissä, jolloin kasvit, kivet y. m. mädin kiinnitys- 
paikat siirtyvät asemiltaan ja mäti turmeltuu*). Kuitenkin 
voi kalastus suurrysällä ja silakkaverkollakin tulla varsin 
turmiolliseksi jos niillä suljetaan salmia ja muita kapeam
pia väyliä, joita myöten kalat nousevat kutupaikoilleen.

Mitä sisävesi-kalastukseen tulee, niin olisi jo sil
läkin paljon voitettu jos kalastussääntöjä seurattaisiin kai
kin puolin tarkasti. Mutta paljon lyödään sen suhteen 
laimin, varsinkin kalojen kutuaikaa rauhoittavien sääntö
jen suhteen. Noita määrättyjä, rauhotettuja kutupaikkoja
kaan ei liene vielä näihin saakka missään raskittu panna 
käytäntöön. Siellä, missä vain on runsaasti kaloja, siellä 
niitä myös tavallisesti pyydetään niin suuressa määrässä 
kuin vain suinkin mahdollista, ajattelematta ollenkaan 
miten haitallisesti se voi vaikuttaa kalasuvun säilymiseen.

*) Suomen Kalastuslehti 1892, s. 113— 115*
5
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Ilahuttavaa onkin sen vuoksi nykyään nähdä kalastajani 
muutamissa kalarikkaissakin seuduissa (esim. Kuusamossa) 
alkavan itse tajuta sen hyödyn suuruutta, mikä seuraa ka
lojen rauhoittamisesta ensi elinaikoinaan ja sittemmin ku- 
tuaikoina. Siksi onkin täällä joukko yleensä tunnettuja 
kutupaikkoja rauhoitettu, eikä vain joksikin vuodenajaksi, 
vaan ympäri koko vuoden.

Erittäin haitallisesti vaikuttaa myös tuo totuttu tapa 
pyytää semmoisiakin kaloja, jotka eivät vielä ole kerjen- 
neet siitoskykyisiksi eikä suorittaa kutemista. Ainoastaan 
lohen ja taimenen suhteen löytyy laissa määräys että nii
den poikasia ei saa pyytää 8— io tuumaa lyhyempinä. 
Saksassa sitä vastoin on määrätty melkein kaikille syö- 
täväkaloille pituus, jonka suuruisina niitä saa pyytää. 
Onpa meilläkin jo aikoja sitte tehty tutkimuksia minkä 
suuruisina ja ikäisinä eri kalalajit kypsyvät siitoskelpoi- 
siksi, mutta mitään kieltoa niiden aikaisemmasta pyyn
nistä ei kuitenkaan ole laadittu. Ainoa, mitä tämän suh
teen on tehty, on liian tiheäsilmäisten lankapyydysten 
kieltäminen. Siitä huolimatta pyydetään monin paikoin 
kalanpoikasia jo aikoja ennen kuin ne ovat ennättäneet 
siitoskykyisiksi ja olla osallisina sukunsa jatkamisessa. 
Varsin turmiollista on tuo useissa sisävesissämme niin 
hillimättömästi harjoitettu aivan pienten kuoreenpoikasten, 
„siniäistentt pyynti, sillä tämä kalalaji, joka ei ole ainoas
taan oivallisena ravintona muille arvokkaammille kaloille, 
vaan myös vientitavarana Wenäjälle, on siten menetellen 
vaarassa toisin paikoin kokonaan hävitä.

Mutta yksin lainsäännelmäin kautta ei kalastus voi 
vaurastua. Vaikkapa niitä noudatettaisiinkin mitä suurim
malla tarkkuudella, vaikkapa käsitettäisiinkin aivan kansa
laisvelvollisuudeksi niitä vastaan tehtyjen rikosten ilmaise
minen ja julkisuuteen vetäminen, niin siinäkään ei ole 
kylliksi. Itse kansa on herätettävä innolla harrastamaan 
kalastusasiain kehittymistä ja tieto sen oikeasta harjoitta
misesta on levitettävä niin laajalle kuin suinkin mahdol-
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lista. Syystä voimmekin siis tervehtiä ilolla Suomen Ka- 
lastusyhdistyksen perustamista.

Seuran aikakauskirjan ensi numero alkaa seuraavilla 
sanoilla: „niinkuin koetamme oppia viljelemään maata, 
samoin meidän vihdoin myös täytyy koettaa oppia vilje
lemään vettä. Samalla kuin järkeväin maanviljelijäin luku 
ilahuttavalla tavalla on enenemässä, olemme veden vilje
lemisessä vielä raakalaisia44.

Etupäässä puuttuu meiltä oikea käsitys kalastuksen 
perusteellisesta ja järkevästä järjestämisestä, jotta syötä
vän ja myytävän kalan tuotanto ei vähenisi, vaan päin
vastoin enenisi.

Useimmissa seuduin maatamme ovat kalavedet vielä 
jakamattomina suurempien tai pienempien yhdyskuntain, 
enimmäkseen kyläkuntain, yhteisenä omaisuutena. Sem
moisissa oloissa tapaamme monia vaikeuksia todellisen 
perusteellisemman kalastuksen järjestämiselle. Aivan toi
sin on asianlaita siellä, missä vesi on jaettu, varsinkin 
semmoiset palstat, joihin kuuluu yksi tai useampia järviä 
ja lampia yhteen jaksoon, ovat edullisia täänlaatuisille 
kokeille. Omistaessamme yksinämme järven, voimme siinä 
järjestää kalastuksen sen mukaan kuin parhaaksi havait
semme ja saamme myös itse nauttia työmme ja huolen
pitomme hedelmät.

Siellä missä kalaveden jako syystä tai toisesta ei 
käy päinsä tai missä kalavesi on useampain omistajain 
hallussa, pitää näiden — aivan samalla tavalla kuin jos 
koko kalaveden omistaisi yksi ainoa henkilö — koettaa 
harjoittaa kalastusta määrätyn yhteisen suunnitelman mu
kaan. Tämän taasen luonnollisestikin tulee rakentua pai
kallisten olosuhteitten, kalaveden laadun, kalalajien, myyn- 
tisuhteitten y. m. mukaan. Milloin useammat henkilöt 
omaavat yhteisesti jonkun järven, on heille itselleen mo
nista syistä hyödyllisintä antaa kalastus vuokralle yhdelle 
ainoalle useammiksi vuosiksi. Tai pitää heidän liittyä 
yhtiöksi.
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Tämmöisen yhtiön muodostaminen on suuremmissa
kin jaetuissa kalavesissä edullisinta. Siten voivat pyy
dykset olla yhteisiä, kalastus ja kalain myynti tapahtua 
yhteisesti ja voitto jakautua sen mukaan kuin kullakin on 
yhtiössä osaa. Kun kalastus joutuu tämmöisen yhtiön 
huostaan, on paljon helpompi järjestää se niin, että se 
tuottaa suurimman mahdollisen hyödyn; samalla vältetään 
eripuraisuus ja kalatkin voi yhtiö aina myydä paljon 
edullisemmilla ehdoilla kuin yksityiset pikku kalastajat.

Saksassa ei yhteisten kalavesien omistajilla ole oi
keutta harjoittaa yksikseen kalastusta, vaan pakottaa laki 
kaikkien vuokraamaan osansa yhdelle samalle henkilölle.

Kun näin olemme tulleet selville edellämainituista 
valmistavista kysymyksistä, voimme ruveta ajattelemaan 
kalastuksen perusteellista järjestämistä.

Mutta siitä emme selviä niinkään helposti.
Jos meillä esim. on järvi, jolle tahdomme tehdä 

kalastussuunnitelman, on ensimmäinen tehtävämme saada 
selville mitä kalalajia siinä ennestään löytyy, ja siinä ta
pauksessa että ne ovat huonoja, tutkia jos niiden sijaan 
mahdollisesti voimme istuttaa arvokkaampia. Järven luon- 
nonlaatu on sen vuoksi tutkittava, sen syvyyssuhteet^ 
veden ja pohjan laatu, kasvullisuus j. n. e. Matalissa jär
vissä, joissa on pehmeä pohja ja rikas kasvullisuus, on 
edullista viljellä lahnoja ja ainakin Itä-Suomessa tämän 
lisäksi suutareita. Syvempiin, niin hyvin hiekka- kuin savi- 
pohjaisiin järviin on menestyksellä istutettu kuhia. Näi
den menestykselle välttämätöntä on kuitenkin että jär
vessä on runsaasti niiden ruuaksi käypiä kaloja, eritoten- 
kin kuoreita. Missä kuoreita ei ennestään löydy, on sen 
vuoksi tarpeen niitä istuttaa. Kirkasvesisiin järviin, mi
hin vuolaita puroja ja jokia laskeepi, voidaan istuttaa 
rautuja. Tavattoman hyvällä menestyksellä on monen mo
niin Suomen järviin istutettu muikkuja, jotka useinkin 
niissä pikkujärvissä, joihin niitä on istutettu, ovat kasva
neet melkoista suuremmiksi kuin noissa avarammissa koti-
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järvissään. Siianistutus on varsinkin Pohjois-Suomessa 
antanut oivallisia tuloksia, erittäinkin syvissä, kirkasvesi- 
sissä järvissä, anitenkin missä pohja on paikotellen hiek* 
kaperäistä.

Tämmöistä kalanistutusta on rahvaamme aina iki
muistoisista ajoista harjoittanut, siirtämällä siitoskykyisiä 
kaloja järvestä toiseen. Valtio on, kuten edellä mainit
simme, palkinnut onnistuneita istutuksia. Tulokset näyt
täytyvät vasta muutamien vuosien kuluttua istutuksen jäl
keen, kalat kun tarvitsevat myös aikaa kasvaakseen.

Tullaksemme jotenkin varmoiksi järven sopivaisuu
desta kalanistutukseen, on vielä varsin tärkeätä tarkata 
erästä puolta asiassa. Meidän pitää nimittäin vakuuttau
tua että järvessä on pieniä eläimiä ja kasveja siinä mää
rässä että kalanpojat saavat kyllikseen ravintoa. Niin 
hyvin meressä kuin sisävesissämme on suuri joukko va
paasti liikkuvia, tavattoman pieniä, usein ainoastaan mik
roskoopilla havaittavia eläin- ja kasvimuotoja, ja niitä 
on niin lukuisasti että niiden paljous vedessä neliöpeni- 
kulman alalla on laskettava moneksi miljoonaksi ja mil- 
jaardiksi. On havaittu että nämä pikkuoliot, joita kut
summe yhteisellä nimellä planktoneiksi, ovat pääravintona 
useilla täysikasvuisilla kaloilla, esim. muikuilla. Semmoi
sia kaloja sanotaan „pikkueläinten syöjiksi44, vastakohtana 
„suurteneläinten syöjille44, hauelle, ahvenelle, lohelle y. m. 
Mutta kaikki kalanpoikaset käyttävät poikkeuksetta plank- 
tonmuotoja ravinnokseen. Semmoisessa järvessä tai lam
messa, jossa on paljon planktoneja, on kalain tuotantakin 
paljon runsaampi kuin planktoneista köyhässä vedessä 
Vastedes tulemmekin luultavasti jaoittamaan vedet plank- 
tonirikkautensa mukaan samalla tavalla kuin aikoja sitte 
on jyvitetty viljelyskasveille sopivat maat, ja tämä plank- 
tonimäärä tulee vuokrauksessa hinnanmäärääjäksi. *)

*) Suomen Kalastuslehti 1892, s. 149— 15°: »Suolattoman 
veden plankton kalain ravintona*.
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Edellä olleesta käy selväksi miten tärkeää on jo
kaiselle, joka aikoo kalanistutukseen ryhtyä, että hän an
taa tarkastaa istutukseen aiotun veden plankton-paljou
den. Tämä toimitetaan erikoisilla koneilla, jolloin on 
kuitenkin tarpeen saada avuksi joku taitava henkilö. Tä
mänlaatuista apua tulee kalaveden omistajalle antaa joko 
kalastustenkaitsija tai hänen apulaisensa.

Kun olemme määränneet, mikä tai mitkä kalalajit 
soveltuvat aikomaamme järveen sekä tehneet muut val
mistavat tutkimukset, pitää meidän antautua järven perk- 
kaukseen: sen pohja on ruokottava puista, pökkylöistä, 
risukoista ja kivistä, jotka ovat esteenä nuottakalastuk
selle. Sen jälkeen koetetaan järveen lisätä arvokkaita 
kalalajeja ja vähentää arvottomia. Sillä meidän tulee aina 
muistaa että jokainen järvi voi tuottaa ainoastaan määrä
tyn paljouden kalan ravintoa. Etupäässä on mahdollisuu
den mukaan koetettava hävittää semmoisia arvottomia 
kaloja, jotka syövät arvokkaampia tai niiden mätiä tai 
elävät samalla ravinnolla kuin nekin. Kalastajan tulee 
tässä menetellä aivan samalla tavalla kuin maanviljelijä, 
joka koettaa poistaa pelloltaan tai puutarhastaan rikka
ruohoja, mitkä ehkäisevät viljelyskasvien kehityksen ja 
imevät niiden ravinnon. Voidakseen määrätä mitkä kala
lajit ovat hävitettävät, pitää tuntea kalain elintavat tai 
kysyä neuvoa joltain asiantuntijalta. Sillä ne kalat, jotka 
käyttävät toisenlaista ravintoa kuin nuo viljelyksen alai
seksi aikomamme, voivat haitatta jäädä näiden lisäksi. 
Semmoiset kalat taasen, jotka kelpaavat istutuskaloille ra
vinnoksi, ovat kaikin mokomin säilytettävät. Pikkukaloista 
ovat varsinkin nuo ahmatit rautakalat poistettavat, mikä 
tapahtuu parhaiten pyytämällä niitä hienosilmäisellä ver
kolla loppupuolella kesää. Kuitenkaan ei ole hyödyksi 
hävittää järvestä kaikkia petokaloja, vaikkapa tämä kä
visi päinsäkin, sillä ilman näitä kasvaisi muita kaloja 
semmoiset määrät etPei ruoka riittäisi niille hetikään, 
vaan jäisivät ne sen vuoksi laihoiksi ja keskenkasvuisiksi



7 1

tai joko aivan kelpaamattomiksi tahi ala-arvoisiksi ravinto
aineena.

Kalain sikiämistä ja menestystä pitää kaikin tavoin 
edistettämän seuraamalla tarkasti kaikkea mitä kalastus- 
sääntö siinä suhteessa määrää (kts. edelle s. 51). Milloin 
luonnollisia kutupaikkoja puuttuu, on keinotekoisia kyhät
tävä. Kuhalle laitettakoon kivi- tai somero-matalikkoja, 
jos ei semmoisia ole ennestään. Aivan lähelle näitä upo
tetaan puiden latvoja ja pokkylöitä niihin kiinnitettyjen 
kivien avulla. Jos ruohoja kasvavia matalikkoja puuttuu, 
pitää pohja matalilta kohdiltaan peitettämän ruohoturpeilla 
tai kylvettämän vesikasvien siemeniä semmoisiin järviin, 
joissa tahdotaan viljellä lahnoja, suutareja y. m. Järven 
kasvullisuutta edistämällä lisäämme samalla näissä kehit
tyviä, kaloille soveliaita ravintoaineita, joista puhuimme 
jo aikaisemmin (siv. 56). Edullista onkin sen vuoksi kyl
vää rannikoille rytiä, kahilaa, ahvenruohoa sammakon- 
ruohoa, vinkeriäistä y. m., jos niitä ei nimittäin ennestään 
kasva järvessä. Ulpukoita istutetaan siten että niiden 
juurakot ympäröidään savella ja lasketaan pohjaan kivien 
avulla.

Voidakseen sittemmin saada järvestä mahdollisim
man suuret tulot, on kaikesta kesäkalastuksesta luovuttava. 
Useimmat sisävesien kalat kutevat nimittäin keväällä ja 
alkukesällä, niin että tähän aikaan harjoitetulla kalas
tuksella poistetaan järvestä semmoisetkin kalat, jotka 
vielä eivät ole ennättäneet suorittaa sukupuolista tehtä
väänsä. Tämän lisäksi häiritsemme sillä kutemisen sekä 
turmelemme mädin ja poikaset. Mutta eipä voi kehoittaa 
sisävesien kalastukseen edes loppukesälläkään. Kesä 
nimittäin on se aika, jolloin kalat enimmän syövät ja kas
vavat. Kesäkalastus on siis yhtä tuhmaa] kuin nautaeläin
ten teurastaminen keskellä kesää, laidunten ollessa ruo- 
hoisimmillaan. Sitä paitsi on kalain hinta tavallisesti ke
väisin alempi kuin talvisin. Kaikkien näiden seikkojen 
tähden onkin kalastusta harjoitettava pääasiallisesti



72

syksyisin ja talvisin, jolloin yhdellä ainoalla tai moniailla 
nuotta-apajoilla voimme suhteellisesti vähällä vaivalla saada 
enemmin kaloja kuin pitkin kesää harjoitetulta verkko-ja 
rysäkalastuksella. Ankeriasta ja suutaria on kuitenkin 
vaikea nuotalla pyytää, jonka vuoksi niitä onkin paras 
pyytää rysillä kesäaikaan.

Nuotanveto yhteisessä kalavedessä on, kuten edel
lisestä muistamme, talviaikaan kielletty muualla paitsi 
avoimmilla selillä, samoin kaikenlainen nuotanveto sekä 
kesällä että talvella pienemmissä yhteisesti viljellyissä 
järvissä. Aihetta tähän määräykseen on antanut se seikka, 
että järvissä, joissa useammat henkilöt harjoittavat kalas
tusta ja joissa jokainen koettaa pyytää mahdollisimman 
paljon kaloja, kalat helposti välinpitämättömällä kalas
tuksella voisi kokonaan hävitä jakokunnan vahingoksi *)

Semmoinen kalanistutus, jonka edellä lyhyesti kuva
simme, voi varmaan tuntuvasti vaurastuttaa meidän kalas
tustamme. Mutta vielä suuremmassa määrässä pitäisi tä
män sukeutua lammikoissa harjoitettavan kalankasvatuksen 
eli kalanviljelyksen kautta.

Kalalammikolla tarkoitetaan keinotekoista vesikoko- 
elmaa, joka on aiottu kalankasvatukseen. Jotta sitä voisi 
järjellisemmin hoitaa ja jotta se antaisi paremman tulok
sen kuin luonnollinen vesi, täytyy lammikko olla niin 
laitettu, että sen mieltänsä myöten saattaa tyhjentää aivan 
kuiviin ja taas täyttää vedellä.

Saksassa, missä on ainoastaan muutamia järviä ja 
nekin mitättömän pieniä, on lammikkovarainen kalankas
vatus suuressa käytännössä. Myös meilläkin voisi luulta
vasti monet nevat ja lammet, joista nyt ei ole mitään 
hyötyä, ilman kummemmitta kustannuksitta muuttaa tuot
taviksi kalalammikoiksi.

*) Tämä on suurimmaksi osaksi lyhennys »Suomen Kälas- 
tuslehdessä 1892, s. 2—6 olleesta kirjoituksesta« Kalastuksen jär
jestämisestä pienemmissä järvissä.
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Kalalammikoita voi laittaa kahta eri tarkoitusta var
ten. Joko hankitaan lammikkoon määrättyjen kalalajien 
sikiöitä riittävässä määrässä, niin että niitä sitten voi is
tuttaa muihin vesiin, tai kasvatetaan kalat lammikossa 
ruuaksi kelpaavaan kokoon.

Järvien läheisyydessä on ensinmainittujen kalalam- 
mikoiden laittaminen suureksi hyödyksi. Sillä useassa 
meidän järvessämme ei ole hyviä kutupaikkoja, jonka 
vuoksi ne ovatkin köyhiä kaloista. Suuri joukko jäm äm 
me tulvii taasen keväisin ympärillä oleville alaville maille. 
Kalat nousevat sinne kutemaan ja kun mäti on parhaiksi 
laskettu, alenee vesi ja mäti jää kuivalle kuoleutumaan. 
Semmoisiin paikkoihin voi vähällä vaivalla laittaa moniaita 
matalia kutulammikoita, joista kalat lasketaan järveen 
sitte kun ovat kehjenneet siksi suuriksi että tulevat toi* 
meen omin neuvoin.

Mutta edullista pitäisi olla semmoistenkin kalalam- 
mikoiden laittaminen, joissa kaloja kasvatetaan siksi kun
nes kelpaavat ruuaksi. Tämmöisissä lammikoissa voi usein 
mielensä mukaan kasvattaa ainoastaan kalliimpia kaloja, 
jättäen huonoimmat sikseen. Ja lammikoissa kasvaa ka- 
lanruokaa paljon runsaammin kuin luonnollisissa vesissä, 
niin että kalat kasvavat pikemmin ja tulevat lihavammiksi. 
Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi lasketaan lammikko 
tavallisesti parin vuoden päästä kuiville. On nimittäin 
huomattu, että niiden pienten vesieläinten munilla, jotka 
suoranaisesti tai välillisesti ovat kalain ravintona, on se 
tähän saakka selittämätön ominaisuus että ne kehittyvät 
paremmin jos ovat saaneet kuivata ja paleltua kuin jos 
olisivat olleet koko ajan vedessä. Sitä paitsi on tapana 
niissä maissa, joissa lammikko viljely s on korkealle kehit
tynyt, käyttää lammikon pohjaa toisen vuoron peltona tai 
niittynä, toisen vuoron kalalammikkona. Kun maata vil
jelyksen vuoksi lannoitetaan, niin joutuu se osa lannoi- 
tusaineessa löytyviä ravintoaineita, joita viljelyskasvit 
eivät ole käyttäneet, kalojen hyväksi lammikon jouduttua
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veden alle. Sen lisäksi voidaan kaloille antaa mielen 
mukaan ruokaa, niinkuin lihanjäännöksiä, juustoa, verta, 
munia, herneitä ja muita typellisia aineita, mutta ei yksin
omaan jauhomaisia aineksia, sillä useampain kalain sulat- 
timissa eivät ne sula ollenkaan. Vihdoin voidaan kalat 
ottaa lammikosta milloin haluttaa, sen sijaan kun luon
nollisista vedestä niitä voidaan ottaa ainoastaan silloin 
kuin saadaan.

Lammikkotalouden suhde luonnonveden kalastukseen 
on siis sama kuin kotieläinten hoito metsästykseen. Sa
maten kun me, vaikka 64% Suomen pinta-alasta onkin 
metsämaata, emme ole tyytyneet yksin metsänriistan pyy
tämiseen, vaan olemme yhä suuremmalla innolla alkaneet 
parantaa karjanhoitoa, niin pitäisi sen seikan että 11,2 °/0 
koko maamme alasta on sisävesiä, kehoittaman meitä ryh
tymään vedenriistaakin hoitamaan »kotieläinten1* tapaan.

Kalalammikkojen perustamisen suhteen antaa kalas- 
tustenkaitsija ja hänen apulaisensa tarpeellisia neuvoja. 
Muutamin paikoin Saksassa ovat kalalammikot tuottaneet 
aina 45 % vuotuista korkoa perustamis-pääomalle tai aina 
206 saksan markkaa tuloja hehtaaria kohden. Sama maa 
on ennen tuottanut tuskin 2 markkaa hehtaarilta*)

Lammikoissa kasvatettaviksi soveltuvat meidän ka
loista parhaiten ruutana, suutari ja ankerias, syvissä viileissä 
lammikoissa kuha ja rautu sekä hiekkapohjaisissa kiven- 
nuolijainen. On laskettu että noin 250—400 kalaa saattaa 
kasvaa hehtaarin alalla.

Keski-Euroopassa pidetään lammikoissa enimmäk
seen karppeja, kalalaji, jota ei ole meidän vesissä. Meil
läkin on tehty yksi koe korpin istuttamiseksi, nimittäin 
1861 sitä varten laitetussa lammikossa Karjan pitäjässä; 
mutta menettelytapa ei liene ollut aivan oikea, koska siitä 
ei saatu mitään tuloksia. Mahdollisesti on meidän ilman
alamme, ainapa maamme eteläosassakin, epäedullinen

*) Katso Suomen Kalastuslehti 1893, s. 3—4.
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karpinviljelykselle. Luulisipaj kuitenkin kannattavan tehdä 
uusia kokeita tämän maukkaan ja arvokkaan kalan ko- 
teuttamiseksi meilläkin *).

Eurooppalaisissa lammikoissa on myös kasvatettu 
muutamia ameriikkalaisia kalalajeja, niinkuin sateenkaari- 
rautuja, puronieriäisiä, mustia-ahvenia ja rautuahvenia. Nä
mä lajit sopinevat meidänkin ilmanalaamme paremmin 
kuin karppi. Niiden liha on hienoa ja hinta korkea.

Kalankasvatus on monissa maissa kehittynyt niin 
pitkälle että mädin maidittaminenkin toimitetaan keino
tekoisesti ja hautominen tarkoituksenmukaisissa hautomis- 
laitoksissa. Semmoiseen keinotekoiseen kalansiitokseen 
ei kuitenkaan sovellu kaikkein kalain mäti, vaan pääasi
allisesti hauin, harjuksen, muikun, siian, nieriäisen ja var
sinkin lohen, taimenen ja raudun.

Aluksi hankitaan kutukaloja**) Tätä tarkoitusta var
ten lasketaan kesän aikaan pyydetyt lohet, taimenet, rau
dut ja nieriäiset lammikoihin ja kala-arkkuihin, joissa vesi 
on raikasta ja juoksevaa ja joissa ne elävät kunnes mäti 
ja maiti on kehkeytynyt. Harjus ja siika sitä vastoin on 
pyydettävä vasta kutukelpoisena, siis syysmyöhällä.

Maiti ja mäti ovat maidittamiseen kelpaavia vasta 
täysin kypsyneenä, se on kun ne melkein itsestään valu
vat ulos kalan vatsaa kevyesti siveltäessä päästä pyrstöön 
päin. Mätiä ja maitia ei saakaan sen vuoksi kovasti pu
ristaa ulos, vaan ovat kalat tarkastettavat jonkun kerran 
viikossa, kunnes ne havaitaan täysin kypsyneiksi. Kutu- 
kalat pannaan sitte kahteen vedellä täytettyyn astiaan, 
maiti- ja mätikalat erillensä ja mieluummin saman verran 
kumpaisiakin. Tyhjään, kuivaan lasitettuun kivivatiin

*) Katso Suomen Kalastuslehti 1892, s. 69—76: »Karpin
kasvattamisesta pohjoismaissa«.

**) Tämän esitämme lyhennellen Suomen Kalastuslehdessä 
1892 s. 6— 11 olleen »Muutamia lyhyitä neuvoja keinotekoisessa 
kalansiitoksessä« nimisen kirjoituksen mukaan.
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puristetaan hiljalleen ensin maitia ja sitte mätiä, kunnes 
pohja on aivan peittynyt ja sisällys sekoitetaan heilutta
malla varovasti vatia. Toiset juoksuttavat ensin mädin 
ja sitte vasta maidin sekä sekoittavat ne varovasti sulalla. 
Puoli teelusikallista maitia on kylliksi syvää rommiiau- 
taista kohden, sillä maitikaloista on usein puute. Tämän 
jälkeen valetaan vadin laitaa myöten varovasti vettä niin 
paljon että mätijyväset jäävät veden alle ja tätä uudiste
taan siksi kunnes mäti on aivan puhdasta sekä vesi mai
dista selvää ja kirkasta.

Maidittaminen on nyt toimitettu ja mätijyväset siir
retään käsin koskematta hautomiskoneeseen.

Hautomiskoneita on monenlaatuisia *), ja ne 
pitää olla niin rakennetut että mätisiemeniä huuhtoo 
alituiseen kirkas, raikas ja juokseva vesi. Ensi aikoina, 
ennenkun kalan mustat silmät alkavat näkyä siemenkuo- 
ren läpi, on mahdollisuuden mukaan koetettava välttää 
siementen koskettamista, koska ne silloin ovat tavattoman 
helliä ja voivat helposti kuoleutua. Mätisiemen muuttuu 
kuoleutuessaan läpikuultamattomaksi ja vaaleaksi. Sem
moiset siemenet ovat joka päivä poistettavat näpittimillä 
eli pienillä pihdeillä, sillä muuten voi syntyä helposti sie- 
nimuodostuksia, jotka turmelevat terveetkin mätisiemenet. 
Muutamain viikkojen kuluttua näkyvät jo poikasten mustat 
silmät siemenkuoren läpi. Mätisiemenet eivät ole enään 
niin arkoja, vaan voidaan säilyttää puitteille jännitetyn 
villavaatteen välissä ja lähettää siten paikasta toiseen. 
Muutamia viikkoja jälemmin kuoriutuvat kalanpoikaset 
mätisiemenistään. Hautomalaatikon edustalle on asetet
tava nyt toinen, n. s. pyytölaatikko, niiden sikiöiden pyy
tämiseksi, jotka onnistuvat pääsemään hautomalaatikosta. 
Pyytölaatikko on tutkittava joka päivä ja siihen päässeet

*) Suomen Kalastuslekdessä 1892, s. 8— 10 selitetään ja ku
vataan kaksi tämmöistä konetta sekä s. 87—91 tämän lisäksi kolme 
n. s. itsestään puhdistuvaa kalansiitoskonetta.
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sikiöt pantava uudelleen hautomalaatikkoon. Tuota pikaa 
tapaa hautomalaatikossa joukottain tyhjiä siemenen kuoria, 
jotka virta vähitellen vie pyytölaatikkoon, mistä ne taasen 
on poistettava. Kuolleet siemenet ja poikaset poistetaan 
joka päivä.

Ensi aikoina on kalansikiöllä vatsan alla niin sa
nottu keltarakko, joka sisältää ravintoainetta. Raudun ja 
lohen sikiöllä on tämä rakko melko suuri ja helposti va
hingoittuva, niin että noita pikkukaloja on tähän aikaan 
pideltävä ani varovasti.

Soveliain aika kalanpoikasten muualle istuttami
seksi on vähän ennen kuin keltarakko täydellisesti hä
viää. Poikaset liikkuvat siihen aikaan jo vapaasti, vaikk
eivät vielä ole alkaneet syödä. Nyt voidaan ne istuttaa 
aluksi johonkin sopivaan lammikkoon. Myös voidaan ne 
päästää puroihin, jos vain voimme metallilankavaatteella 
rajoittaa niille erikoisen alan. Täällä niitä voidaan ruok
kia hienolla silkkihaavilla pyydetyillä planktoneilla. Tai 
voimme ne päästää heti suorastaan luonnolliseen veteen. 
Niin tehden on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että ku
kin laji päästetään semmoiseen veteen, joka soveltuu sille 
erikoisesti, raudun sikiöt mataliin, virtaviin, kivipohjaisiin 
vesiin, lohen sikiöt samanlaisiin, mutta syvempiin (o,»-o,8 
meetriä), joiden pohjassa on isoja kiviä; harjuksen sikiöt 
kivipohjaisiin, runsaskasvullisiin vesiin; siian sikiöt parhai
ten syvien järvien mataliin rantavesiin, missä ne voivat 
piilotellaida vesikasvien suojassa. Ylipääten ovat sikiöt 
jaettava pienemmiksi joukoiksi useampiin paikkohin, vält
täen semmoisia, missä petokaloja, vesilintuja ja muita si
kiöiden vihollisia oleksii.

Muuten ei sikiöitä pidä päästää lämpimästä vedestä 
kylmään tai päin vastoin, vaan ovat ne vähitellen totu
tettavat sen veden lämpöön, johon ne istutetaan. Itse siir
täminen sukeutuu parhaiten läkki- tai lasikannuissa ja 
varsinkin siian kuljettamisessa on vältettävä veden läikky
mistä mahdollisuuden mukaan.
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Kalankasvatusta, jota meille vasta aivan viimme ai
koina on ruvettu hiukan kokeilemaan, harjoitetaan muissa 
maissa jo suurella menestyksellä. Ruotsissa on noin 30 
kalankasvatuslaitosta, Norjassa lähemmä 60, sitä paitsi 
vielä merikalain hautomalaitoksia. Saksassa päästetään 
vuosittain kalanhautomalaitoksista useita satoja tuhansia 
lohen ja raudun sikiöitä, ja ainoastaan täten onkin täällä 
saatu säilymään lohensuku, joka muuten olleneisi jo aika 
päiviä tyyten hävinnyt. Schveitsissä on 84 kalankasvatus- 
laitosta, joista v. 1890 istutettiin 13,677,532 kalaa. Yh
dessä ainoassa kalankasvatuslaitoksessa Skotlannissa hau
dotaan vuosittain aina kahteenkymmeneen miljoonaan 
raudun- ja lohenpoikaa. Kanaadassa harjoitetaan kalan
kasvatusta suuremmoisen suunnitelman mukaan kahdessa
toista suuressa valtion omistamassa kalankasvatuslaitok
sessa, useita yksityisten omaamia lukuunottamatta. Näissä 
haudottiin v. 1887 yhteensä 77,673,000 eri kalalajien 
poikaa. Yhdysvalloissa huomattiin v. 1880 että järvet al
koivat käydä kalattomiksi. Silloin alettiin suurin määrin 
hautoa näiden järvien arvokkaimman kalalajin siian mä- 
tisiemiä. Vuonna 1885 tehty tarkastus osoittikin että sinä 
vuonna kalansaalis oli paljon suurempi kuin koskaan 
ennen *).

Kalanhautomis-aseman kustannuksia ei voi pitää mi
nään suurina siihen hyötyyn nähden, jota semmoisesta 
voimme toivoa. Meidän maassamme Evoon laitetun koe
aseman perustaminen maksoi valtiolle 7,500 markkaa ja 
vuotuiset menot on laskettu 1,500 markaksi. Jonkun kuu
den seitsemän vuoden päästä luullaan! aseman tulevan 
aikaap yksinomaan kalojen ja hedelmöitetyn mädin myyn
nistä saaduilla tuloilla.

Kalojen lisääntymistä voidaan edistää myös muilla
kin keinoilla kuin kalansiitoksella ja kalankasvatuksella.

*) Nämä tiedot on otettu „Suomen kalastustenkäitsijam 
tiedonannoista «.
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Kalojen elämäntavoista kertoessamme huomautimme että ne 
paikat, joissa täysikasvuisilla kaloilla on paras ravinnon 
saanti, harvoin ovat sopivia mädin kehkiämiselle. Tämä 
koskee varsinkin matkakaloja (kts. s. 9) etupäässä lohta. 
Nämä arvokkaat kalat nousevat merestä ylös virtoihin 
kutemaan ja kulkevat halukkaasti niin lähelle alkulähteitä 
kuin mahdollista.

Mutta monin paikoin estää niiden kohoamisen jyr
kät, väkevät kosket. Tosin kyllä on lohi erinomaisen voi
makas. Mutta silläkin on rajansa, ja voidakseen nousta 
ylös koskesta, johon hommaan lohi ryhtyy aina milloin tä
mä vain on mahdollista, ei virranvuon nopeus saa olla 
niin suuri kuin kalan uimanopeus virrattomassa vedessä  ̂
mikä lyhyvillä matkoille voi olla aiva 8— 10 meetriä se
kunnissa. Voimme siis olettaa lohen nousevan koskesta, 
joka juoksee ainakin 5 meetriä sekunnissa. Mutta usein 
on virran nopeus suurempi tai osuu sulkuja tielle. Sem
moisissa tapauksissa koettaa lohi, kuten tunnettu, hypäh
tää yli esteen. Tavallisesti voi voimakaskin lohi kui
tenkin tehdä vain 1, 5  meetrin korkuisia hyppyjä, vaikka se 
tosin joskus voi ponnahtaa kolmenkin meetrin korkeuteen.

Jyrkkäin luonnonputousten tai jo virran alipäähän 
rakennettujen keinotekoisten sulkujen kautta estetään lohi 
useissa paikoin kohoamasta pitemmälle jokiin. Lukuisat 
lohien kutemiselle ja poikasten elannolle soveliaat paikat 
jäävät siten käyttämättä, joten koko joen lohentuotanta 
vähenee tuntuvasti. Tätä epäkohtaa korjatakseen on mo
nin paikoin ulkomailla alettu laittaa keinotekoisia kala
teitä, joita myöten kalat vaikeudetta voivat nousta noiden 
ennen voittamattomain esteitten yläpuolelle.

Nämä kalatiet voivat olla kahta eri lajia, nim. kala- 
portaita, jotka jakavat putouksen useampaan pieneen osaan, 
joiden ylitse kala voi hypätä, ja kalakyniä, joissa vesi 
juoksee siksi verkalleen että kala voi uida siitä ylös. 
Kumpaistakin lajia on keksitty useita eri järjestelmiä. 
Mikä järjestelmä kulloinkin on soveliain, riippuu luonnol-
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lisestikin paikallisista seikoista, jotka tulee tutkituttaa tai
tavalla henkilöllä, parhaiten jollakin valtion kalastusvirka- 
miehellä *).

Mikäli jonkun maan teollisuus kehittyy, sikäli lisään
tyy myös sulkulaitosten luku sen vesiväylissä. Meidän ka- 
lastussääntömme on kyllä koettanut pitää huolta kalain 
nousemisesta ja takaisin palajamisesta virroissa (kts. s. 58)- 
Mutta kokemus on osoittanut että nuo säännöissä määrä
tyt sulkuluukut eivät ollenkaan täytä tarkoitustaan. Sen 
vuoksi onkin ehdotettu että meilläkin alettaisiin laittaa 
kalateitä sulkulaitoksiin ja semmoisiin luonnonputouksiin, 
joita lohi ei voi muuten nousta. Tämmöisiä kalateitä lait
tamalla voi sulkulaitosten rakentaminen suuremmissa ve
sissä käydä päinsä tuottamatta haittaa kalastukselle.

Ulkomailla saatu kokemus näyttää että lohentuo- 
tanta keinotekoisia kalateitä laittamalla on melkoisesti li
sääntynyt jo’ issa, joista ne tehdaslaitosten tähden ovat 
melkein tykkänään hävinneet, ovatpa ennestään aivan lo- 
hettomatkin joet kalateitä rakentamalla saatu varsin lohi
siksi. Niinpä on esim. Irlannissa muuan pieni joki, pie
nempi kuin Vantaan tai Mäntsälän joet Uudellamaalla, 
joka laskee mereen 6 meetrin korkuisena putouksena. 
Tämän putouksen alapuolella saatujen lohien luku ei nous
sut kahtakymmentä korkeammalle. Joen omistaja antoi 
v. 1852 ja 1853 laittaa siihen lohiportaita sekä laski ve
teen keinotekoisesti haudottua lohenmätiä. Vuonna 1855 
saatiin jo 188, v. 1858 1,457 ja v. i 87° 9>75° lohta, arvol
taan 75,000 markkaa.' Ja sittemmin on kalastus tuottanut 
joka vuosi kutakuinkin saman verran. Laitoskustannuk- 
set nousivat 12,000 markkaan. Vuotuinen korko on siis 
600, 700 prosenttia**).

*) Katso Suomen Kalastuslehti 1892, s. 172—205 »Kala- 
teistä  ̂ valaistu lukuisilla kuvilla.

* * )  Katso „Suomen kalastustenkaitsijan tiedonantoja«, II s; n
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Samalla tavalla edistää kalateiden rakentaminen 
myös siian ja taimenen nousua jo’issa ja virroissa.

Meidän maassamme löytyy runsaasti paikkoja, joissa 
tuommoiset lohiportaat varmaankin olisivat suureksi hyö
dyksi, tehden kymmenien kilomeetrien laajuisia kaloista 
köyhiä vesialoja hyötyä ja tuloja tuottaviksi. Muuan 7,500 
markan suuruinen kustannusarvio onkin jo tehty täänlaa- 
tuisen kalatien rakentamista varten 6 meetriä korkeaan 
Vantaanjoen putoukseen, jonka alapuolella muutamana 
kesänä on saatu kaksikinsataa taimenta.

Ankeriaanpoikaisten nousemista varten (kts. edelle s. 
15) on ulkomailla laitettu niin sanottuja ankeriaankyniä. 
Nämä ovat ylimalkain erittäin yksinkertaisia ja huokeita 
laitoksia, jonka vuoksi niitä suuren hyötynsä tähden pi
täisi laittaa kaikkiin sulkuihin, joiden katsotaan estävän 
ankeriaansikiön nousemista.

Meidän kalastuselinkeinomme tähänastiseen alhai
seen asemaan on pääasiallisesti vaikuttanut tietämättö
myys niistä toimenpiteistä, jotka juuri meidän luonnon
ominaisuuksiin mukautuen olisivat omiaan sitä kohotta
maan. Tämän tietämättömyyden poistamiseksi on mei
dän nykyinen kalastustemme kaitsija katsonut vesiemme 
tieteellisen tutkimisen välttämättömäksi, samaan tapaan 
kuin esim. Saksassa tehdään. Olemme edellä monin pai
koin näyttäneet miten tärkeätä tieteellisesti sivistyneen 
ammattimiehen apu on kaikissa kalastuksen kohottamista 
tarkoittavissa yrityksissä, jos mieli toivoa menestystä. Jos 
taasen taitamaton henkilö johtaa näitä kokeita, menee 
koko yritys helposti hukkaan, joten syntyy vaan luotta- 
mattomuutta kaikkia uusia menettelytapoja kohtaan. Niin
pä on esim. kalankasvatuksen suhteen väitetty, että se 
tuottaa liian vähän tullakseen kannattavaksi. Mutta jär
viin on laskettu miljoonittain kalansikiöitä antamatta am
mattimiehen edeltäpäin tutkia josko kysymyksen alaisessa 
järvessä on riittävästi ravintoa ja miten tätä parhaiten 
voisi lisätä. Liian paljon vaadittua on myöskin että ka-

6
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lastuksen pitäisi vaurastuman kalateitä laittamalla jos 
vaikka minkäläisissä vesissä. Yhtä tärkeää kuin tämmöi
sissä tapauksissa on itse esteen tutkiminen, on koko vesi- 
jakson tarkka tutkiminen sekä esteen ylä- että alapuolelta. 
Helposti siis huomaa jokainen miten suuri merkitys on 
semmoisilla kalastus virkamiehillä kuin kalastustenkaitsi- 
jalla ja hänen apulaisellaan, joiden puoleen jokainen on 
oikeutettu kääntymään tarpeellisten tutkimusten toimeen
panemisen sekä kalastusta koskevien neuvojen ja selitys
ten suhteen*).

Vuonna 1890 julkaisi nykyinen toimekas kalastusten- 
kaitsijamme ^Toimenpide-ehdotuksia kalastusten kohotta- 
miseksiu, jossa hän ehdottamiensa parannusvaatimusten 
ohessa — joihin sittemmin jo osaksi on ryhdyttykin — 
täydellä syyllä huomauttaa eräästä kalastustoimemme hei
kosta puolesta. Meidän rahvaamme nimittäin ei käsittele 
pyydettyjä kaloja kyllin taitavasti, voidakseen niistä val
mistaa mahdollisimman korkeahintaista kauppatavaraa. 
Tämä on huomattavana varsinkin silakkain suhteen, joi
den suolaamisessa vasta viimme vuosina on eräs uusi me
nettelytapa tullut käytäntöön. Samoin voisi turskastakin, 
jota meidän saaristolaisemme nykyään monin paikoin pi
tävät hyvinkin ala-arvoisena, tulla kelpo kauppatavara, 
jos se vain osattaisiin oikealla tavalla säilyttää. Kalas- 
tustenkaitsija ehdottaakin sen vuoksi edellä mainitussa 
julkaisussaan vielä yhden apulaisen asettamista, jonka vel
vollisuutena olisi olla yleisölle neuvojana ja ohjaajana 
säilytys- ja savustuslaitosten sekä jäähuonetten perustami
sessa, kalain jäihin säilyttämisessä, kuljetuksessa y. m. 
Tämän apulaisen tulisi myös pitää erikoisesti silmällä 
merikalastuksen tarpeita. Hallitus ei ole kuitenkaan vielä 
tähän asti nähnyt hyväksi suostua tähän ehdotukseen,

*) Kalastustenkaitsijana on nykyään tohtori O. Nordqvist 
ja hänen apulaisenaan filosofian kandidaatti J. A. Sundman.
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jonka täytäntöön pano epäilemättä olisi kalastuksellemme 
suureksi hyödyksi.

Melkoiseksi eduksi maamme kalastukselle on myös
kin kalastustenkaitsijan ehdottama rautatiemaksun alennus 
kalatavaralle.

8. Kalain ja kalastajan viholliset sekä 
niiden hävittäminen.

Jo edellä, kalojen elämäntavoista puhuessamme, mai
nitsimme muutamia niiden pahimpia vihollisia, jotka nii
den henkeä ahdistavat. Mutta kalain viholliset ovat 
useimmiten myös samalla kalastajan vihollisia, sillä ne 
kalastavat hänen vedessään ja riistävät siten häneltä mel
koisen osan hänen kalatuloistaan.

Kaloilla on useita vihollisia omissa heimolaisissaan- 
kin. Semmoisia ovat kaikki nuo n. s. suuret eläinsyöjät, 
kuten esim. hauki, kuha, ahven, lohi y. m. Mutta ne ovat 
varsin arvokkaita kalastajalle, jonka vuoksi niiden hävittä
minen ei voi tulla edes kysymykseen muussa tapauksessa 
kuin jos samassa vedessä on kaksi tai useampia syötäviä 
petokalalajeja, joista yksi on muita tuntuvasti arvok
kaampi, niinkuin esim. lohi haukea. Pyytämällä uutte
rasti arvottomampaa lajia sen kutuaikana, voidaan sitä 
melkoisesti vähentää.

Vahingollisimpia ovat kuitenkin ne kalat, joista it
sestään ei ole mitään tai ainoastaan ani vähän hyötyä, 
vaan jotka elävät toisten arvokkaimpain mädillä. Ja tässä 
suhteessa ovat rautakalat milPei pahimpia. Niinpä on, 
kuten jo kerran aikaisemmin mainitsimme, muutamin pai
koin lohi kokonaan hävinnyt semmoisista järvistä, joissa 
on ollut runsaasti rautakaloja. Niiden pyytäminen tiheä- 
silmäisillä nuotilla onkin sen vuoksi perin paikallaan.
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Pyyntivaivain korvaukseksi voi rautakaloista keittää raa- 
nia. Korkeasaarelaiset ja koivistolaiset pyytävätkin näitä 
varsin erikoisesti raanin valmistusta varten. Jätteet ovat 
oivallista sikain ruokaa tai voidaan käyttää myös lannoi
tukseen.

Muuten hävittää mätiä myöskin useat kuoriaiseläi- 
met ja hyönteistoukat. Mutta nämä ovat toiselta puolen 
ravintona monille kalalajeille,»jonka vuoksi ei niitä pidä 
hävittää vaikka se kävisi päinsäkin, joka kuitenkin tuntuu 
perin uskomattomalta.

Muutamat linnut pitävät myöskin kalavesiämme yh
teisenä omaisuutena ja harjoittavat niissä kalastusta. Var
sinkin kalasääski, kuikka ja kaakkuri ovat kovia kalamie
hiä, sitte iso- ja pikkukoskelo, kalalokki ja uikku. Näitä 
eläimiä pitääkin mahdollisuuden mukaan hävittää.

Merikotka elää niinikään osaksi kaloilla, mutta se 
pyytää myöskin vesilintuja, varsinkin noita kalastukselle 
niin haitallisia pikkukoskeloita syö se aika lailla. Kala
sääski (sääskeläinen *) sitä vastoin elää melkein yksin
omaan kaloilla, pitämättä pienintä lampeakaan liian vähä
pätöisenä kalastukselleen. Suurella nopeudella syöksyy se 
hiukan vinosti korkeudesta alas vedenpinnalle, katoo aal
toihin, puikistaikse taasen äkkiä ylös ja ravistaen veden 
siivistään kohoo se jälleen, lentäen jonkun puunkannon 
nenään saalistaan syömään, jonka tehtyä se antautuu uu
delle pyyntiretkelle. Lähiönä saukkoa on kalasääski ka
lastuksen pahin vihollinen. Kalasääsken pyytäminenkin 
on melkein vaikeata, sillä se on tavattoman varovainen. 
Suomen kalastusyhdistys maksaa nykyään markan jokai
sesta tapetusta kalasääskestä.

Kuikka (tohtaja) ja kaakkuri munivat suolattomain 
vesien: sisäjärvien ja lampien läheisyydessä, siirtyen heti

*) Sulkujen väliin merkitsemme A . M ela n  mukaan rah
vaan eri paikkakunnilla käyttämät toisintonimet.

Suomentaja.
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sen jälkeen merenrannikolle, missä ne muuten elostavat. 
Ne elävät melkein yksinomaan kaloilla, joita ne pyytävät 
tavattoman taitavasti. Vedessä ovat ne nimittäin vasta 
oikein kotonaan. Sukeltaminen on niille leikintekoa ja 
ne voivat uida pitkiä matkoja kilpaa nopeimpain kalain 
kanssa, tarvitsematta moniin minuuteihin nousta veden
pinnalle hengittämään. Kumpikin ovat yleisiä koko maas
samme. Yleensä ei niitä pyydetä erikoisemmasti, ja muu
ten niitä on arkuutensa tähden hyvin vaikea ampuakin. 
Eikä syötäväksi kelpaamaton lihansakaan juuri siihen ke- 
hoita. Sitä vastoin ei niiden höyhenpeite ole ensinkään 
arvoton. Varsinkin kaikkein kalastajain tulisi niitä pyy
tää ja hävittää, sillä heidän kalasaaliistaan vaativat ne suu
ren osan. Myös Kalastusyhdistys maksaa tappajaisia yh
den markan kappaleelta.

Koskeloista ovat varsinkin isokoskelo (uukoskelo, röhkä) 
ja pikkukoskelo (tukkakoskelo, karikoskelo, jouhikoskelo, 
ajava) vahingollisia kalastukselle. Herna (haukinielu, un- 
gelo, uivelo) on jotenkin harvinainen ja munii perin har
valukuisena maamme pohjaisissa ja itäisissä osissa. Mi
tään lukuisesti ei meillä tavata isojakoskelojakaan. Se 
pysyttelekse hautomisaikanaan parhaastaan maan sisä
osissa, varsinkin pohjanpuolella. Munia voi toisinaan olla 
aina 20 yhdessä pesässä. Milloin ei isokoskelo ole pako
tettu turvautumaan muuhun ravintoon, elää se melkein 
yksinomaan kaloilla, joita se pyytää suurella taitavuudella, 
sukeltaen ja uiden veden alla. Tavallisesti pyytää se 
noin 14, 15 sentimeetrin pituisia kaloja, mutta uskaltaa 
myös suurempainkin kimppuun. Tämän kalan huomatta
vimpia omituisuuksia on se järjestyksellinen pyyntitapa, 
mitä se käyttää järvien matalikkorannoilla kalanpoikasia 
ahdistellessaan. Kokonainen liuma lintuja kokoontuu ri
viin loitolle rannasta ja alkaa uida hiljalleen sitä kohden, 
lyöden silloin tällöin siivillään veteen ja sukeltaen veden 
alle. Täten säikytetyt pikku kalat pakenevat yhä mata
lammalle rantaa kohden tuon yhä tihenevän elävän nuo-
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tan sulkemina ja joutuvat vihdoin aivan helposti lintu
parven saaliiksi, joka tämän jälkeen taasen uudistaa nuo- 
tanvetonsa. Nämä ahneet kalastajat tuottavat siten, missä 
niitä vain löytyy, suurta tuhoa kalanpoikasten parvessa. 
Erään ammutun isonlokin kurkussa tavattiin kerran m uu
tamia sormenpituisia ahvenia, kaksi korttelin pituista kivi- 
nilkkaaM ja kuvussa „yksi toista korttelia pitkä ahven“ . 
Kun isokoskelo on arka, erinomainen sukeltaja ja sitä 
paitsi liikkuu kevyesti veden pinnalla, niin ei sen ampua- 
minen ole suinkaan helppoa.

Pikkukoskelo, joka tavataan kaikkialla maassamme, 
vieläpä varsin lukuisana, ei ole läheskään yhtä kaihtele- 
vainen. Myöskin tämä lintu on kalastajan vastuksena, 
jonka vuoksi sitä pitääkin vainota. Se laskeutuu arkaile
matta lähelle vesilinnunpyytäjää, niin ett’ei tämä usein
kaan tarvitse muuta suojusta kuin jonkun pensaan tai ma
talan kiven. Väitetään että varsinkin keväällä voi pikku- 
koskelon houkutella ampumapaikan läheisyyteen punaisen 
koiran tai keppiin kiinnitetyn punaisen vaatekappaleen 
avulla.

Yleensä tunnettua on että lokit elävät suurimmaksi 
osaksi kaloilla. Meillä tavallisimmat lajit ovat kalalokki, 
selkälokki (haililokki), merilokki, harmaalokki (kaija, kajava, 
louve) ja isolokki (pormestari). Ne eivät elä kuitenkaan 
yksinomaan kaloilla. Pienemmät lokkilajit syövät myös 
nilviäisiä ja matoja, joita niiden usein nähdään nokkivan 
ulkosaariston Peltoloilla. Suuremmat taasen elävät pelto- 
hiirillä, pikkulinnuilla sekä toisten vesilintujen munilla ja 
poikasilla. Mutta kun ne, kuten esim. merilokki, vaativat 
veroa haahkankin pesiltä, ovat ne perin vastuksellisia va- 
hingoneläimiä. Isolokki hätyyttää usein keväisin hylkei
den äskensyntyneitä poikasia, joten siitä siis tässä tapa
uksessa voi sanoa olevan jotain hyötyä kalastajalle. Yli- 
pääten on vahinko kuitenkin suurempi. Sitä lieventää 
sentään jonkun verran se hyöty, mikä ulkosaariston rah-



vaalia on lokin munista, joita ne kokoavat ja syövät suu
rin määrin.

Lokinpyynti on muuten varsin yksinkertaista. ^Tar
vitsee ainoastaan heittää valkea nenäliina ilmaan gniitä 
paikalle houkutellakseen. Ja kun yksi kerran saadaan 
alas putoamaan, niin kiiruhtaa toisia heti paikalle. Sillä 
nähdessään jonkun valkean esineen putoavan ilmassa, luu
lee lokki sen toverikseen, joka muka nyt syöksyy kaloja 
sukeltamaan, ja kiiruhtaa aika kyytiä tuolle hyvälle kala- 
paikalle. Lokkia voidaan pyytää monella eri tavalla, an
soilla y. m.

Uikunsukuisia lintuja munii meillä pääasiallisesti 
kolme lajia. Silkkikuikka eli valkokulkku-uikku (partauikku, 
jouhiuikku, hetara) munii yleisemmin saaristossa tai pa
remminkin etelärannikon sisälahdelmissa, mutta on harvi
nainen maan sisemmissä osissa. Harmaakulkku-uikku 
(muikkulintu, isompi härkälintu) nähdään harvoin muni
van etelämmässä, mutta on varsin yleinen pohjoisessa, 
yleisin Keski-Suomen pohjoisissa osissa. Kolmas, musta- 
kulkku-uikku (härkälintu, sarviuikku, pohjanuikku), munii 
maan sisäosissa, harvemmin nähty länsiosissa, yleisempi 
pohjoisemmissa osissa. Perinpohjaisemmin kuin mitkään 
muut lintumme ovat uikut oikeita vesilintuja, sillä ne nou
sevat maalle ainoastaan suurimmassa hätätilassa, siellä 
kun ne paljon helpommin joutuvat vihollisten kynsiin* 
Lentoon eivät ne myöskään mielellään kyhäydy, vaan 
sukeltavat tavallisesti hädän tullen. Niiden pääasiallisena 
ruokana on pikkukalat ja kalansikiöt, jonka vuoksi ka
lastaja tekeekin oikein antaessaan niille lyijyä nahkaan, 
milloin vain siihen on tilaisuutta.

Imettäjäin luokkaan kuuluvista eläimistä on vesirotta 
eli vesipäästäinen meidän kalastuksemme vihollinen. Tämä 
pieni eläin tavataan kaikkialla maassamme, Etelä-Suo
mesta aina Lappiin saakka. Veden läheisyyteen kaivaa 
se itselleen maanalaisen asunnon, josta kulkee putkimai
sia käytäviä maanpinnalle sekä yksi samanlainen veteen.

«7
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Päivät viettää se enimmäkseen pesässään, varsinkin sem
moisissa paikoissa, missä sitä muuten häiritään, mutta 
yöllä suoltaupi se veteen saalista pyytämään, uiden ja 
sukellellen melko näppäryydellä. Se pyytää hyönteisiä 
ja kaikenlaisia nilviäisiä, kuoriaiseläimiä ja matoja, myös
kin sammakoita ja kaloja. Onpa sen nähty käyvän kä
siksi semmoisiinkin kaloihin, jotka ovat kuusikymmentä 
kertaa sitä itseään painavampia. Onneksi vaanivat kuiten
kin pöllöt ja huuhkajat vesipäästäistä öiseen aikaan ja 
vähentävät niiden lukua.

Paljon tuntuvampaa vahinkoa kuin vesipäästäinen 
tekee kalasuvulle saukko. Semmoisesta vedestä, jossa
saukko saa häiritsemättä harjoittaa kalastustaan, loppuu 
kelvolliset kalat piankin tykkänään ja vesi menettää kai
ken arvonsa kalavetenä.

Saukon surmaamishalu on aivan rajaton. Se tap
paa usein vain huvin vuoksi, syöden ainoastaan herkkui- 
simmat osat saaliistaan. Lohi, rautu, hauki ja ahven ovat 
sen mieliruokaa, ja vasta sitte kun se on hävittänyt tyy
ten parhaimmat kalalajit, alkaa sille kelvata huonommat
kin. Se uiskentelee tavattoman sulavasti eikä nopeim- 
matkaan kalat voisi sitä välttää, jolPei sen täytyisi väliin 
kohota vedenpinnalle hengittämään. Sen voima on yhtä 
suuri kuin sen ahvattimaisuuskin. Niinpä on saukon nähty 
pyytävän aina meetrin pituisia lohia ja kerrotaan sen syö
vän päivän mittaan oman painonsa kaloja.

Meillä on saukkoja melkoisen runsaasti, Etelä-Suo
mesta aina Lappiin saakka, niin hyvin uloimmassa saa- 
ristorivissä kuin sisävesissäkin. Sen mielipaikkoja ovat 
kuitenkin metsikkorantaiset joet ja purot. Niillä seuduin, 
missä sen annetaan olla rauhassa, pyytää se sekä yöllä 
että päivällä, mutta ainoastaan yöllä siellä, missä sitä 
ahdistetaan. Silloin makaa se tavallisesti päivät pesässään, 
joka on rantaäyrääseen, tavallisesti jonkun puun alle kai
vettu kolo, mistä vie käytävä veteen. Käytävän suu on 
aina vedenpinnan alla, niin että saukko voi huomiota
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herättämättä pistäytyä rantaäyräältä veteen, jokaisella 
saukkoparilla on useita tämmöisiä pesiä, tavallisesti etäällä 
toisistaan *).

Vielä ei käsitä yleisö mimmoinen kalastu ksen vihol
linen saukko oikeastaan on ja miten suuren osan se vaatii 
kalastajan tuloista. Ainoastaan pari kuntaa maksaa siitä 
tapporahoja. Ja kuitenkin olisi saukonsuvun hävittämi
sellä mitä suurin merkitys, sillä sen upea turkki korvaa 
ainoastaan osaksi sen tekemän vahingon.

Saksassa ovat kalastusyhdistykset asettaneet saukon 
tapporahan 3:sta 5:teen saksanmarkkaan. Ja toisin pai
koin onkin saukko alkanut tulla yhä harvinaisemmaksi, 
kalasuvun lisääntyessä samaan aikaan ilahuttavassa mää
rässä. Yhdeksän vuoden aikana (1879— 1888) oli muuan 
thyyringiläinen tilanomistaja 15 kilomeetriä pitkällä alueel
laan Ilm-joen varrella hävittänyt 62 saukkoa. Seurauk
sena oli että hän v. 1880 sai 400 naulaa rautuja ja har
juksia, 1881 900, 1882 1,000, 1883 1,500, 1884 1,800 ja 
1885 2,000.

Myöskin Suomen Kalastusyhdistys on päätöksellään 
21 päivänä huhtikuuta 1892 määrännyt tapporahaksi jo
kaisesta maan rajain piirissä tapetusta saukosta 5 markkaa.

Saukon voi joko ampua tai pyytää raudoilla.
Jos saukkoa tahdotaan ammuta, täytyy meidän odot

taa siksi kunnes se on alkanut yöllisen kalastuksensa ja 
sitte pitää silmällä milloin se nousee maalle. Mutta usein 
voi tämä odotus käydä hyvinkin pitkäksi, sillä saukko on 
varovainen ja vainuaa ihmisen pitkän matkan päästä, 
jolloin se voi nousta maihin kokonaan toisessa paikassa 
kuin odotimme.

Helpoimmin joutuu saukko saaliiksemme pyytäes- 
sämme sitä raudoilla. Sen enimmän käytetyille maihin
nousu paikoille asetetaan viritetyt raudat, joko sitte aivan

*) Saukon asunnoista kerrotaan lähemmin »Eläinten elin
keinot ja teollisuustoimet* nimisessä kirjasessa s. 46.
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veteen nousupaikan viereen tai maalle. Kummassakin 
tapauksessa ovat ne tarkoin peitettävät, veteen viritettäissä 
hiekalla tai liejulla, maalle asetettaissa sammalilla, lehdillä, 
löyhällä mullalla y. m., niin ett’ei saukko voi mitään aavis
taa. Raudat, joiden sangat pitää olla varustettu ham
pailla, on aina kiinnitettävä rantaan siksi pitkällä nuoralla 
että tarttunut saukko, koettaessaan paeta syvemmälle, 
rautojen painosta vajoaa pohjaan, missä se pian tukehtuu.

Saukon tappamista myrkyllä ei voi suositella koska 
siten voi pian olla vaarassa muidenkin kuin vain saukon 
henki *).

Kaikista meidän vesissä löytyvistä kalansyöjistä eläi
mistä on hylje huomattavimpia lukuisuutensa, suuruutensa 
ja sen suuren kalapaljouden vuoksi, jonka se syö.

Meidän vesissä elostaa pääasiallisesti kaksi hyljela
jia, halli eli harmaahylje (kraaseli), joka tavataan pitkin 
Suomen rannikkoa, varsinkin loitompana aukealla merellä 
ja ulkosaaristossa, sekä kiehkuraishylje eli norppa joka ta
vataan sekä uiko- että sisäsaaristossa ja tämän lisäksi 
Laatokassa ja Saimaan vesissä. Sen ilmautuminen näissä 
vesissä selitetään samalla tavalla kuin merihärjän ilmau
tuminen samoissa vesissä (kts. edellä s. 20) Kolmas laji, 
kirjavahylje, on harvinainen meidän rannikollamme ja 
näyttäytynee ainoastaan poikkeuksena Pohjan ja Suomen 
lahdissa.

Mitään luotettavia tietoja meidän maassamme vuo
sittain tapetuista hylkeistä ei meillä ole. Kuvernöörien 
yleisten ilmoitusten mukaan nousisi se noin 6,ooo:teen. 
Jos oletamme että hylje vapaana ollessaan syö päivässä 
noin 5 kilogrammaa kaloja, joka lienee jotenkin paikoil
leen arvattu, niin on se jokaista hyljettä kohti 2,650 kiloa 
vuodessa ja 6,000 hyhjettä kohti 15,900,000 kiloa. Mutta 
kun meidän rannikkovesissämme eläviä hylkeitä on kaik-

*) Katso enemmin saukosta »Suomen Kalastuslehti« 1892, 
s. 7—22.



kiaan paljon enemmin kuin mitä niitä vuosittain tapetaan, 
niin on itse asiassa tuo niiden ruuaksi joutuva kalamää- 
räkin paljon suurempi.

Mutta hylje ei tee vahinkoa ainoastaan kaloja hä
vittämällä. Se rikkoo myös kalliita pyydyksiä, korjaten 
suuhunsa jo niihin kertyneet kalat. Varsinkin lohiverkot 
ja suurrysät, joita käytetään Pohjanlahden pohjoisosassa, 
kärsivät suuria vaurioita hylkeen vierailujen vuoksi. Mutta 
myöskin salakkaverkot ja Saimaan vesien muikkuverkot 
ovat siltä vaarassa. Lohi, silakka ja turska näyttää olevan 
hylkeen pääasiallisimpana ruokana.

Siihen suureen vahinkoon nähden, minkä hylje te
kee Tanskan kalastukselle, on sikäläinen hallitus määrän
nyt tapporahan (3 kruunua päästä) hylkeiden hävittämi
seksi. Ja voidakseen täydellisesti hävittää hylkeen Itä
merestä on Tanskan kalastusyhdistys kääntynyt Saksan, 
Ruotsin, Suomen ja Venäjän kalastushallitusten puoleen, 
pyytäen heitä ryhtymään samanlaiseen sotaan hylkeitä 
vastaan. Saksassa onkin tähän suostuttu ja määrätty 5:n 
saksan markan suuruinen tapporaha jokaisesta hylkeestä. 
Muut eivät ole vielä lopullisesti asiaa päättäneet. Ja 
meidän ei yleensä kannata myöntääkään mitään palkintoa 
hylkeen hävittämiseksi Itämeren lahdelmista, enemmän 
kuin Laatokastakaan, ennenkun naapurimmekin ovat teh
neet samanlaisen päätöksen, sillä luultavasti saisimme 
maksaa tapporahoja niistäkin hylkeistä, jotka tapetaan 
Ruotsin ja Venäjän alueella. Meidän saaristolaisrahvaam- 
me harjoittaa sitä paitsi laajaperäistä hylkeen ampuamista 
ja pyyntiä saamatta minkäänläistä palkintoa.

Laatokassa sitä vastoin harjoittaa hylkeen ampua
mista ainoastaan muutamat pitäjät. Täällä kenties olisi 
tapporahain makso paikallaan, mutta toivottava olisi että 
myös Venäjän puolelta ryhdyttäisiin samanlaiseen toimen- 
piteesen.

Saimaan vesissä taasen on hylkeenpyynnin palkitse
minen aivan välttämätöntä, sillä tietävästi ei hylje täällä
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ole minkään säännöllisen pyynnin esineenä, jonka vuoksi 
se onkin lisääntynyt ja levennyt semmoisiinkin järviin, 
joissa sitä ei ennen ollut*). Jokaisesta Saimaan vesissä 
tapetusta hylkeestä on Suomen kalastusyhdistys maksanut 
sitte ir päivän huhtikuuta 1892 3 markkaa. Sitä paitsi 
on yhdistys varsin Saimaan hylkeenpyyntiä varten hankki
nut erikoisia hylkeenverkkoja, joita halukkaille henkilöille 
lainataan malleiksi.

Yhdistyksen palkinnoita jakaa kaikki yhdistyksen 
asiamiehet ja niiden saamista varten vaaditaan tapetun 
eläimen (hylkeen tai saukon) pääkallo tahi (kalasääsken, 
kuikan ja kaakkurin) pää, sekä tappo-aikaa ja paikkaa 
koskeva todistus kahdelta luotettavalta henkilöltä, jotka 
itse ovat nähneet tapetun eläimen kokonaisuudessaan.

Edellä olleesta esittelystä näkyy, että ne lukuisat 
petoeläimet, jotka ottavat osansa meidän saaliistamme, 
ovat tuntuvasti olleet syynä siihen huonoon tulokseen, 
minkä kalastuksemme on näihin asti antanut sekä että 
kalastusyhdistys, määrätessään palkinnoita pahimpain 
kalastuksemme vihollisten hävittämistä, on tässäkin koh
den osannut oikean tien kalastuselinkeinon kohottamiseksi.

9. Mimmoista ravintoa kalat voivat 
toisinaan meille tarjota.

Yleensä on kalaravinto sekä maukasta että tervel- 
listä. Mutta siitä huolimatta ei kuitenkaan muutamia ka
lalajeja sovi syödä mimmoisessa muodossa tahansa.

Jokainen meidän maamme asukas on kyllä.kuullut 
puhuttavan minkäläisenä vastuksena lapamato (heisimato)

J Katso »Suomen Kalastuslehti«, 1892, s. 56—60.
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on ihmisen suolistossa ja usemmat rannikkolaisemme lie
nevät itse kokeneet sen tuottamia vaivoja.

Mutta mitä tietä ovat nämä kutsumattomat vieraat 
tunkeutuneet suolistoomme?

Tiede selittää tämän kysymyksen varsin mielen
kiintoa herättävällä tavalla. Lapamato kuuluu nimittäin 
n. s. heisimatojen suureen heimoon, ja näiden matojen 
kehityshistoria on kieltämättä omituisimpia koko eläin
kunnassa.

Heisimadot vaivaavat useimpia lihansyöjiä eläimiä; 
ovatpa monet eläimet altiita useammanlaatuisillekin hei- 
simadoille.

Monet tietämättömät ovat vielä tänään päivänä siinä 
luulossa että madot syntyisivät itsestään suolistaan, mutta 
jokainen, ken tuntee vain luonnontiedon ensi alkeitakaan, 
tietää ett’ei mikään elävä olento ilmaudu tällä tavoin, 
vaan että kaikki saavat alkunsa munista, kehittyköötpä 
nämä sitte aluksi joko vanhempain ruumiissa tai hautuu- 
tukoot niistä vapauneina. Jos lapamato syntyisi itsestään 
suolistoomme, niin selittämättömäksi jäisi minkä vuoksi 
se ilmautuu ainoastaan lihansyöjäin, mutta ei kasvinsyöjäin 
eläinten suolistossa.

Mutta millä tavoin siirtyvät ne eläimestä toiseen?
Me tahdomme selittää tavallisen &?z>tf«-heisimadon 

kehityksen. Jokainen tietää että heisimato poistuu ruu
miista ulostusten mukana. Jos tämmöistä heisimatoa tut
kitaan mikroskoopilla, huomataan että sen nivelosat ovat 
aivan täynnä pieniä munia. Nämä munat taasen pysyvät 
elinvoimaisina monet ajat, varsinkin kosteassa ilmassa. 
Helposti voimme siis olettaa että koirat, jotka varsin usein 
pureksivat ruohoja y. m., sattuvat nielemään yhden tai 
useampia näitä munia, jotka jonkun toisen koiran ulos
tusten mukana ovat joutuneet kentälle, ja että suolistoon 
joutuneesta munasesta sitte kehittyy mato.

Mutta niin ei suinkaan ole asian laita. Jos ennes
tään terveelle koiralle syötetään tämmöisiä munilla säly-
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tettyjä heisimatoja, sulavat ne sen vatsassa eikä ainoa
kaan muna kehity pitemmälle suolistossa. Mutta on muuan 
toinen eläin, joka napostelee ruohoa kentillä, usein koi
rain ulostusten läheisyydessä, jänis nimittäin. Ja ainoastaan 
tämän ruumiissa voi heisimadon muna kehittyä edelleen.

Kummallista kyllä, eivät munat kehity jäniksessä 
heisimadoksi, vaan muuttuvat ne sen suolistossa pienen 
pieniksi alkioiksi (embryoiksi), jotka kaivautuvat suolisei- 
nämäin lävitse ja koettavat tunkeutua lihaksiin. Ja sinne 
ne pysähtyvät liikkumattomina, verhoutuen pian omituisen 
rakon sisään. Ja juuri näitä me tavallisessa puheessa 
sanomme lihan siemeniksi.

Rakon sisusseinämästä kehittyy sitte lyhytkaulainen 
heisimadonpää, ollen aivan saman näköinen kuin tuon koi
rilla, varsinkin metsästyskoirilla, niin tavallisen heisima
don pää. Tämä pää on vapaana rakon sisällä.

Sattuupa nyt/ että koira tai metsästäjä saavuttaa jä
niksen ja tappaa sen, jolloin koira tavallisesti saa jänik
sen sisälmykset. Ja sillä tavoin siirtyy „siemenet“ jäniksestä 
koiran suolistoon. Täällä liukenee nyt itse rakko ja va
paaksi päässyt pää imeytyy paikalla suolen seinämään. 
Heti tämän jälkeen alkaa pään taaemmasta osasta jatkua 
nivellevy toisensa jälkeen, joten siitä ennen pitkää kehit
tyy moninivelinen heisimato. Jonkun aikaa myöhemmin 
alkaa jo taaemmissa nivelosissa ilmautua munia. Nämä 
nivelosat ovat nimittäin vanhimpia, sillä uudet nivelosat 
kehittyvät aina päästä käsin.

Jotta nämä munat taasen voisivat jonkun toisen 
koiran sisällä kehittyä heisimadoksi, pitää ne ensin joutua 
jänikseen (tai kainiiniin) ja siellä kehittyä siemenrakoiksi 
ja semmoisina siirtyä koiran suolistaan. Samoin täytyy 
kissan-heisimadon munat ensin joutua rotan tai hiiren 
sisään, kehittyä siellä siemenrakoiksi ja sen jälkeen jou
tua kissan suolistoon. Kahden ihmisessä tavattavan, niin 
sanottujen kapeitten lapamatojen munat kehittyvät sieme
niksi toisen siassa, toisen nautaeläimissä.
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Heisimadon munain kehittyminen on siis melkein 
sattuman varassa. Niiden täytyy ehdottomasti ensin jou
tua jonkun erikoisen, määrätyn eläinlajin vatsaan, sillä 
kaikkein muiden vatsassa sulavat ne kuten muukin ruoka. 
Mutta sen vuoksi syntyykin heisimadossa useita miljoonia 
munia, jotka yleensä säilyvät elinvoimaisina pitkät ajat.

Tuo meidän maassamme ihmisissä yleensä tavattava 
heisimato on niin sanottu leveä lapamato. Sen yleismaail
malliseen leviämiseen nähden on huomattu ettei sitä, 
kuten kapeaa lapamatoa, tavata hajallaan siellä täällä, 
vaan että se on paikallisuuksista riippuva, ilmautuen par- 
haastaan meren ja suurten järvien rantamilla, missä kala 
on kansan pääasiallisena ruokana. Niinpä on Euroo
passa kaksi suurta piiriä, joissa sitä tavataan, mutta sen 
sijaan puuttuu se toisin paikoin kokonaan tai on ainakin 
perin harvinainen. Toinen näistä piireistä käsittää niin 
sanotun ranskalaisen Schveitsin, se on seudut Geneve, 
Newchatel, Morat ja Bienne järvien ympärillä. Toiseen 
kuuluu Itämeren rantamat, varsinkin Pohjan ja Suomen 
lahtien rannikko. Norrbottenissa Ruotsissa on puolella 
asukkaista tämä mato, ja meilläkin, ainakin rannikkoseu
duillemme, on tuskin yhtään perhettä, missä ei jollakulla 
jäsenellä olisi tuota kiusallista loiseläjää. Jo Pietarissa, 
Tartossa ja Riiassa on se paljon harvinaisempi ja vielä
kin tuntuvampi vähentyminen näyttäytyy Puolassa, Itä- 
Preussissa, Pommerissa ja Tanskassa. Eurooppaa lukuun
ottamatta on se tavallinen Turkestanissa sekä hyvin ylei
nen Japaanissa.

Tämä lapamadon ilmautuminen yksinomaan vesirik- 
kaissa seuduissa tai merenrantamilla, on antanut aihetta 
siihen luuloon että sen „siemenetw kehittyisivät jossain 
paikkakunnalla yleisessä kalassa. Tätä luuloa on myös
kin leveän lapamadon munien ulkomuoto vahvistanut. 
Nuo pyöreät munat ovat nimittäin pinnaltaan pitkäin kar
vain peittämiä, joiden eloisain liikuntojen avulla muna 
voi uiskennella vedessä.



Jos meidän ulostuksissamme on tämmöisiä munia ja 
ulostukset joutuvat veden kanssa yhteyteen esim. sadeve
den välityksellä, joutuvat munaset sadevesipuroihin ja 
siirtyvät siten suurempiin vesiin.

Vasta viimme aikoina onkin löydetty leveän lapama
don siemenet. Tavallisesti on luultu väärin, että ne ke
hittyisivät siiassa, mutta tässä kalassa usein tavattavat 
siemenet eivät kehity heisimadoksi ihmisen, vaan muuta- 
main vesilintujen suolistossa. Samoin käy monessa muus
sakin kalassa eläville siemenille. Leveän lapamadon sie
menet näyttäytyvät parhaastaan useammissa meidän ta
vallisimmissa syötäväkaloissamme, nimittäin haulissa, ma
teessa ja ahvenessa, mutta on myös tavattu nieriässä, har
juksessa ja erään kerran Itaaliassa myöskin siiassa. Se 
ilmautuu niin hyvin lihassa kuin maksassa ja mädissäkin.

Suoranaiset kokeet ovat osoittaneet että juuri näistä 
siemenistä todellakin kehittyy lapamato. On annettu la- 
pamado n siemeniä sisältäviä kaloja ruuaksi ennestään ter
veille koirille ja lääkärit itsekin ovat syöneet semmoista 
siemenensekaista kalaa, ja molemmat, sekä koirat että 
ihmiset, ovat ennen pitkään saaneet leveän lapamadon.

Lapamadon tuottamat kivut ilmautuvat eri henki
löissä erilaatuisina. Painostavaisuus ja vaiva rinnan-alla 
ja vatsa kuopassa, happamat röyhtäykset, oksetukset ja ve
telät ulostukset vuoroittelevat. Mutta muutamissa tapauk
sissa voi mato vaikuttaa turmiollisesti myös hermostoon, 
synnyttää päänkipua, korvain suhinaa, näköhäiriöitä, hyp
py tautia ja kaatumataudin kohtauksia. Professori Rune
berg on tämän lisäksi näyttänyt, että niissä seuduissa, 
missä leveä lapamato on yleinen, niin hyvin pohjoisessa 
levenemispiirissä kuin Schveitsissä, on korkeamääräinen 
verettömyys varsin yleistä ja että useimmilla tämmöisillä 
hänen hoitamillaan potilailla oli mato, jonka poistettua 
he usein pian ja täydellisesti tervehtyivät. Samanlaisia 
huomioita on muuan lääkäri Japaanissakin tehnyt.
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Tästä siis näkyy ett'ei lapamato ole niinkään via
ton vieras kuin yleensä luullaan, vaan on kyllä syytä 
ajaa se tiehensä niin pian kun olemme huomanneet, että 
se on koteutunut suolistoomme. Madon poistamiseksi 
nautitaan erillaisia lääkkeitä, joita saadaan apteekeista.

Mutta meidän pitää myös olla varoillamme eteem
me ollenkaan päästä suolistoomme noita kiusallisia vie
raita. Sitä varoen ei meidän sovikaan syödä kaloja muu
ten kuin hyvin keitettyinä tai paistettuina. Varsinkin pais
tettu kala ei useinkaan ole tarpeeksi kypsää, vaan on si
sus enemmin tai vähemmin raakaa. Raakaa mätiä, var
sinkin hau’in ja mateen mätiä, syömällä saadaan myös 
helposti lapamato.

Kuitenkin voisi meilläkin tuntuvasti vähentää lapa
matoa, jos yleensä oltaisiin siksi varovaisia ett’ei ulostuk
sia päästettäisi veden yhteyteen eikä munille annettaisi 
tilaisuutta siirtyä sitä tietä etemmäksi. Niin menetellen 
on todellakin viimme aikoina onnistuttu vähentämään le
veää lapamatoa Geneve-järven ympäristöllä Schveitsissä.

io. Järjestelmällinen katsaus Suomen 
kaloihin.

Jokainen tietää että muutamat eläimet ovat enem
min toistensa näköisiä kuin toiset. Niinpä on esim. kuha 
enemmin ahvenen kuin lahnan näköinen, kun taasen säy- 
näs, ja sitäkin enemmin parkki, lähenee lahnaa. Niiden 
eläinten, joilla on useampia yhteisiä tunnusmerkkejä ja 
jotka juuri sen tähden ovat toistensa näköisiä, sanotaan 
olevan heimolaisia keskenään. Tämä yhdennäköisyys on, 
kuten jo sanottiin, milloin selvempi, milloin hämärämpi, 
joten heimolaisuuskin on joko läheisempää tai kaukaisem-
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paa. Särjellä, sorvalla ja säynävällä esim. on useita yh
teisiä tuntomerkkejä, jonka vuoksi ne ovatkin, kuten sa
notaan, saman suvun eri lajeja. Lahna, sulkava ja parkki 
poikkeavat taasen näistä useilla tuntomerkeillä, vaikka to
sin ovatkin jossain määrin niiden näköisiä. Ne kuuluvat 
siis samaan heimoon kuin edellisetkin, mutta ovat toista 
sukua. Suurempia eroavaisuuksia on huomattavana hau
issa, joka sen vuoksi kuuluukin aivan toiseen heimoon. 
Vieläkin suuremman eroavaisuuden havaitsemme kampe
loilla tai ahvenella, jonka vuoksi ne luetaankin jo toiseen 
lahkoon. Nahkiainen, jolla on imusuu, eroaa muista ka
loista monituisten tärkeäin tuntomerkkien puolesta, ja 
muodostaa siis heimolaisineen niin sanotun alaluokan. 
Kaikki kalat yhteensä taas muodostavat, aivan samoin 
kuin linnut, imettäväiset, matelijat ja sammakko-eläimet, 
kukin osaltaan itsenäisen luokan.

Tämmöistä selvemmille tai hämärämmille yhdennä
köisyyksille tai yhteisille tuntomerkeille perustuvaa eläin
ten jakamista eri luokkiin, alaluokkiin, lahkoihin, heimoi
hin, sukuihin ja lajeihin, joilla ilmaistaan niiden keske- 
näinen heimolaisuus, sanotaan eläinten järjestelmälliseksi 
ryhmittämiseksi.

Asettamalla nämä yhteiset tuntomerkit eli ominai
suudet sekä eläinten keskenäiset eroavaisuudet määrätyksi 
järjestykseksi, ovat tiedemiehet ryhmittäneet ne niin, että 
jokainen, luottaen heidän työhönsä ja tuntien kutakuinkin 
heidän käyttämäänsä kieltä, voi saada selväksi hänelle 
ennestään aivan tuntemattoman eläinlajin nimen, sillä 
edellytyksellä nimittäin, että eläin on ollut tutkijoillekin 
tunnettu.

Tiedemiehet ovat antaneet kaikille eläimille vasitui- 
set latinaiset nimensä, jotka ovat otetut käytäntöön kaik
kialla maailmassa. Näistä kerran vakauneista latinaisista 
nimistä on se etu, että kaikissa maissa tiedetään mitä 
eläimiä ne tarkoittavat, ja sen perusteella eri kansoihin 
kuuluvat henkilöt voivat vaihtaa toistensa kanssa ajatuk-
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siä näistä asioista tarvitsematta tietää mikä nimi kullakin 
eläimellä on eri kielissä.

Jokaisella eläimellä on aina kaksi tieteellistä nimeä. 
Ensimmäinen ilmaisee suvun, mihin eläin kuuluu, ilmais
ten siten sen yhtäläisyydet muiden samaan sukuun kuulu
vain kanssa. Toinen on eläimen oma la jinimi, ilmaisten 
ne erillaisuudet, joilla tämä eroitakse muista saman suvun 
edustajista. Niinpä on sorva Cyprinus erythrophthalmus, 
särki Cyprinus rutilus, säynäs Cyprinus idus j. n. e.

Jälempänä olevaan tauluntapaiseen katsaukseen olem
me merkinneet Suomen kalastoon kuuluvain eri alaluok
kien, lahkojen, heimojen, sukujen ja lajien pääasiallisim
mat ja silmäänpistävimmät ominaisuudet. Sen opastamana 
pitäisi lukijan voida määrätä nimet niille hänelle ennes
tään tuntemattomille kaloille, jotka hän mahdollisesti ta
paa. Seuraavat piirteet meillä vähemmin yleisistä kala
lajeista on oleva hänelle useimmissa tapauksissa apuna 
päästäkseen selville onko hän kysymyksessä oleville la
jeille nimiä antaessaan osannut oikein eli ei.

Nimeä määrättäessä tarkastetaan ensin ykkösellä 
merkittyjä tuntomerkkejä, mutta jolPeivät nämä sovellu 
tarkastettavana olevaan kalaan, siirrytään vieressä sulku
jen välissä olevalla numerolla merkittyihin tuntomerkkei- 
hin, jotka löydetään numeronmukaiselta paikaltaan. Niinpä 
siirrytään esim. alaluokkaa määrättäessä i:stä 4:jään, 5:stä 
6:teen j. n. e. tai määrättäessä esim. mihin Piikkieväisten 
heimoon kala kuuluu i:stä 2:teen, 3:sta I2:een j. n. e.

Tahdomme tässä selittää muutamin piirtein eräitä 
ruumiinosia, jotka ovat tuntomerkkeinä jälempänä ole
vassa taulussa. Yläleuvan muodostaa enimmäkseen va
paasti eteenpäin liikkuvat välileuvanluut, jotka muodosta
vat turvan kärjen sekä sivuilla tavallisesti hampaattomat 
yläleuvanluut. Välileuvanluusta taaksepäin on vannas luu, 
joka on kiilautunut edellä mainitun luun takana lähinnä 
olevaan luuhun. Vannasluu muodostaa suuaukon etu
osalle laen, ja kahden puolen tätä ovat suulaenluut. Ala-
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leuvanluut ovat ainoastaan harvoin keskiviivassa yhteen- 
kasvettuneet. Hampaita ei ole ainoastaan leukaluissa, vaan 
myös vannasluussa, suulaenluissa, kieliluussa ja alhaalla 
nielussa sijaitsevassa nieluluussakin.

Kieliluun kummaltakin sivulta lähtee luukaaria. Nel
jään keskimmäiseen ovat tavallisesti kidukset kiinnitetyt, 
jonka vuoksi niitä sanotaankin kiduskaariksi. Näitä peit
tää tavallisesti ulkoapäin n. s. kiduskalvo, joka on jänni
tetty ensimmäisestä kieliluun kaaresta lähtevien luuhaarak- 
keiden väliin. Kiduskalvoa peittää tämän lisäksi useim
miten ohuvista luulevyistä muodostunut laitos. Näitä 
luulevyjä on yleensä neljä, nimittäin etupuolella kupera 
etukansi, tämän alla välikansi sekä takaosassa kiduskansi 
ja tämän alla aluskansi.

Eviä  on kalalla viittä eri lajia: selkäevät, pyrstö evä ja 
rintaevät eturuumiin sivuilla, vatsaevät melkein ruumiin 
keskiviivassa, usein rintaevien välissä vieläpä joskus ulot
tuen niiden etupuolellekin, mutta usein myös hyvän mat
kaa taaemmaksi, sekä vihdoin kusetinevä heti suoliaukea- 
man takana. Selkäeviä on miten milloinkin yksi tahi 
useampia.

Pitkin ruumiin kumpaistakin sivua kulkee useimmi
ten, toisinaan ainoastaan etukyljillä näkyvä, rivi pieniä rei
kiä eli huokosia, jotka lävistävät sillä kohdalla olevat suo
mukset ja yhdessä muodostavat niin sanotun syrjäviivan. 
Tämän viivan muoto ja sen kohdalla olevain suomusten 
luku on usein tärkeänä määrääjänä läheisiä lajeja toisis
taan eroitettaissa. Jokainen tämmöinen huokonen on pie
nen limatiehyeen suuna, mikä on johonkin hermohaarak- 
keesen yhdistettynä ja näyttää olevan jonkunlaisena ha- 
vaitsemus-ilmausten pesänä, josta ei kuitenkaan ole vielä 
täyteen selvyyteen päästy.

Ruumiissa heti suolen päällä on useilla kaloilla ta
vallisesti yksiosainen, harvoin kaksiosaiseksi kuroutunut 
ilmalla täytetty rakko, uimarakko, jonka löytymisellä tai 
puuttumisella sekä muilla ominaisuuksilla on suuri merki-
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tys eri heimoja ryhmittäissä. Tätä rakkoa voi supistaa ja 
laajentaa. Edellisessä tapauksessa puristuu siinä oleva 
ilma ja kala laskeutuu vedessä, jälkimmäisessä tapauksessa 
käy aivan päinvastoin. Usein on tämä rakko putken tai il- 
matiehyeen kautta yhteydessä nielun kanssa (n. s. „rakko- 
suisillaw, esim. lohella, hauella, särkikaloilla ja silakalla).

Siirrymme nyt lähemmin tarkkaamaan kalojen eri 
jakoja.

Alaluokat:

1 (4). Kiduksia peittää yksi kiduskansi kummallakin puo
lella päätä.

2 (3). Pyrstöevän kumpikin liuska yhtä suuri.
I. Lutiruo toisia, Teleöstei.

3 (2). Pyrstöevän alaliuska paljon suurempi. Selkäruoto
ulkonee ylempään liuskaan.

II. Kiillesuomuisia, Ganoidei.
4 (1). Kiduskansi puuttuu.
5 (6). Kidusreikiä viisi kummallakin puolella.

III. Lev e asuista, Plagiös torni.
6 (5). Kiduksia kuusi tai seitsemän kummallakin puolella,

pussimaisten kidusonteloiden sisäsyrjiin kiinnikas- 
vettuneet. Yksi ainoa nenäreikä. Imusuu. Ei ollen
kaan rinta- ja vatsaeviä.

IV. Pyöreäsuisia, Cyelosiomi.

1. Alaluokka. Luuruotoisia, Teleöstei. 

Lahkot:
1 (6). Kidukset kampamaisia, ei erillisinä tupsuina kidus-

kaarissa.
2 (3). Selkä-, vatsa- ja kusetineväin etummaiset eväruo-

dot kankeita ja nivelettömiä, usein pistäviä (jos sei-
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käeviä on kaksi, ovat etummaisessa kaikki ruodot 
pistäviä, toisinaan selkäevän edellä erillisiä piikkejä).

i. Piikkieväisiä, Acanthopterygii.
3 (2). Kaikki evät pehmeäruotoisia.
4 (5). Vatsaevät, milloin niitä on, lähellä rintaeviä. Ui-

marakko ilmatiehyttä vailla.
2. Pehmeäeväisiä, Anacanthini.

5 (4). Vatsaevät, milloin niitä on, etäällä rintaevien ta
kana. Uimarakko ilmatiehyellä yhdistetty suuhun.

J .  Rakkosuisia, Physöstomi.
6 (1). Kidukset tupsumaisia. Turpa pitkäveteinen. Suu-

aukko pieni, milt’ei pystysuora. Ei ollenkaan ham
paita.

4. Tupsukiduksisia, Lophobrdnchii.

Ensimmäinen lahko: P i i k k i e v ä i s i ä , Acanthopterygii. 

Heimot:
1 (2). Erillisiä piikkejä selkäevän etupuolella.

1. Rautakaloja, Gasterosteidae.
2 (1). Ei erillisiä piikkejä selkäevän etupuolella.
3 (12). Ruumis joko liereämäinen tai hyvin niljakka.
4 (n). Vatsaevät eivät ole imulavaksi muodostuneet.
5 (10). Vatsaevät ei yhteenkasvettuneet.
6 (9). Kiduskannet tai etukannet syrjiltään enemmin tai

vähemmin piikillisiä tahi hammasmaisesti leikkeisiä, 
Vatsaevät rintaevien alla.

7 (8). Posket pehmeät.
2. Ahvenia, Pircidae.

8 (7). Posket peitetty luukaarella silmien alta aina etu-
kanteen asti.

3. Simppuja, Cöftidae.
9 (6). Kidus- ja etukannen reunat ei piikillisiä. Suomut

pieniä. Takimmaisen selkäevän ja kusetinevän ta
kana rivi erillisiä pikkueviä.
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4- Makrillikaloja, Scömbridae. 
10 (5)* Vatsaevät rintaevien alla ja suppilomaisesti yhteen- 

kasvettuneet. Ruumis pitkäveteinen, lähes liereä.
5. Tokanpoikia, Gobiidae. 

n  (4). Vatsaevät pyöreäksi imulavaksi muodostuneet. 
Rintaevät leveitä. Ruumis suomuton. Pää lyhyt, 
turpea.

6. Imukaloja, Discöboli. 
12 (3). Ruumis pitkulainen, liereä ja varsin niljakka. 

Vatsaevät pieniä, rintaeväin etupuolella. Pyrstöevä 
tavallisesti pyöristynyt. Meidän lajeilla yksi ainoa 
pitkä selkäevä, joka alkaa niskasta tai sen takana. 
Pää ruumista kaitaisempi.

7. Limakaloja, Blenniidae.

Ensimmäinen heimo: Rautakaloja, Gasterosteidae.

Suvut:
1 (2). Turpa ei pitkäveteinen.

I. Rautakalan suku, Gasterdsteus.
2 (1). Turpa melkeän pitkäveteinen.

2. Vaskika/an suku, Spinachia.

1. Rautakalan suku, Gasterdsteus.

Lajit:
1 (2). Kolme piikkiä selkäevän etupuolella.

1. Kolmepiikkinen eli suurempi rautakalay G. aculedtus.
2 (1). Noin 10 piikkiä selkäevän etupuolella.

2. Rymmenpiikkinen eli pienempi rautakala, Gypungitius.

2. Vaskikalan suku, Spinachia.

1. Noin 15 piikkiä selkäevän etupuolella.
3 Vaskikala, Sp. vulgaris (kuv. 1; kts. siv. 6).
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Toinen heimo: Ahvenia, Percidae.

Suvut:
1 (4). Kaksi selvästi erillistä selkäevää. Posket kuopat-

tomat.
2 (3). Hampaat hienoja, karttamaisia. Kiduskannen ta

kareunassa yksi piikki, etukansi hampaallinen.
3. AJivenan suku, Pereä.

3 (2). Leukahampaat yhdessä rivissä, eri suuruisia. Ki
duskannet hampaattomat, etukannet hampaalliset.

4. Kuhan suku, Lucioperca.
4 (1). Yksi ainoa 13— 15 piikkinen selkäevä. Poskissa

limakuopat.
3. Kiiskin suku, Acerina. 

Näihin sukuihin kuuluvia kaloja löytyy meillä ainoas
taan yksi laji kussakin suvussa: ahven, Pereä Jluviätilis, 
kuha, Lucioperca sandra ja kiiski, Acerina cirnua.

Kolmas heimo: Simppuja, CöttiJae.

Suvut:
1 (2). Ruumis paljas, niljakka, pyrstöpuoli litistynyt. Pää

suuri, leveänlitteä. Selkäeviä kaksi. Rintaevät suuria.
6. Simpun suku, Coitus.

2 (1). Ruumis kulmikas," luulevyjen peittämä. Selkäeviä
kaksi. Leuvanalus viiksellinen.

7. Partasimpun suku, Agönus.

6. Simpun suku, Coitus.

Lajit:

1 (2). Syrjäviiva piikillinen. Päälaella kaksi rinnakkaista 
kyhmyä.
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7» Pikku horkkeli, C. bubalis (kuv. 3; kts. s. 6).
2 (1). Syrjäviiva sileä.
3 (6). Kiduskansi piikillinen.
4 (5). Päälaella taaskääntöisiä piikkejä (tavallisesti kuusi).

8. Isosimppu, C. scörpius.
5 (4). Päälaella neljä rosoista kyhmyä.

9. Merihärkä, C. quadricörnis.
6 (3). Kiduskannet piikittömiä, etukannessa yksi ylös-

kääntöinen piikki. Pää muutoin sileä.
jo . Kivikala, C. göbio.

7. Partasimpun suku, Agönus.

Yksi laji, neljällä ylöspäisellä turpapiikillä, tavallinen 
partasimppu, A. cataphrädus (kuv. 4), ilmautuu ainoastaan 
harhailijana etelärannikollamme, (kts. s. 5).

Neljäs heimo: Makrillikaloja, Scömbridae.

Yksi suku ja yksi laji: tavallinen makrilli, Scomber 
scömbrus (kuv. 2) joka jonkun kerran on harhautunut mei
dän eteläiseen saaristoomme (kts. s. 5).

Viides heimo: Tokanpoikia, Gobiidae.

Yksi ainoa suku.

9. Tokanpojan suku, Göbius.

Lajit:
1 (2). Kulkku ja otsa suomuilla peitetty. Noin 40 suo

mua syrjäviivassa.
13. Musta tokanpoika, G. niger (kuv. 5).
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2 (i). Kulkku suomuinen, otsa ilman. Noin 60 suomua 
syrjäviivassa.

14. Vaalea tokanpoika, G. minutus.

K uu des heim o: Imukaloja, Discöboli.
Suvut:

1 (2). Kaksi selkäevää. Ruumis paksu, lyhyt ja könttyrä
rivittäisillä, sileiilä luukyhmyillä.

10. Vilukalan suku, Cyclbpterus.
2 (1). Yksi selkäevä. Takaruumis tuntuvasti kokoonpu-

ristunut, iho liukas.
11. Pallokalan suku, Liparis,

10 Vilukalan suku, Cyclöplerus.

Yksi ainoa laji, Vilu- eli rasvakala% C. lumpus (kuv. 7).

11. Pallokalan suku, Liparis.

Yksi ainoa laji, pohjolan pallokala, Z. lineätus (kts. s. 6).

Seitsem äs heim o: Limakaloja, Blenmidae.
Suvut:

1 (4). Pyrstöevä selvästi erillään selkäevästä.
2 (3). Vatsaevät täydellisiä, mutta kapeita ja suipokkaita.

12. Limakalan suku, Lumpenus.
3 (2). Vatsaevässä ainoastaan yksi piikki ja yksi ruoto.

Rintaevät pieniä.
13. Teistikalan suku, Cenlronälus.

4 (1). Selkäevä yhtyy pyrstönhuipussa kapeaan kusetin-
evään.

14. Kivinilkan suku, Zodrces.
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Näihin kolmeen sukuun kuuluvia kaloja tavataan 
meillä ainoastaan yksi laji kutakin sukua: Limakala,
Lumpinus lampetraefbrmis (kts. s. 6) teistikala, Centronätus 
gunnlllus (kuv. 6, kts. s. 6) ja kivinilkka, Zoarces viviparus 
(kuv. 8).

T oin en  lah k o : P e h m e ä e v ä i s i ä ,  Anacänthini. 
H eim ot:

1 (6). Pää säännöllinen, silmät molemmin puolin päätä.
Ruumis pitkäveteinen.

2 (5). Vatsaevät löytyy.
5 (4). Vatsaevät kiinnittyvät kulkunalustaan rintaevien etu

puolelle.
8. Turskakaloja, Gadidae.

4 (3). Vatsaevät takaruumiilla. Ruumis hyvin pitkävetei
nen. Yksi selkäevistä osittain kusetinevän kohdalla. 
Molemmat leuvat venähtäneet pitkäksi turvaksi.

9. Nokkahaukia, Scombresäcidae.
5 (2). Vatsaevät puuttuu. Ruumis hyvin pitkäveteinen,

ankeriasmainen ja pienillä suomuilla varustettu. 
Selkä- ja kusetinevä aito pitkiä.

10. Tuulenkaloja, Ammodytidae.
6 (1). Pään molemmat sivut erinäköisiä, silmät samalla

puolella päätä. Ruumis korkea, kupeilta litistynyt, 
toinen sivu (ylöspäin käännetty silmäsivu) värillinen 
toinen sivu vaalea. Selkä- ja kusetinevä aito pitkiä.

11. Kampeloitaf Pleuronlctidae.

K a h d e k sa s heim o: Turskakaloja, Gadidae.
Suvut:

1 (2). Kolme selkäevää, kaksi kusetinevää. Nielu suuri.
15. Turskan suku, Gddus.
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2 (i). Kaksi selkäevää, yksi kusetinevä. Pienet, kartta
maiset hampaat.

16. Mateen suku Löta. 
Meillä on kumpaistakin sukua yksi ainoa laji, ta

vallinen turska, Gadus mörrhua ja made, Lota vulgaris.

Yhdeksäs heimo: Nokkahaukia. Scombresöcidae.

Tämän heimon kaloja on meillä yksi ainoa suku, 
Nokkahan1 in suku, Betone, ja sitä yksi laji, tavallinen nok- 
kahauki, B. acus (kuva 9, kts. s. 5), tunnettu yläleu vastaan, 
joka on alaleukaa lyhyempi.

Kymmenes heimo: Tuulenkaloja, Ammodytidae.

Yksi ainoa suku:

18. Tuulenkalan suku, Ammodytes.

Lajit:
1 (2). Alaleuka ruumiin korkeutta pitempi. Välileuka ei

voi liikkua eteenpäin. Selkäevä alkaa rintaevien 
päiden kohdalta tai vähän etempää. Musta täplä 
suupielissä.

23. Isompi tuulenkala, A. lanceolätus (kuv. 10, kts. s. 6).
2 (1). Alaleuka ruumiin korkeutta lyhyempi. Välileuka

voi liikkua eteenpäin. Selkäevä alkaa rintaeväin 
taaemman kolmasosan kohdalta.

24. Pienempi tuulenkala, A. lancea (kts. s. 6).

Yhdestoista heimo: Kampeloita, Pleuronectidae. 

Suvut:
1 (2). Kumpikin leukapieli lähes yhtä kehittynyt. Selkä- 

evä alkaa yläsilmän etupuolelta.
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19. Piikkikampelan suku, Rhömbus. 
2 (i). Värillisen sivun leukapielet paljon kehittyneemmät 

kuin vaalean sivun. Selkäevä alkaa yläsilmän päältä.
20 . Kampelan suku, Pleuronlgtes.

19. Piikkikampelan suku, Rhömbus.
Yksi laji, tunnettu suurista piikeistään värillisellä 

puolella, piikkikampela, Rh. maximus.

20. Kampelan suku, Pleuronectes.

Lajit:
1 (4). Syrjäviiva melkein suora. Värillisellä ruumiinsi-

vulla ruosteenkarvaisia täpliä.
2 (3). Ei mitään kyhmy riviä silmäin takana.

26, Tavallinen kampela, PL Jlesus.
3 (2). Viisi tai kuusi kyhmyä rivissä silmäin takana.

Punakampela, P l. platlssa.
4 (1). Syrjäviiva kaaristakse vahvasti rintaevien yläpuo-

litse. Silmäpuoli vaalean- tai kellanruuninen, joskus 
ruosteen keltaisilla täplillä.

Hietakampela, P l. limända.

Huom. Kahta viimmemainittua lajia ei ole meidän 
vesissä vielä tavattu, mutta luultavasti niitä on Ahvenan 
ympärillä, sillä niitä on myös Tukholman saaristossa.

Kolmas lahko: Itakkosuisia, Physöstomi. 

Heimot:
1 (10). Vatsaevät löytyy.
2 (3). Alakansi puuttuu. Ruumis vahvasti litistynyt, pal

jas, limainen. Yksi ainoa lyhyt selkäevä etupuolella 
selkää. Turvassa pitkät viiksisäikeet.

12. Säkekaloja, Siluridae.
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3 (2). Alakansi löytyy.
4 (5). Selkäevän takana ruodoton rasvaevä.

13. Lohikaloja, Salmönidae.
5 (4). Rasvaevä puuttuu.
6 (7). Selkäevä pyrstöpuolella ruumista, kusetinevän paik

keilla.
14. Haukikaloja, Esöcidae.

7 (6). Selkäevä ruumiin pyrstöpuolta etempänä.
8 (9). Suun yläreuna, muodostunut yksinomaan välileuvan

luista.
15. Särkikaloja, Cyprinidae,.

9 (8). Suun yläreuna muodostunut väli-ja yläleuan luista.
Ruumiin alapuoli usein kyhmyinen.

ib. Sillikaloja, Clupeidae.
10 (1). Vastaevät puuttuu. Ruumis hyvin pitkäveteinen,

liereä, limainen. Selkä- ja kusetinevät aito pitkiä, 
yhtyen taaksepäin kehittymättömään pyrstöevään.

17. Ankeriaita, Muräenidae *

K a h d e sto ista  heim o: Säkeka/oja, Siluridae.
Yksi ainoa suku, Säkekalan suku, Silurus, jota on 

yksi ainoa laji, säkiä eli monni, s. glanis (kuv. n ,  kts. s. 7)*

K o lm asto ista  heim o: Lohikaloja, Salmönidae.

Suvut:
1 (6). Yläleuka hampaallinen.
2 (5). Selkäevä melkeästi päätä lyhyempi.
3 (4). Kiduskalvon ruotoja 10— 12. Ruumis täplikäs.

22. Lohen suku, Salmo*
4 (3). Kiduskalvon ruotoja 7—8. Ruumis miltfei läpi

kuultava, täplätön. Pyrstöevä halkopäinen. Suuauk
ko jotenkin suuri.

23. Kuoreen suku, Osmlrus.
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5 (2). Selkäevä pään pituinen tai pitempi. Pyrstöevä
halkopäinen. Ruumis enemmin tai vähemmin täp- 
likäs.

24. Harjuksen suku, Thymällus.
6 (1) Yläleuvanluu hampaaton. Ruumis täplätön ja läpi-

kuultamaton. Suu pieni. Pyrstöevä syvästi hal
kopäinen.

25. Siian suku, Coregönus.

22. Lohen suku, Salmo.

Lajit:
1 (4). Selkäpuolen täplät tummia. Suomuja 9— 13 yh

dessä pitkinpäin kulkevassa 7* pään pituutta pit
kässä rivissä heti syrjäviivan yläpuolella ja selkäevän 
etupuolella.

2 (3). Ruumis pitkäveteinen, sukkulamaisesti suippeneva
kumpaankin päähän. Kiduskannessa tavallisesti 3—4 
mustaa täplää. Mustat kylkitäplät enimmäkseen 
syrjäviivan yläpuolella. Pyrstöevän pitkät sivuruodot, 
suomupeitteestä lukien, kaksi kertaa tai enemminkin 
keskimmäisiä pisemmät. Vannasluu ei levennyt 
siinä olevain hampaitten kohdalla. (Kts. s. 11— 15)

28. Kiilto lohi, S. sälar.
3 (2) Ruumis tanakka ja jotenkin tasasoukka, kiduskan

nella ja ruumiin kupeilla, aina syrjäviivan alapuo
lellakin, tavallisesti runsaasti tummia täpliä. Pyrs
töevän pitkät laitaruodot vain perin harvoin keskim
mäisiä puolta pitemmät. Vannasluu jonkun verran 
levennyt etuhampaitten kohdalla tai niiden etupuo
lella. (Kts. s. 11— 15).

29. Taimen, S. eriox.
4 (1). Vaaleita täpliä tummalla pohjalla. Suomut perin

pieniä, niiden luku edellä mainitulla kohdalla 16— 19. 
Pyrstöevä jakopäinen, suipokkaat liuskat.

30. Nieriäy S. alpinus.



23. Kuoreen suku, Osmerus,
Yksi ainoa laji, kuore eli norssi O, eperldnus.

24. Harjuksen suku, Thymällus.
Niinikään ainoastaan yksi laji, harjus, Th. vulgaris.

25. Siian suku, Coregonus.

Lajit:
1 (2). Alaleuka yläleukaa pitempi.

• 33. Muikku eli rääpys, C. dlbula.
2 (1). Alaleuka yläleukaa lyhyempi. Löytyy useampia

melkeästi toisistaan eroavia muotoja, jotka kyllä 
ansaitsisivat meidän lähempää tutkimistamme.

34. Siika, C. lavaritus.

N eljästo ista  heim o: H au kikat oja, Esöcidae.
Yksi ainoa suku, Haulin suku, Esox, sitä yksi laji 

Hauki, E . lucius.

V iid e sto ista  heim o: Särkikaloja, Cyprinidae.

Suvut:
1 (16). Kidusaukot suuret. Turvassa joko kaksi viiksi-

säijettä tai aivan viiksetön.
2 (5). Kusetinevä hyvin lyhyt, viisi- tai kuusiruotäinen.
3 (4). Selkä- ja kusetineväin etureunassa hampaallinen tai

piikillinen luuruoto. Ruumis korkea, litistynyt. 
Selkäevä kusetinevää melkeästi pitempi.

26. Ruutänan eli Kourin suku, Cyprinus.
4 (3). Selkä- ja kusetinevät hammasruodottomia, lyhyviä.

Ruumis pitkähkö, hoikka, melkein liereä. Turvassa 
kaksi viiksisäijettä.

1 12

27. Rantatordn suku, G^bio.
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5 (2). Kusetinevässä enemmin kuin kuusi ruotoa.
6 (i i ). Kusetinevä lyhyt, yhdeksän- tai neljätoista-ruotoi-

nen, hiukan tai ei ollenkaan selkäevää pisempi.
7 (8). Kummassakin suupielessä viiksisäije. Suomukset

aito pieniä. Ruumis limainen.
28. Suutarin suku, Tinca.

8 (7). Ei suupielissä viiksisäikeitä.
9 (10). Suomut hyvin pieniä. Ruumis pitkähkö, lähes

liereä.
29. Mudun suku, Phoxinus.

10 (9). Suomut suuria. Ruumis enemmin tai vähemmin
litistynyt.

30. Särjen suku, Leuciscus.
11 (6). Kusetinevä melkoisesti selkäevää*) pisempi.
12 (15). Syrjäviiva ei kaaristunut.
13 (14). Alaleuka yläleukaa pisempi.

31. Joudan eli lampivimman suku, Äspius.
14 (13). Alaleuka ei yläleukaa pisempi.

32. Lahnan suku, Abramis.
15 (12). Syrjäviiva kaarimaisesti taipunut. Rintaevät ta

vattoman pitkät.
33. Miekkakalan suku, Pllecus.

16 (1). Kidusaukot pienet. Turpa kuusi- tai kymmen-
säikeinen.

34. Kivennuolijaisen suku, Cäbitis.

26. Ruutanan suku, Cyprinus.

Yksi ainoa laji, ilman viiksisäikeitä, tavallinen ruu
tana, C. cardssius.

27. Rantatörön suku, Göbio.

Yksi ainoa laji, rantatörö, G. fluviatilis.

*) Eräällä toudansuvun lajilla, toudalla eli lam pivim m alla, 
on kusetinevä jotenkin lyhyt, mutta kuitenkin kuusi ruotoa enemmin 
kuin selkäevässä.

8



28. Suutarin suku, Tinca,
Yksi ainoa laji, suutari, T. vulgäris (kuv. 12; kts. s. 7).

29. Mudun suku, Phoxinus,
Yksi ainoa laji, mutu, Ph, äphya,

30. Särjen suku, Leusiscus.

Lajit:
1 (8). Selkäevä alkaa vatsaeväin kiinnityspaikan tai niiden

takareunan kohdalta.
2 (7). Kusetinevä enemmän tai vähemmin lanttopäinen.
3 (4). Syrjäviivan suomuja korkeintaan 45. Nieluhampaat

yhdessä rivissä.
40. Särki, L. rutilus,

4 (3)- Syrjäviivan suomuja yli 45:n. Nieluhampaat kah
dessa rivissä.

5 (6). Syrjäviivan suomuja 48—54. Kusetinevän ruotoja 11.
41. Seipi, L . gristägine,

6 (5). Syrjäviivan suomuja 55—61. Kusetinevän ruotoja
12— 14.

42. Säynäs L. idus.
7 (2). Kusetinevä tylppämäinen eli hiukan pyöristynyt.

Suomut suuria. Syrjäviivan suomuja 43—46. Kuse
tinevän ruotoja 12.

43. Turpa, L, lätifrons, (kuv. 13)
8 (1). Selkäevä alkaa vatsaeväin kiinnityskohdan takaa.

Syrjäviivan suomuja 41—42. Nieluhampaat kahdessa 
rivissä.

44. Sorva, L. erythrophthälmus.

31. Toudan suku, Aspius.
1 (2). Silmät mahtuvat noin 8 kertaa pään pituuteen. 

Syrjäviivan suomuja 62—64. Kusetinevän ruotoja 
16— 17. Pituus aina 890 millim.

45. Touta, A. rapax (kuv. 15; kts. s. 7).

1 1 4
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2 (i). Silmät mahtuvat kolme ja puoli kertaa pään pi

tuuteen. Syrjäviivan suomuja 48—50. Kusetinevän 
ruotoja 20—23. Pituus vähän yli 170 millim.

46. Salakka, A. alburnus.

32. Lahnan suku, Abramis.

Lajit:

1 (6). Nieluhampaat yhdessä rivissä.
2 (3). Turvanpää melkoisesti suuta pitemmälle venähtänyt.

47. Merivimpa, A. vimba (kts. s. 7).
3 (2). Turvanpää vähän tai ei ollenkaan suuta pitem

mälle venähtänyt.
4 (5). Kusetinevän ruotoja 28—29.

48. I^ahna, A. brdma.
5 (4). Kusetinevän ruotoja 37—44.

49. Sulkava, A. bdllerusy (kuv. 14; kts, s. 7).

6 (1). Nieluhampaat kahdessa rivissä. Kusetinevän ruo
toja 24— 26.

50. Parkki eli pasuri, A. bjoerkna.

33. Miekkakalan suku, Pelecus.

Yksi ainoa laji, miekkakala, P. cultratus (kuv. 16; 
kts. s. 7).

34. Kivennuolijaisen suku, C^bitis.

Lajit:

1 (4). Kuusi viiksisäijettä, kaikki yläleuvassa.
2 (3). Pää hiukan alaspainunut, silmänaluspiikkejä vailla.

52. Kivennuolijäinen, C. barbalula, (kuv. 17).
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3 (2). Pää litistynyt, silmien alla kaksi- tai useampihaa-
rainen taaskääntöinen piikki.

53. Rantaneula, C. tdenia, (kuv. 18; s. 7)*
4 (1). Kymmenen viiksisäijettä, 4 turvanpäässä, 1 kum

massakin suupielessä, 4 alaleuvassa.
54. Mutakala, C. fossilis, (kts. s. 7).

K u u desto ista h eim o: Sillikaloja, Clupeidae.
Suvut:

1 (2). Yläleuka alaleukaa pisempi.
35. Ansjoviin suku, Engraulis,

2 (1). Yläleuka ei alaleukaa pisempi.
36. Sillin  suku, Clupea,

35. Ansj oviin suku, Engr aulis.

Ainoastaan yksi laji, ansjovis, E . encracicholus, sitä
kin saatu Suomen rannikolla vain yksi ainoa kappale 
(kts. s. 5).

36. Sillin suku, Clupea.

Lajit:
1 (4). Kiduskansi sileä, ilman säteettäisiä uurtoja.
2 (3). Vatsaevät alkavat selkäevän keskikohdan tai taka

puolisen kolmannenosan alla, varustetut lisäkkeellä. 
Ruumiin alapuoli pyöreähkö, tylppäharjuinen.

56. Silakka, Cl. harengus, muunnos membras.
3 (2). Lisäkkeettömät vatsaevät alkavat selkäevän etureu

nan kohdalta. Ruumiin alapuoli litistynyt, terävä, 
varustettu taaskääntöisillä pienillä piikeillä.

57. Kilohaili, CL sprdttus.

/
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4 (i). Kiduskansissa säteettäisiä uurtoja ja harjuja. Kapea 

syvennys välileuvan ulkopäässä. Pituus 350 millim. 
ja siitä ylitse.

58. Maijikala, Cl. alösa (kts s. 5).

Seitsem ästoista heim o: Ankeriaita, Muräenidae. 

Suvut:

1 (2). Selkäevä alkaa hyvää matkaa takavoittoisten rin
taeväin takana.

*

37. Ankeriaan suku, Anguilla.
2 (1). Selkäevä alkaa takavoittoisten rintaeväin keskipai-

kan tai harjan kohdalla.
38. Meriankeriaan suku, Conger. 

Kumpaistakin sukua on ainoastaan yksi laji, tavalli
nen ankerias, Anguilla vulgdris, ja meriankerias, Conger 
vulgdris (kts. s. 5).

N eljäs lahko: Tupsukiduksiset; Lophobränchii.

Suvut:

1 (2). Vartalo seitsentahkoinen, pyrstöpuoli nelitahkoinen.
Turpa meidän lajilla melkoisesti litistynyt ja korkea.

39. Särmäneulan suku, Sygnäthus.
2 (1). Ruumis sileä, liereämäinen, tuskin huomattavasti

särmäinen. Rinta ja kusetineviä ei ollenkaan. Mei
dän lajilla ei ole pyrstöevää ollenkaan. Turpa meidän 
lajilla lähes yhtä pitkä kuin muu osa päätä.

40. Merineulan suku, Nlrophis• 
Kumpaakin sukua löytyy meillä ainoastaan yksi laji, 

särmäneula, Syngäthus typhle (kuv. 19) ja merineula, Ne- 
rophis ophidion.
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II. A la lu o k k a : Kiillesuomuisia9 Ganöidei.

M eidän vesissä tavataan ainoastaan yksi suku, sam- 
mensuku, Acipenser, tunnettu enemmin tai vähemmin terävä- 

päisistä, viidessä rivissä pitkin ruumista kulkevista luu- 

kilvistä. Y ksi ainoa laji, tavallinen sampi, A . sturio, (kuv. 
20) hairautuu toisinaan meidän rannoille ja  jokiin (kts. s. 5).

III. A la lu o k k a : Leveäsuisia, Plagiöstomi.
Yksi ainoa laji, Hoomeri, Lamna cornubica (kuv. 21,) 

on yhden kerran tavattu kuolleena meidän rannikolla 

(kts. s. 5).

IV . A la lu o k k a : Ympyräsuisia, Gyclöstomi. 
Y ksi ainoa suku.

43. Nahkiaisen suku, Petromyzon.

L ajit:

1 (2). Kumpaisellakin suun sivulla neljä kaksipäistä ham
masta. Pituus aina 730 millim.

65. Merinahkiainen, P. mannus (kts. s. 5). 

2 ( 1 ) .  Kumpaisellakin suun sivulla kolme hammasta, joista 

keskimmäinen kolmipäinen, toiset kaksipäisiä. Pi
tuus aina 360 millim.

3 (4). Selkäevät hyvin erillään. Pituus 3Öo:neen millim.

66. Virtanahkiainen eli silmu> P. fluvidtilis.
4 (3). Selkäevät lähekkäin tai miten milloinkin melkein

yhtyviä. Pituus aina 320 millim.

67. Pikkunahkiainen, P. planeri.

<®



L u e t t e l o
tässä kirjasessa esitetyistä kaloista.

Luetteloon on myös otettu rahvaan eri paikkakun
nilla käyttämät kalain nimitykset, jolloin on aina viitattu 
niihin nimityksiin, joita tässä kirjasessa on käytetty *).

Ahven s. 8, 25, 26, 30, 36, 45, 
46, 47, 83, 96, 104.

Airokas =  Ankerias.
Aisalohi =» Suuri taimen.
Ankeriainen — Ankerias.
Ankerias s. 9, 15, 24, 26, 28, 29, 

33, 44, 45, 47, 52, 72, 81, 
117.

Ansjovis s. 5, 116.
Asikka =» Purorautu.
Elaska =» Kivinilkka.
Flunderi — Tavallinen kampela.
Haapiainen =  Mutu.
Haili =» Silakka.
Harjukainen =  Harjus.
Harjus s. 8, 25, 28, 29, 38, 45, 

48, 75, 96, 111.
Harri =  Harjus.
Hauki s. 8, 25, 26, 28, 33, 44, 

45, 46, 47, 75, 83, 96, 112.
Hietakampela s. 6, 109.
Hoomeri s. 5, 118.
Horkkeli =  Isosimppu sekä 

Merihärkä.

Hotti ==> Kuore.
Hujokka =  Tavallinen kiven- 

nuolijainen.
Iso kivennuolijäinen =» Muta- 

kala.
tuulenkala s. 6, 24, 45,

Isosimppu s. 7, 9, 22, 45, 104. 
Janu =■ Säkiä.
Jauhoturpa =  Kivennuolijainen. 
Jokilohi «= Taimen.
Jokkelo =  Suurin taimenmuoto. 
Järvilohi =  Taimen. 
Kakarakala =  Vilukala. 
Kammelias — Seuraava. 
Kampela, tavallinen 8. 7, 9, 22, 

24, 25, 30, 36, 44, 45, 47,108. 
Karussi =  Ruutana.
Kelttu s. 13.
Keni — Mutu.
Keno =  Koiras taimen.
Kesämä =  Parkki.
Kiduspiikari =»l Isompi rauta- 
Kiduspiikki — /  kala.

Isompi
108.

*) Suomenkielinen nimistö tehty A. J . Melan mukaan.
Suomentaja.
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Kilo =  Seuraava.
Kilohaili s. 7, 25, 45, 47, 52,116. 
Kiiski s. 8, 26, 30, 33, 45, 47, 104. 
Kiiskinen =  Edellinen. 
Kivennuolijainen s, 7, 8, 24, 25, 

32, 38, 74, 115.
Kivikala s, 8, 38, 45, 105. 
Kivikala =  Mutu.
Kivimade =  Seuraava. 
Kivinilkka s. 7, 22, 25, 35,106. 
jKivinuttunen =  Edellinen. 
Kivituikkinen — Isompi rauta- 

kala.
Kituriima =  Kivennuolijainen. 
Koirankyrkyläinen — Rantatörö. 
Koiranvonttu =* Mutu,
Kojamo =  ) Tr . . . .

Koukkulohi = /  Ko,ras lohu 
Kolmepiikkinen rautakala s. 8, 

22, 33, 39 =  Isompi rautakala 
Korpiainen 
Korpisärki 
Korpus 
Kortsa 
Kortsi 
Korves 
Koskilohi \
K ossi )

K o u r iKouru) =  Ruutana'

Koiivero s. 13, 48, 55.
Kueri =  Taimen.
Kuha s. 8, 26, 29, 30, 33, 35, 36, 

45, 47, 68, 74, 83, 104. 
Kulmakko =  Mutu.
Kuore s. 8, 25, 26, 36, 44, 45, 47, 

51, 66, 68, 110.
Kurva =  Edellinen.
Kuoven =  Taimen.
Lahna s. 8, 25, 29, 33, 35, 36, 

44, 45, 46, 47, 48, 68, 115.

=  Seipi.

Taimen.

Lahnanpartti 'l __ 
Lahnanparkki f  
Lallero — Mutu. 
Lampivimpa =  Touta 
Latteri =  Parkki. 
Leppälohi =  Tjolii.

Parkki.

Limakala s. 6, 22, 24, 25, 45, 106,

ä ? » } -
Lohi s. 13, 26, 29, 36, 46, 47, 55. 

75, 79, 83.

a s } -
Maariankala =  Tavall. kampela. 
Maarias =  Naaras lohi.
Made s. 8, 25, 35, 36, 45, 47, 96, 

108.

M̂ e8} =  M a d e - 

Maijikala s. 5, 117.
Mainio \ =  Mut 
Maimunent 
Maiva =  Mutu.
Maiva =  Muikku.
Mare 1 
Matikka )  ”  Made< 
Meriankerias s. 5. 117. 
Merimadet =  Kivinilkka. 
Merihärkä s. 7, 20, 45, 105. 
Merihärjän poika => Kivikala. 
Merinahkiainen s. 5, 118. 
Merineula s. 7, 22, 25, 32, 35, 

45, 117.
Merineula =  Rantaneula. 
Merivimpa s. 8,1025,47, 48,115. 
Miekkakala s. 7, 115.
Monni == Säkiä.
Muikku s. 8, 25, 26, 44, 45, 48.

52, 68, 75, 112.
Muje =  Edellinen.
Mullo =  Pienempi lohi. 
Murokas == Siika.
Mustalohi =  Taimen.
Musta tokanpoika s. 6, 22, 25, 

30, 33, 39, 45, 105.
Mutakala s. 7, 24, 32, 116.
Mutu s. 8, 25, 45, 114. 
Nahkiainen s. 9, 10, 24, 29, 33, 

38, 45, 48, 118.
Nahkalohi =  Lohi.
Nepikettu =  Isompi tuulenkala. 
Nieriä s. 11, 26, 45, 48, 75, 96.
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>—  Mutu.

=  Kivennuoli- 
jainen.

N ik k o  =  Rautu.
Nokkahauki s. 5, 44, 47, 107. 
N o r s s i  '=  Kuore. 
P a a r a m a im u n e n \
P a lk o k a la  r 
P a ll a s  =  Tavall. kampela. 
P a llo k a s  —  Siika.
Parkki s. 8,25,36; 45, 46, 47,115. 
P a r t a k a la  
P a r ta m a tik k a  
P a r t a m a t t i  
P a r ta p e k k o  
P a r t a p iik k i  
P a r ta s u u  
Partasimppu s. 5, 105.
P a r t t i  1
P a s u  > =  Parkki.
P a s u r i )
P iik k ik a la  =  Rautakala. 
Piikkikampela s. 6, 22. 
P iik k im a h a  =  Kilohaili. 
P iik k ip o s k in e n  k iv e n n u o lija  =  

Rantaneula.
P iik k ir a u tu n e n  —  Suurempi rau

takala.
Pikkunahkiainen s. 7, 118. 
P is k a r i  —  Rantatörö.
P is ta r ip a  =  Suurempi rautakala. 
P o h jo la in e n  =  Taimen.
P o rh o  =  Parkki.
Pullokala s. 6.
P u n a p y r s tö  =  Sorva.
P u r o lo h i =■  Purorautu. 
B a n t a lik k o  — Kivikala. 
B a n ta m a ik u r i 1 __ 
B a n ta m a ik o n e n j  

B a n ta m a n k k i —  Rantatörö. 
B a n ta m a tik k a  — Kivennuolijai- 

nen.
B a n ta m ik k o  =  Kivikala. 
Rantaneula s. 7,8, 24, 25, 32,116. 
B a n t a r u ll i  —  Kivennuolijainen. 
Rantatörö s. 8, 24, 25, 30, 113. 
B a n ta v o n ttu  1 __ |^u û
B a n ta v o n tu la in e n  j 
B a p a tu ik k in e n  —  Isompi rauta- 

kala.

B a p a tm k k in e n  =  Mutu. 
B a s v a k a la  =  Vilukala. 
Rautakala, kolrnepiikkinen s. 25, 

26, 29, 39, 45, 70, 83, 102. 
Rautakala, kymmenpiikkinen s.

25, 26, 29, 39, 45, 70, 83,102. 
B a u t a m a n k k il  —  Isompi rauta- 
B a u t i  f  kala.
Rautu s. 13, 48, 55, 74, 75. 
B a n t u  — Nieriä.
Ruutana s. 8, 25, 33, 34, 36, 45, 

47, 74, 113.

S r i Edei,inen-
B ä ä p y s  =  Muikku.
B ö k ö s  =  Kiiski.
Salakka s. 8, 23, 25, 36, 44, 45, 

47, 115.

! Ä | Edellinen-
Sampi s. 5, 47, 118.
S a p e lik a la  =  Miekkakala, 
tfeeve =  Seuraava.
Seipi s. 7, 8, 25. 114. 
S eitsen selk ä  =  Vilukala. 
S e lk ä lo h i —  Taimen.

== Silakka.
Siika s. 9. 25, 48, 75, 96, 112. 
Silakka s 7, 9, 21, 25, 28, 33, 

36, 47, 54, 65, 116.
S ilm u  — Nahkiainen.

{Kivikala. 
Isosimppu. 
Merihärkä.

Sorva s. 8, 25, 36, 45, 47, 114. 
S p ita lik a la  =  Mutu.
S in iä in en  —  Pieni kuore s. 66. 
S ir k k u  — Mutu.
Sulkava s. 7, 36, 45, 48, 115. 
S u o m u slo h i =  Taimen.
Suutari s. 7, 8, 25, 30, 33, 36, 

47, 74, 114.
S ä e k a la  1

, 1 =  Säkiä s. 7, 24, 27, 
S a k e k a la  ( oq 11fk ’ *
S ä k ä

28, 38, 110.
S ä k ä k d l a '
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Särki s. 8, 25, 44, 45, 46, 47, 
114.

Särmäneula s. 6, 22, 25, 32, 33, 
35, 43, 45, 117.

1 =  Sävnäs s. 8, 10,
( 25> 29, 36, 44, 45, Saynaja ( '

Säynävä J 4 *
Taimen s. 9, 11, 26, 28, 38, 45, 

47, 55, 75, lii.
T a lv ik k o  —  Talven maavesissä 

viipynyt lohi.
T e ip i  — Seipi.
Teistikala s. 6, 24, 25,33,45,106. 
T iu r u  == Silakka.
Tokanpoika, musta s. 6, 22, 25, 

30, 33, 39, 45, 105; 
Tokanpoika, vaalea s. 6, 22, 25, 

30, 33, 39, 45, 105.

Tonkonen s. 13.
T o r s k i  == Turska.
Touta s. 7, 10, 25, 26, 45, 48,114
T o u ta  ) _ ry, ^

T o u ta in  j —  TurPa- 
T r o m p n a p p u la  —  Mutu. 
T u p p is iik a  =  Siika.
Turpa s. 7, 10, 45, 114.
Turska s. 7, 9, 22, 23, 25, 26, 

32, 35, 36, 44, 45, 47, 107. 
T u r v a s  —  Turpa.
T u u ta in  —  Suutari.
T ö r ö  =  Rantatörö.
V a lk e a lo h i =  Taimen. 
V a r o la in e n  —  Parkki. 
V a s p u u k k i —  Kilohaili. 
Vilukala s. 7, 24, 25, 38, 106. 
V im p a  —  Merivimpa.

O i k ai s n j a>
Siv. 6, 2:nen rivi alhaalta: v a lk ea  tokanpoika 

pitää olla: v a a l e a  tokanpoika.
„ 7, 7;s rivi alhaalta: s a l a k a n  näköinen

pitää olla: s ä y n ä v ä n  näköinen.
„ 8 ja 47: sorvi: pitää olla sorva.„ 22, 15:s rivi ylh : suurempi ja pienempi t u u l e n k a l a

pitää olla: suurempi ja pienempi r a u t a k a l a .
„ 25, 13:s rivi alhaalta: made ,  pitää olla s ä y n ä s.„ 25, 3:8 ja 8:s rivi alh.: tokanpoika

pitää olla: tokanpojat.
„ 82, viivanalaisessa: J. A. Sundman

pitää olla: J. A. Sandman.
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I. Vaskikala ( Spinächia vulgäris). — 2 . Makrilli (Scomber scömbrus). 
— 3* Pikku horkkeli ( Cottus bubalis).



4. Partasimppu (Agönus cataphräctus). — 5 . Musta tokanpoika ( Göbius 
niger). — 6. Teistikala ( Cnetronötus gunne/lus).



8.

9 -

7 . Wilukala ( Cyclöptertis lumpus). — 8. Kivinilkka (Zoärces viviparus). — 
9 . Nokkahauki (Belöne äcus).



10. Isompi tuulenkala (Ammodytes lanceolätus). —  u. Säkiä (S ilu ru s  
glä nis). — 12 . Suutari (T in c a





15- i 6 .

15* Touta lA sp iu s räpax). — 16. Miekkakala ( Pelecus culträtus).



17. Kivennuolijainen ( Cöbitis barbätula). — 1 8. Rantaneula (Cöbitis taenia)« 
1 9. Särmäneula {Sygnäthus typhle).

19 -



20.

■ 20. Sampi (Acipencer sturio). —- 21. Hoomeri (.Lam na cornubica).
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