9Mjö3 unfjfo.

SReljflgtoiStu nmofifcrtö.

Innfamtialistus-ffttrttii toiiihilifin. LXIY.
|w

fmtiia döinluututtsta
luimmunir.min {a faftaliomtti umliulcmirclt|U
kirjoittanut

§ w a n ^a^C erfg.
© uomennoö.

Savustettu 9 puupiirroffella.

Kuvia eläinkunnasta
ko m m u n is m in ja so sia lism in va la is e m is e k si.

kirjoittanut
Iv a n S a h le rtz

©uomennos.

-WVWV\A^

H e l s i n g i s s ä 1888.
Ä a n fa n to Q lig tu ä s fe u ra n fu ä ta n ta m a .

tlibltnnlifilruit ntmetlftiiol

.

7 ’j'i tl n <',*

itu ei itu mm tul

i tt

u

.£>clfiitfltSfä,
Suoma!. jlirjattifuuben Seuran firjapainoöfa, 1888.

( f i mitään ole uutta auringon atta, ja jiispä eimät mpös=
tään fofiatistifct ja tom m nnistijet opit, jotta miime ai=
töinä omat rumenneet maaitmaSfa juurta pämmennpstä tete=
mään. h isto ria a tuttieSja itmeStprnät ne ntonisfa topbin
ja ntonin tatuoin. 3oStitS tapaamme ne fatoamana ja pai*
tatfifeSti aptaaSti rajoitettuna tuattion .talji ppteiSfunnan
muotona, joStuS taas ero teta a n ppteiSfunnan uubetji muo=
boStamiSta niiben m utaijeffi; muutamiSfa paifoin muoboS*
tumat ne nStonnottififji opinfappateitji, toifiöfa taajen ejiin=
tpmät ne pitem min pptepbeSfä taiten uStonnon ficttämifen
fanSja. S a a n itmeStpfööt m isjä, foöta ja mintänimeltifinä
ppmänfä, niin on niiben tarfoitnS aina jama, nim ittäin
omiStUSoifcuben päm ittäm ijeflä ja ppbenarmoijuuben ajetta*
matta taittuu etämän otoipin perustaa ppteisfunta, josta
toimotaan että je tefiji laitti jäjenenjä onnettifitji. £ie=
bämme historiasta, että tämä tartoituSperä on {aamutta^
maton ja että pptätäijppS taitiSja otoiSja, jota moi töptpä
ainoastaan jittoin, fun fa ifti on ppteistä, on fäptännösjä
mapboton; jam oin rnpöS oma järtemme tobistaa tämän
m apbottom afji; ppteijpps, näet, raufeaa aina fentätjben,
että pfjitpiSnpm ijet ppteiStunnaSfa omat penfitäitä, jotta
eimät moi eimättä tapbo luopua perjoonattifuubeStaan ja
rumeta ainoastaan ppteisfunnan m älifappateifji. (Sitä ntei»
bän tule tuonnottijeSti jiitä tuopuafaan, foSta jiten juttrim*
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m atfi ofaffi potötaifim me fctt erotitffeit, niintä Suoja on
afettanut tuethan ja eläimien mätitte.
O tifi tobetta f»t)tuin ljausfaa faaba järjestetty fertomitS
taifista muoboista, joisfa fomm uniSm i on efiintynpt eri
aitoina ja eri fuljteisfa; tättaifen fertomuffett jätön tuin*
mintut afiantuntemain, tjistorioitfijain tat>i mattiotatouben
tuntijain, teljtämäffi. <Sittä t u o n n o n l j i s t o r i a t t i f e t t a
teljtämättä, jonta olen ottanut fuorittaatfeni, ott tarfoituf*
fena fertoa eräistä om ituifista etäin*yljteisfunnista, jotta
m uittam isfa toljbiit muistuttamat tommuniSmiSta, ja joista
jottnt, maitta omatfin f»t)min IjauSfoja oppia tuntemaan, tie*
bemieStctt p iirin ulfopuotetta omat tustin ottenfaan tunne*
tut. 3oS onnistuu faaba fetmäffi, m i t e n f ä nämä eläin*
yhteistunnot ppfpmät tooSfa, niin moibaatt toimottamaSti
famatta faaba fetmitle, m iffi tom m nnistifet otjjeet, joista
nämä enimmin muistuttamat, eimät ote maStanneet tarfoi*
tuStaan: faattaa ne ifjm ifet onnettififfi, jotta omat niihin
turmautuneet.
$äöfeefi5 tommuniSmi toSfaait tartoitntfenfa peritte,
riippuu aimait tuonnottifeSti fiitä, maStaamatto ne ppteis=
tunnattifet tait, joita fc muobostaa, yffityisit)inisten tar*
peitä. J ä m ä toStee niin Ijymin iljtniS* tuin etäin*yt)teiSfuntia. (Sentätjben oit tarpeettista, enncntuin täfjbemme tut*
fintaait l)fjteisfnnta*fnpteita etäintnnnaSfa, enfitfi faaba fet*
mitte, m itä inbimiibi eti yffityis*olento oit.
Satfctfaam m e afiaa fäptännbttifettä faunatta. J i i f e r i
ctää aina yffiuääti ja fopii äimän I)ymin meitte efifumaffi
ytfityiS*otcnnoSta jyrfiutm äSfä ytfitöifyybeSfääu, fäyttääf*
feni tätä fattaa mertitfemään faifeSta yhteiselämästä ero*
tottua ytfityiSetäm ää. @ ittä afatta, joSfa tämä etäin yti*
pääten etää, pefii jota tiiferi eriffeett ja elää täättä ^afe*
matta mitään apua talji turmaa m crtaifiltaan; fe ei faipaa
muita, eipä ebeS fattifaan toista tiiferiä omatta atattanfa.
© ittä on m itä täybettifimmät feinot tjantfiatfenfa pmpä*
röimäStä luonnosta, m itä fe elatuffeffeen ja toimeentulot*
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feeit tarmitfee. $orinta*puuit tit)eä, fumunmuotoineu tatma,
jofa taipuu ntaapan faaffa, muoboStaen ifäänfuin leptimajau,
fuojaa liiteriä auringon liian tutifia fäteitä ja fabcajan fitu*
via tuimia maStaan; tämän eläimen erinomainen maisto
turmaa fitä obottamattomia f)t)ötfät;ffiä maStaan. SBoimaS*
faan ja ropfeubeSfaan fefä julm isfa afeisfaan on fittä tpllin
puotuStuSfeinoja pelottaatfeen fotoista muuta formen afu*
faSta, joS nim ittäin jofu niistä otifi tpllin ropfea altainaan
taistelua fen fanSfa. Sluringon lastun aitaan jättää fe luon*
non fille malmistaman pefän ja m oim affaifla täntmenillääu
fefä notfealla ruum iillaan raimaa fe helposti itfelleen tien
tipeimpien miibaffojen taf)i amarain erämaibett läpi, rnisfä
m opo fasmaa aina 6 — 8 fppnärän tortuifetfi, finne rnisfä
fe totemutfeSta tietää runfaintman faaliiit faamanfa. (Si
joet cifä Ism ittään estä fitä m ailalla, fitlä fen lemcät fä*
pälät ja tipeä farma telemät fen oim alfi uintarilfi.
Snoiitapaiffojen luona, jonne metfäu eläimet illalla to*
toontumat janoanfa fammuttamaan, foto päimän jaettuaan
pitibcn alta fuojaa ja fiimeStä, malitfee tiiteri tyntypaif*
tanfa; täsfä maaten ja obottaen näpttää fe aimait fiteään
uneen maipuneelta, maan jofa permo obottaa jännitettynä,
että fjirm i tapi jofu muu eläin (äpeStpifi. ^itulo ja paisti
omat jo ilmoittaneet tälle julm alle eläimelle faaliiit oleman
läpeifppbcSfä, ja niinpian tuin tarffa film ä on feffhtyt fen,
rpöm ii fe melfein fäärmeentapaifeSti eteenpäin matfa pai*
nettuna maata maSten. @ e m ittaa tarfoin matfan, laSfee
tarfoin ppöftäpSpiSteenfä, ja parilla fuurella ppöffäpffellä
fe faamuttaa fe uprinfa ja isfee maptamat tpntenfä, jotta
muuten pitää piiloSfa fäilpttäätfenfä niitä tplfpmäStä,
fcllaifella rooimatta faaliifenfa, että marpaatfin tunfeu*
tumat paamoipin, jotta ufein omat monen tuuman fpmpifiä.
Ufeinpa tuo peloton tiiteri ei tppbp tällaifecn faaliifen ;
fe panee filloin maata maanteiben ja lujien marrelle, joita
mpöten tpöroäfi ja jupbat palaamat totiin pellolta, mat*
fuStajia ja fananfaattajia fulfee cbeStafaifin, tapi tapei*
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ben metfäpotfujen marrette, jotta myöten jjotttopuunfofoojat
tutfemat, ja fettaifetta nopeubetta ja moimatta hpottaa fe faa=
tiinfa limppuun, ettei patoon ote prittäm iötäfaän. SJJlonta
ilm iö tä fe täten rpöStää elämäntarpeitaan tppbpttäätfeen.
Sun fe terran on faanut fpntenfä utjriinfa isfetpiffi, ei tar=
mitfe pelastusta toimoafaan. StmmoittamiSta laam oista
juotfeman meren nuotee fe ahnaasti, ja tarttuu fitte tan
keitta hampaittaan tähän tpönfä patftaan ja futjettaa fen
mutanaan jättitäism oim atta fafeatt ruohoStott tautta, faa*

Äuroa 1. ©aalttnfa fimppuun fyqöfFäcittm tiifert.
batfeen rautjaSfa nauttia aterian itoa ja fittem m in futoista
unta. liit e r i näet nuttuu taitan ja fifcäöti, tittt f e maan
on faanut matfanfa tähtetptfi.
Sun taifisfa etäim iöfä otema fttfunfa tartuttam ifen
mietti fptthh tiiterisfä, lähtee fe pnotifoa heteinään, ja fen ta*
mata titjunta tajat)tetee fittoin tamattista fomemmitt ja taajem=
min pön hitjaifuubeSfa. Stibinraffauö taafen faattaa naaraffen
hatemaan marman paitatt titjeisfä bam bmpettfaisfa, rniöfä
fe rautjaSfa moi kattaa faf)ta tahi totntea poifaStaan. 9tiin=
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lauatt fuit nämä intetä omat niin pieniä, etteimät tarmitfe
muuta fuin nuoteffimiöta ja fiim oam ista, eiroätfä faipaa
muuta ruotaa fuin äibinm aitoa, pautoo naarastiiferi mer=
rattomatta feStämppbettä faitiita aarteitaan ja jättää poi=
fanfa ainoastaan fittoin fun nätfä fen fiitjen pafottaa; mpö»
Remmin ottamat fasmamat pojat faim ata tipaafin, ja äiti
on fittoin metfäStpSretfiltään mietä ropfeampi ja moimaf*
faam pi fuin muutoin. Sanan fe ei fuitenfaan pibä poifa*
fistaan Ijuotta, maan antaa pian nuoret tiiferit itfe foetetta
moimiaan.
M in mapaasti ja fa ifista m ertaifistaan riippum atto*
mana etää ipminen tuöfin fo S fa a n *). (Simät ebeS aarnio*
metfäin mittimmätfään inetfäötäjä-fanfat moi näin pujota
eritteen to in ta a n . -äJiiffi fitte moi liiteri tepbä fettaista,
m itä ipmifetle, tuotte „tuonnon fjerratte", on mapbotonta?
© a ife a ei liene töptää maStauöta tätjän: luonto itfe fuo
tiiferitte fa iffi fen elämäntarpeet, joiben ^anffim ifeen fe on
antanut fitte tarpeettifet elimet. Spm ifen etämäntarpeet taa*
fen omat toifentaifet, tuonnontuotteet raaSfa titaSfaan eimät
riitä pänen etatuffeffeen; ipntifen täptpp faattaa ne uuteen
muotoon, ja juuri aineettifeSfa fnfjteeSfa on ihminen etäi*
m iä etemämpi, fittä päti moi faattaa raa’at tuonnontuotteet
fettaifeen muotoon, että ne tulemat päiten tarpeilleen fopi*
m iffi. Spininen pffin pntmärtää fäpttää ppmäffeen tulta,
jonfa m erfitpg täsfä fitpteeSfa tuSfin faipaa muuta fetitpstä,
ja ipminen pffin m pööfin moi fäpttää faifentaifia mätifappa*
teitä tepbäffeett tuomion itfetteen atam aifeffi. Jäm än tobiS*
tuffeffi ferromme ppben ainoan efimerfiit. SBäpimtninfin
fimistpneet fanfat, joiben etämäntarpeet omat fangen pienet,

*) ©rööntantilaifen „Ärcroitofi"=nimifen laEjfon ferrotaan täg=
betlifeäti eronneen Faifcöta ptpetjbeStä muiben ihmisten fanöfa. 3o3
tofiaan tättaifia tapfotaifia on otemasifa, niin on peibän faileti, famoin
fuin pilaripppimtjäten ja muitten pengettiSten eräffäiben eroamifen
fprmä ripteisfunnasta jofin fairaS hengellinen fuunta. SJlutta näiben
eraffoibenfin iat)ti)i) joäfuä pafea muiben ipmiäten apua ja turmaa.
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tarttumat tuitentin afeifin, jo!o pantfiatfeen tarpeellifinta
ruotaa ja »a a tteita , tafji puoluätaatfeeu ttfeääu mointa!*
taam pia m ipollifia maätaan. Stiiteriltä ja monelta muulla
eläimellä on tofin enemmän moimia ja paremmat afeet, tuin
m itä luonto on ipm ifelle antanut, mutta iljminen on taafett
faanut tp’ pn laittaa itfenfä taibetetoifitla afeiöa niin » o i*
m atfaaffi, että eläimen — »ie lä p ä peljättämän tiiterintin —
täptpp joutua tappiolle taiäteluäfa. SJiutta tptpä jaottam aan
aineita toifeen muotoon ei ole taitilla fam alla ta »a lla eitä
fam aäfa määrääjä, lo in e n on efim. taitama etenfin tei*
päiben ja nuolien tetemifeäfä ja piom ifeäfa, toinen futoo oi*
m allifeäti »e r tto ja ; tämän täpben ipmifet patemattin toiä*
tenja apua.
tä ten (anoimme tiiferinfin joutuman taiäteluäfa tap*
piolle. ®uinta fitte tuo plpeä erafto roptenee rpöätää ip*
m ijiä jotapäim äifefji raminnotjeen ? 9?ämä maätatopbat omat
ainoaätaan itäennäifiä; tum paijetfin omat äimän tofia. 28at*
miätaumaton tapi puonoiöa afeilla maruätettu ipminen tu*
lee taiäteluäfa epbottomaäti liiterin fa aliitji, mutta joä ip*
minen on maruätautunut erinontaijilla afeitlaan ja epfäpä
mielä liittoutunuttin muiben tanäfa, niin pän pääjee moi*
totle, ja muofittain joutuu paljo näitä ipmiätunnan »ip o l*
Iijia taiätelun upritfi. itäm änpä täpben moi ipmiätä tut*
juatin „tuonnon perratfi".
eimät tiiterit liittoubu teäfenään ppbiätetpin
m oim in taiätellalfeen ipm iätä maätaan? SBaitta otatfuifim *
metin tiiterillä oleman feuruätelemifen palua, moimme tui*
tentin eräällä ejim ertillä ipmiäten taiäteluäta eläimien tanäfa
näpttää, että tämä palu liiteriä ei enfintään ppöbpttäifi,
maitta fitlä fitä olifitin. © u b e t , jotta omat liiterejä paljo
peitommat, fofoontumat jouttoipin ppteifin moimin tppbpt*
tääffeen plläpitämiä=mietin maatimutfia, »a a n juuri taiä*
telu ipmifen tanäfa pafottaa fufi*taumat pajoamaan. STääfä
taiäteluäfa on ptfin*fotiminen eläim ille ebulliftnta, fittä fe
auttaa peitä parapiten mäiätpmään rpntäämän moittajan

aJiifft
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tieltä. 9ttitt taitan tun fubet maan jottotin tantoin ytfitelten
moititat täyttää ylläpitäm iä tvtettinfä maatimutfia, liiftuttmt
ne ytfitfeen paiffafitnnilla, m isfä ycitä enimmin mainotaait;
[illoin luonto fititcnfin tooittaa tottumnffen, tun eimät löybä
tarpeellifintafaan elatustaan, © illo in fotooutumat l)e taas
joutfoiyin ja läytemät ttlmoen pateuemaa faalista ajamaan.
Jätett Iät) aina. JaiStelu iymifett tanSfa pafottaa joittoisfa elämät eläimet pajalleen, maan ei yffittäätt elämiä
totoontumaan.
J ä m ä m iltaifu eläinten elämään tumaa meille ytfitfeen
elämifen äärim m äifeSfä muobosfaait. Sjtjinään elämä olento
ci tunne muuta latia tuin miettienfä tyybyttäm ifen, ja luonto
on mavuStanut [en taitilla mälitappateillä tämän tyybyttäm i*
fctfi, niin että fcn oyeSfa m yöstin ytfitfeen eläjä pääfec te=
yhtym ään ja futu pyfyy mointaSfa.
9?yt, tun tuomme tatfautjen yyteistunnittain elämiin
eläim iin, emme tarmitfe ottaa huomioon niitä fatunnaifesti
toettuja parmia, joita äimän ulfonaifet olofuf)teet omat mc*
täneet pf)teeu, niintuin efitn. raabotle totooutuneet totfat,
tayi marpufet, jotta omat totoontuneet maayan tiputettuja
taittoja fyöinään. © iirtyfääm tn e fitotaStaau niif>iit yyteis*
tuntiin, jotta näyttämät fäättnitllifemmitt järjestetyiltä, joisfa
m äärätyt lait näyttämät oleman mointaSfa, ja jotta fetttäl)*
bett moimat meille turnata fellaifia yyteistunnan muotoja,
joisfa fofialiSm in ja fommuniSmin leima on näfym isfä.
S tta ja m a on meille yymättä efimerttinä eräänlaifista
etäinyyteistunnista, ja tun tämä eläin moneSfa ntuuSfatin ful)*
tecSfa on erittäin yauSta, uStallan taiteti ycttifetfi miipyä
fen luona, ällitä etentin on faattanut yuomioit täyän fuu*
reen natertajaan, on fen omituifet ratennutfet, joita fc tetee
moibatfenfa miettää elämänfä niin mntamaSti ja yyrnin tuin
m aybollista. SBaan moibatfemme niitä tartemmin fatfella,
tulee meibän ajatella joto elämämme talttana muinaifitu*
beSfa, taitfa yyrnin lautana näiltä feubuilta. ©ntifeen ai*
taan oleStelimat näet inajama*yyteisfunnat poyjoifeSfa ©u*
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ropaöfatin, ja täällä vafentetimat t)e mtjösfin taitatnaöti tef)tpjä
ratennutjiaan. ä M te in tolo tu ro p a ja juuri oja 2lafiaa on a i
toinaan ollut m ajavien totim aana. $Boitonl)imoinen ihminen
on tuitentin puolettom illa maittoomijillaan teljnpt ne @uro=
pa$ja Ijarm inaifitji ja ne Ijeifot pvitljtjet, joita miime rnuo*
fitpm m eninä paifoiu on fätjtetttj tämän eläimen raudoitta*

$uroa 2. £ 9ö§fenteleuria majaroia.
m ifetji, tuetin viittämät jen fuojetem ijetji mapaaSja tila§jaan. ©enpätäljben pian jetin aita tutee, jolloin majaton
(Suropaöja on muuttunut „taru tji m ain ", ättutta ^ot)joi3=
2lmerifa$fa fa lliotou oriöta länteenpäin, Äattababja ja f>ub=
jon=taf)ben tienoilla eletemät majamat mietä jotentiu rau*
Ijasfa. &ät)tetäämme jinne tatjetemaan niibett töitään ja
toimiaan.
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SJiajamatt enfimmäinen cläinäumaatimus on luonnolta
feöti vunfoö ja foloctiaS ram iuto; tämän jätteen on fittc tarleinta
fopiman, mätjän ja fiistin afunnon hanlliminen itfetteeu ja
perheelleen. iislett fuutimmc tiiferin micttämän eraffo clä^
mää ja harjoittaman ainoastaan mctfäöttjötä; majamat taafen
elämät pcrtjelunnittain ja niiben pääafialtifena työnään on
m etfänlaato, josta ne faamat feEä ramintonfa että tärfeiim
mät aineet ralennulfiinfa.
Söljbämme arfojett ja mavomaistett majamain afuin*
pailatt jottalin ^5ol)joiS=2EmeriEan autiotta, afunnottomatta
arotta, ntisfä fafeat metjät, joibeit täpi puroja ja p illu jolia
mirtaitee, omat niiben olopailoitfeen erittäin fopimat. «Siellä
enjin metää huomiotamme pttoleenfa majamatlt pejät eli tin=
nat, niintuin niitä mhöSfiu nimitetään, jotta omat aimait
mebeit pinttaSfa, m isfä jofu mirta muttistuu ja mefi on tt)tp
ttetnpää. Settaifen pefän feinät omat ufeitt lotinatta Ipip
närää palfut, ainatin athaatta; ptljäättä ne omat roähäit
ohuemmat. 3?e omat jofjecutin fääunöttöm ästi Eiebotut Ijtp
teen parin Ippnärän pituifista tahi mätiStä tt)hemmistätiu
ja ufein fäfiroarren mahmuifista puun oljista. £urmemul=
totta ja fametta omat ne tiimistetpt niin tujitfi, että paritta
mieheltä on tättaifen majan repim ifeSfä Ipttin tpötä pätmä»
taufitfi. Uttoapäin on pefä omituifen itälöinen fen lautta
että latifot cti ohuemmat olfat, joibeit tuoren majamat omat
jtjrfineet ateriaalfeen, läjätään pefätt utlopuotette, jota jiten
on mctlein maan latillatafan nätöinen. 3)1ajan jifäpnotijet
feinät omat tiim iit ja latto laareutuma, joten pefä oit noin
Iphnärän lorlnifett paistinum tiu nätöinen; tattia on loma,
m ailla tamattifeSti jhrfitthjen puunlastujen pcitoSfa. S im u fep
niitä olemat tepofijat omat heinistä tetjbt)t; fifääit pääfemät
eläimet fom ia, fiteäfeinäifiä läptämiä mpöten, joista ainalitt
p lfi johtaa niin frjmätte meteen, ettei fe tatmettataan pääfe
jäätym ään. tu S fatin pefäsfä aitta afuu perhe, johon ufeinti
tuutuu toistalpm mentä jäfentä, nim ittäin manhutfet eti matt=
hemmat ja lahbet poilaSparmet lafjbetta miime muobetta;
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m ajatta rupeaa näet maSta fotrnimuotiaasta itje jättäm ään
perhettä ja pefää vaientamaan, jäljen faaffa pitämät mäti*
Ijemntat poifanja fotonaan.
SJtajamicn jofapäittäinett vuofa on, fntcn fanoimmc,
puitu fuori, eteitfin fcpän, foimuit, pajun ja tjaaman nuor
ten offain ja Raavain fuort. pienet pennut fyömät jo näitä
mant)empien ja fisfojen fotiin tuomia fjerffuja fofo laitta,
jittefnn äiti niitä on ljuotettijeSti Ijoitanut muntantia miif*
foja, jotta aitaa äibinmaito on niibett ainoana efatuffena.
£uttuaan parin fuufaubeit manfjoifji ttoittat ne jo jeurata
ttaitljempiaan metjään ja mäkien mointainja mutaan auttaa
perheen yttäpitäm ijefji. ©yyspuotetta footaan maraSto ofjia
ja nuoria Ijaaroja, jotfa fätfetään meteen äimän majan fäy*
tämän juutte. © iettä otetaan niitä jofapäim ä taimen aitana
muutamia majaan ruoafji, jota aina jyöbään pejäsfä.
jätteet, luovitut ofjat, työnnetään majan ulfopuolette ja te*
femät jcn tifjeämmäfji ja maljmentmafji. ‘p ejän jijäpitoli
pibetään alati äimän puhtaana ja jiistinä.
£ ä m ä on muutamitta piirteittä tefjty tuma ntajaman
perl)e*elämästä. S a a n jaamuttaafjeen fuurcmpia etuja to»
foontuu ufcita perheitä yljteen ja vafentamat pefänfä jamaan
joenmittfaan, joten jyn tyy fofonaijiapieniäm ajam afytiä. S a it*
tien tytön afujantcn tulee olla ojattijiita uiiben töiben tefentifeSjä, joibta on yhteistä hyötyä, Sftäiljin funnaltiStöiljin fuu*
luu etenfin juttujen rafentaminen ja faitamain taittam inen, joita
myöten rafcnnuS* ja etanto*aineita yetpommiu moi futjettaa.
S ä y ä n mattaa m ajattafytän atapuotctte rafennettujcu
juttujen tarfoitufjena on luonnottifeSti meben yt)tä forfeafla
pitäminen fofo muoben aitana. 9te ratennetaan jam oista
aineista tuin m ajatfin, nim ittäin oljista, m ullasta ja ja*
mesta. jRafennuffenfa yym äf ji täyttämät eläimet mietettään
työtä atoittaeSfaan jattumatta fofoontuneita fjivjiä, vuotoja
y. m., fun niitä on fofoontunut p o iffi tttrran, — faifeti
fosfa tättainen ta ja ojoittaa että tätiä paifatta on mäf)ent*
män mirtaiuen — , talji faatattat ne puun niin, että je tat*
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mattaan joutuu meteen; lujem pia offxa täpttämät t>c tpös*
fääu rafennuStctineifji. © uitujen pituus riippuu tuonnotti*
feSti mirratt temepbeStä jittä paiffaa, ntifjin ne ratennctaan.
SDttpa niitä lopbettp ^pmäit phSjhmtantomatfantiu pituijia
ja nämä omat tamattijeSti otteet faarcmia mittaa mastaait.
.'petposti juom aa rafentamifeeit tarmittaman juuren tpömoi*
litan ja paljo ainetfia, jittä juttu on pernStutjeltaau ltjcin
tpiuntenfunnan fppnäräu temeä ja jc on monen fptjuäräu
torfuinen. Slinefjet tuo majama näihin, fatnoin tuin pejäänjä
ja ruotaanja, mirraSta mähäit ptempänä fasmamista puista,
joten je joten mtjötcu moi futjettaa ne ratcnnuSpaitatte.
Kun majama ei oitcaStaan fpfene puudun tiipeämään, tät)*
tpp jen tet|bä aljferaSti ttjotä puiben faatamifeSja. 9te puut,
joiben otjia fe aitoo täpttää hhmätfeen, taataa je juuresta,
jottei ne ote tjpmin taitettaan, titten titmaSja 2. luon to oit
tätä rnarten antanut rnajamattc tpötatuifji juuret, fäprät ja
punaifenruSteat etuhampaat, jotta omat itiin omituijeSti
muoboStitneet, että ne juuri tätjtännön lautta teroitetaan, ja
fitit ne taiten etämämajau taSmamat, niin ei etäimcn tar*
mitje peljätä niiben loppuun tutumista. Kun puu onfaabettama,
on jiinä ainoastaan pfji talji tafji majamaa tpösjä, mutta
tpö jujun mittetästi fnitentin. 6'täimct noujemat tafaja*
töilleen, ajettamat omituijen, litteän tjantänjä nojatji maata
maSten, fääntämät päänjä äimän fprjään ja jo mainituitta
crinomaijitta tpötatuittaan muotemat ne npt juuria lastuja,
joita ne jitten etujaloittaan irroittam at puusta. Sijoin ft)h*
närän mahmuijet puut taabetaan piltittä annetuitta, ja ma*
jäm äin otteSja metjäntaabotta moi muutaman tunnin ojatta
luutta noin parinttjmmenen taatumau puun jpsteettään fyai*
ritjem än aaruiometjäu tjaifuutta. Kun puu on jaatu tu*
ntoon, tulee tilaa ujeammatte tpömichette; otfat tattotaan
jopim iin palajiin, ja nämä tutjetetaan jitte etujaloin ja h<wtpäin joette, jota pittin aineffet jitten mufamaSti lautataan
ratennuSpaitatte. £t)oSjä otteSjaan matjmistaa af)tcra jät»
muumieS tietysti moim ianja ohuempien ofjien tuoretta. 9ia*
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tennuffeen tarmittama mutta ja fami taimetaan joen ätjväiltä
ja miebääit mtyöstiu mettä myöten ratennuSpaitatle. ItibeS*
jaan pitää ntajama taatfanfa etutäpälöiben ja pään mätisfä,
fittä fe ui ainoaltaan uimatatmotta maruStetuitta tatajatoit*
taan. ^itteättä jännättään otyjaa jc tuttuaan ja ejtäpä
täyttää feit fiertämää tiifuntoa nopeuben enentämifeffifin.
etujaloittaan järjestää fe jirvet, tatajatoittaan ja työnnät*
tään pottee ja muuraa fe fameit, ja näin matmistuu ttyö
nopeasti tytyteifin moimin.
Äanam atöisfään auttamat majamat nttyösfitt toifiaau;
nämä ttyöt omat tytymintin tameat ja tartoittam at tytyteistä
tytymää. SÖtiSfä efint. jotu niemete pistäiffe niin pittättc
mirtaan, että uimitta eläimittä ott pitfä fierroS tetytämä nie»
men tympäri, faimamat ne tanaman fett poitfi. «Settaifia
näfce ufein tyti tatybenfaban ttytynäräu pituifia ja tatyben ftyty*
närän temtyifiä, joten majamat fiinä pääfcmät toiSteufa
otyitfe; mtyösfin tulee fen otta pian ftytynärää ftymä, jotta tä=
mifi fiinä mnfarnasti uiminen. taimauSttyöSfä etujalat omat
tärteim pinä ttyöafeina, mutta juuret ja muut fettaifet jtyrfi*
tään p oifti tyampailta, fittä taitaman taitojen tutee otta tafai*
fct ja fiteät. 9iäityin fanamiin tetybään ufein pieniä futtuja
fautaan rafennustapaan tuin fuuretfin futut, että mefi pty*
ftyifi tafaforteatta, ja fanama fiis jota mitobenaifana tutjet*
tamaSfa funnosfa. Saifesta tästä tyuomaa tätyän ttyötyön
tarmittaman enemmän moimia, tuin m itä tytfinäifettä ma*
jamanpertyeettä on fätytettämänä, ja on näiben eläinten fiis
tarpeellista perustaa fuurempia tytyteistuntia.
SDtutta muutamien määrätttyjen etujen tytyteifin moimin
faamuttamiuen ontin ntajaman tytyteisetämän ainoana tar*
toitutfena. Jäm än eläimen, farnoin tuin tiiferinfin , taiten
toiminnan tytfinomaifena pääm aatina nätyttää oleman tyffitoi*
ben elämän tyttäpitäminen ja fetyittäminen ja lajin fiittäm i*
nen ja temittäminen. ^ a majama farnoin tuin tiiferitin omat
molemmat tätybeSti tetyitttyneitä tytfitöitä (inbim iibejä). Suonto
on maruStanut majaman elimittä, jotta tytytä tytymin täjttä=
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mät tarfoituffenfa tuin titfcrintin afeet maStaamat fcn tav»
peifiitt. Sun tatfetee majamait erinom aista painmaSraten»
nuSta, fen oittituifia etu» ja tatajaltoja, feit Räntää j. n. e.
aina fen pepnteäfarmaifeen turftiin faatfa, niin juontaa tai»
fcSfa tarfoituffem nufaifuntta. t a it e n tapben mertaamamme
eläimen ctäntäntamoisfa on tuitentin fuuri erotus. £ ii»
terifoiraffeSfa fufuttfa tifääm ifen-m iettt ilmeStpp pääafiat»
tifeSti aiuoaStaait fiitoSpatuna ja naaratfeSfa tppptifäifenä
fjoitainistjatuna, jota ainoastaan tppemntätfi aitaa mattaa
eläimen, jättäätfeen taas m iltei täpbettifeSti fijaa itfenfä pttä»
pitäm ifen mietitte. ättajamaSfa taafeit nämä tjatut omat
enemmän tafapainoSfa; tämä eläin tetee ppfpmäifen liiton
puotifonfa tanSfa ja pitää muofitaufia umpeen poifattfa tuo»
naan, f. o. fe muoboStaa perheitä, h iittä feubuin, m isfä ttta=
jama oteStetee, omat tatmet ufein ppmin lomat, ja ufein on
eläinten maitea päästä fitä tietä tulleittaan, jota mpöteit fcn
tutifi täpbä etfim äsfä itfetteen feubutta olemaa vuotaa. @ a »
tnoitt tunti ja jää fuureSfa m äärin maifenttamat metfäntaa»
toa. ©entäpbeit fotoiteefin rnajama, niinfuin taitama ta»
toubenpitäjä aittafin, tatmimaraitfa ppmänä muobettaitaita.
la itteen täE)ätt ei tuitentaan perheen ulfopuolette ulottumaa
ppteiSeläntää tarmita, ja majamat moimat elää ppteistuutia
muoboStamattatin. ©ett puoutaa tobetfi tartastamatta nta»
jamaitt elämää m ätiriffaatnm isfa fettbuisfa. QpntiSteit mai»
noomifet näet patottamat majamat muuttamaan eritfeett toi»
fistaan. «Sittoin ne eimät rafenna m ajoja, juttuja eitä ta»
namia, maan afumat taim am isfaan m aanataifisfa fäptäm isfä
ja fom eroisfa. SBaSta tun mutaman elämän tautta rau»
pattifisfa otoisfa niiben etärnänmaatimuffet omat fasma»
tteet fiipen määrään, että omat jääneet pefiä toimeen, etä»
mät majamat niiben turm isfa ja järjestämät toto elämän»
tapanfa uimien nifäftäiben tarpeen mutaan, jotta Juttujen
ja fanamain amutta tuomat ruofanfa lautana olemista puista,
ja fittoin maSta ppteiSetätnä efiintpp. SDlutta ottamatta
näitä töitä ppteistä etua marten tutuun, ei rnajama pibä
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mitään Imetyttä oman perpecttfä ulfopitolella olemien inniben perpeiben fattsfa.
Jarfem ntin tuttieSfatnine ntajama*ppteisfuntaiit oloja
juom aam m e topta, fuutfa fiturcSti ne eroamat puptaasta
tommuuiSntiSta. @ c on näet aina, Spturgott päimiötä
meibän aitoihimme faatfa, afettanut tätjbeltifen tjljtetjben ai=
itoatfi teiuoffi, jota moi teljbä faitti ppteisfitnnan jäfenet
onnellifitfi. J ä m ä onni on tontmunistien ntielipiteibett ntit=
taan itfe mattion eitä fen jäfenten melmollifttuS toim ittaa,
ta ite n eriarmoifttuben pämittäminen tanfataisten mätittä,
omaifitttben ja perinnön päm ittäm ifellä fetä perpe*eläntätt
pttttä taittien fittjeu tuntumien fn^teiben poistantifella olifi
muta täpbellitten ppteps (antama. J ä m ä o li periaatteena
S p fu r g o n laisfa ja P l a t o n ihanne maltioSfa, tämä oti
J tto u ta S 3JJiin 3e r in faarnojett (ifättönä (ja hän panifitt
fen toimeen Ipppett ^attintonfa aitana SJiitplpaufeuiSfa m.
1524); mpöötin oti fe periaatteena 3 o ti t ö n in u S ton tu n =
u itS tu tfe S fa (1 52 5 ), J u o m a S 9 Ä o ritS ’ ett utopiaSfa $ tt*
p a ita S e ib e n ilä ife n tunintunben aitana 2J?uuSteriS(ä
(1 5 3 4 — 3 5 ) j. n. e. S a iftialta pistää ppteiSelämä tanpean
pirmiöpäättfä efiin ja muuttaa tupaamanfa onnen, raupait
ja (iunautfeit petotfi ja fnrjuubetfi, taistetutfi ja pirtnupal*
tinnotfi, rifotfitfi ja papeitfi. <$e (etmö perpe^etämä, jota
majamat miettämät fptisfdän ja ruotamarat, joita tutin perpe
eriffeen tofoaa ja tallentaa otniffi tarpeitfeen, mapauttaa ne tät>=
bettifeSti (pptötfeStä että t o m m u n i S m i a noubattaifimat
(eit janan tobettifeSfa mertitptfeSfä. OJtutta eptäpä (ett (ijaan
jotu ( o f i a t i S m i n taptotainen, jota tammoo tom muniSmi»
pptepben mätttämättömiä fenrautfia, m äittäifi majamain pp=
tcisfitnta-järjcStelttiäti juuri oleman onnea tuottaman ipitti(ittetin, jonta järjestelm än mutaan taittein tulifi tepbä fa=
matt merran tpötä ppteisfunnan ppteifeffi ebutfi, ol(at=
(enfa mpöstitt oifeutetut nauttimaan aimatt fam asfa tnäa*
rin ppteiStpön pebelmiä. ©ptäpä jotu taptoo mäittää täl=
laifett järjestelm än tautia oleman mapbotlista panttia tai=
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fitle HjmiS*tjf)teiSfunnatt jäfenille fentmoinen itfenäinen afeitia
toistenfa fupteen, fuin m ajam illa on, ja että täten rnoitaifiin poistaa fa iffi pääafiattinen ero elämän-cpboisfa, om is*
tuSoifeutta ja perpe*cläntää fuitenfaan fotonaan jätöittä»
mättä. «Sellaifitle paameffijoille tufee meibän maStata:
„$ 8 a iffa ihminen fuinfa ufeih ja fu infa fomalta äänettä pp*
mänfä julistaa itjanan futtam jan oleman tulemaifuubeSfa
eifä muinaifuubeSfa, niin et fiitä mitään ppötpä läf)be. IRu*
ttojen iljanoiben paameilufumien emme me [pntifet ipntifet
foSfaan näe toteutuman, mutta rnajamitta fuföistaa futta=
aita mietä, ja [epä niibett ppteiSfunta=järjeStelmän[ä%map*
bottifeffi tefeefin." 3oS luonto äibittijettä antetiaifunbetta
foifi meille fa iffi, m itä tjaluammc, jos ifuitten femät tefifi
tufemien afuntojen rafentatnifeit tavpcettomaffi, jos ilman*
alan laupteuS jefä ntiefen ja fpbameu tätjbettinen puptaitS
fattifi meibän oleSfella alastom ina itman muita maatteita
fuin mitä luonto fpntpeSfäntme antoi meille, joS liparuofia
moijimnte mätttää ja maa itfeStään ilm an mitjelemistä
toifi ruoat pöytäämme, m anffaita ja fu loijia pcbclmiä, jos
länteemme muotaijimat m aitoa ja ljunajaa, ja metfän faa=
tiinpim oifet eläimet fäsfpstäm m e lanfeijim at poltoilleen jal*
faimme juureen ja unljottaifimat raimottfa — [illoin [o*
p ifi foettaa m allina fäpttää majaman pptciS*elämää. 9D7ajama
löptää petfällä nontantifen maimalla riffaan ruofamaraston
nälfänfä ttjpbpttäm ifeffi, mirratt mefi fammuttaa (en janon
eitä fe tiebä oimallifempaa juomaa. 8ttonto itfe on anta*
nut fitle aineffia, tpöfaluja ja älpä [opintien puoneiben ra*
fentarnifeen; [en otopaiffa ja ne foSteat tiet, joita [e fulfee,
[itojelemat [itä petoeläinten ppöffäpffiltä. 2)7ajama»pptciS*
fttntien o(emi[en p ääeron a onfin [e, että niiben „fn lta = a ifa "
jos [ellitaan mielä tätä mertausfumaa fäpttää, mietä ei ote
loppunut. SD fiSfä fe on mennpt, mtSfä mitjetpffen temiämi*
nen tefee tiufem m iffi luonnon antimet näille metfätäifitlemme,
rniSfä mainoomifet pafottamat niitä ajattelemaan- maruStuf»
[ien ja turmapaiffojen pauffim ista, f i i n a loppuu ppteis*
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tunta*etämä jo [illoin faiteti tnajattan loppu mpbstin tä^eS=
tpp. £äten on täpnpt täällä ©uropaSfa, ntisfä fe npt enää
elelee [ongen turjaSti fiellä täällä pajallaan, » a it io [itiä
täällä, luten pllä mainitfintme o li ennen pptä lipattat päi=
ttät tuin nptpjään ipopiois*9lm erifan parraentpaan afutuillo
tienoilla, §)pbbpttäifitb ipm istuntaa tulla tällä tamoin muu*
tetutfi tuttavaltaan, on tpfpm ps, jonta maStauS ei ole epäi*
Iptfen alainen. (Sitb futumnte täptpifi peifontua fetä m u*
m iitlifeSfa että pentifeSfä [upteeSfa, jos taistelu ci fiipot*
taifi meitä teettäm ään tptpjäm m e? Sun luonto tetifi rnei*
bän terättäm m e, ja ttoim a fetä tieto fiiS olifittat tarpeet*
tornia, ntisfä o lifi [illoin ipm ifcn fuuruuS, jota tefjitttjt)
juuri noubattamaila näitä § e rra n [an oja: „o tfa fi pieSfä
tulee finun fpbbä le ip ä ä fi!"
<Se ppteisfunnan tapainen järjestys, jota ttallitfee ruo*
poa [pottien tattioeläinten (niintuin efim. pirttien ja plei*
[esti farttitarjan ) fuurisfa laum oisfa, tapi moni»atoioifeSti
eläraisfä lintupartoisfa, futen tefpjen ja tefpttbmien tana*
lintujemme teSteSfä, näpttää pitemmin mupamettilaifen rup*
tinaan [ortottaltaifelta pirm upallitutfelta maimopuoneeSfaan,
tuin fofialiSm ilta. £äm än puomaa pelpoSti tanatarpoja
tartaStelleSfa. «Sentäpben emme niistä [en latoeammin terro,
maan etfimme tartoitutfenm utaifem pia efimerttejä alpaifem*
pien eläinten oloista.
^ > p ö n t e i [ i S f ä , etentin tterttofiipiäisten ja pistiäisten
taptoisfa, lamataan [äännbllifeSti järjeStetpn ppteiSetämän
efinterftiä; mepitäisten, muurapaisten, am piaisten ja muu*
rapaiSmatojen (term iittien) niinfanoatfem me ttaltioeläm ä cten*
tin on raetanpt fuurta puomiota puolcenfa. Sun taittien näiben
ttaltioiben luonnos tapi niin fanoatfemme perustuslati omnet*
tein [ama, lienee tpllitfi kiinnittää ttäpä enemmän puomiota
jopontin ptfitpifeen niistä, efim. am piaifiin eli perpiläifiin,
tuten niitä mpbs nimitetään. Suulcn m uutamilla [aneilla
fiellä täällä tpllin fetittättäni, m isfä topben muut näistä
eroamat.
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O lem m e fai om asfafin m etfäriflaaSfa m aaham m e tjuo*
mamteet a m p i a i s t e n tumun tarttuman jpffpn täljeStpeSfä.
kau niina tetjbenpuljteamijen aitana ei näistä futfumatto*
m istä ja petjättämiStä m ieraista ote patjofaan maStuSta,
fun taljbomme temittää pöytäliinan nurmifentätte ja ate*
rioiba luonnon IjetmaSfa, mutta enemmän fitten tun man»
fifat omat loppuneet ja tirfi= ja farm iaism arjat atta=
mat fppjtjä. @to» ja (Sppsfuun topuSfa faSmaa niiben tutu
fnuretfi ja m uutam isfa m aisfa, efim. OanStaSfa, fiitien mää=
rin, että omat pteifenä rafituffena; ne tunteumat puutarhaan,
tpöftiin ja ruofaljuoneefcn, päimättispöpbätte, tiebetmä» ja
teipämafuiljin, lyhyesti fanoen, faiftiatte, m isfä ihminen on
jotatin fätfenyt om afji nautinnotfeen. ^ienom piatin feu=
voja f)äiritfemät ne läsn äololtaan ja tuottaen evinomaijeen
afeefeitfa, m yrfyttifeen pistimeenfä, eimät ne aristele etfieS*
fään paraim pia ruofapatojamnte ja fitten ne pafenemat itoi=
fetta furinatta ilm aan, tun omat jääneet mitä Ijalufimat. * )
Oäutä am piaisten juuri tijääntpminen rippuu juureSti
niistä laista, joiben mutaan niiben yyteisfunta on jär=
{estetty. 9?e Ijarmat am piaijet, joita tamataan tun femät*
anrinto on yerättänyt lepäämän luonnon uuteen eloon, omat
nim ittäin taitti ainoastaan naaratfia, joita yetpoSti erottaa
juuremman tofonfa täljbett niistä am piaifista, jotta mpö»
Remmin juurisfa joutoin tetemät tiujaa ja farm ia. 9iä=
mä naaratfet omat maanneet tatmeit IjorroStilaSfa tätfet=
tyinä maahan, ja jotainen näistä perustaa mtben m attion.**)

*) Hmpiaifet fpömät mitä ruofaa tafyanfa, eimätfä niinfuin
metjiläifet, jotfa ainoastaan elämät fuffien fiememjauhoSta ja hunajasta.
3JtyöSfin muurahaifet fpömät mitä tafjanfa, mutta pitämät futnminfin
enimmin nesteestä, jota ne faamat puuntäiStä; mieläpä muutamat lajit
hoitamat puuntäitä pefiSfään famaan tarfoituffeen fuin me lehmiä: ne
antamat niille ruofaa, mutta palfinnoffi imeroät tuntofarroiHaan mafu*
nesteen niistä.
**) ©auta on laita metfamehiläiStenfin, fun taas fjunajamefyis
läifet ja muural)aifet elämät pljteiSfunnaSfa, jofa feStää muobeSta rouo*
teen; muurahaisten tpön feSfepttää horroStila taimen aifana, fun taas
hunajamehiläifet fplmänä aitana nauttimat fefäifen tpönfä fäästöjä.
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<§e fjafee itfcllccn jopiman paifan, tavpeeffi mäljätt reiän
m aasfa, taf>i faim aa itfe tällaifen ja laSfce täfjätt perustu!»
fctt fittem m in taajalfi marttuneelle yfjtetSafunnolle. Sline,
jota täfjän tarfoitufjeeit täytetään, on Ijarmaau paperin nä»
loista ja eläimen itfenfä m alm istam aa jitett, että fe etumai»
fitla tcrämillä fuunojillaan, lenfapietillään, jotta liiffutoat
fimuttain, m intuin faffiett terät, hienontaa taSroiaineita, ctcn»
fin puuta, ja faStelec näin fyntyneet murut lintaifella ttcS»
tceltä, jota fc laSfee itfeStänfä, ja muoboStaa täten ta ifi»
uaa. $un tämä erään toifen työfapineen aroutla, jota oi»
!eaStaan fcfin fuitluu fen juutun, mutta on pienen muu»
rauSlufifan näfötten, tentitetään otjuifiin terrotfiin ja fu i»
toataan, on paperi malm ista. Sllljaafla fttopaSfa ripitste»
taan tätä ainetta Ijolmcn muotoon ja tätjän fiinnitetään fant»
m iofcrroS. 9tämä omat pieniä fuujinurtfaifta fom eroita ja
teljbyt fantasta aineesta tuin pejän fitorifitt. * ) 9?e omat
toinen toifeenfa liitetyt ja mnoboStamat fooSfapyjym äu fer»
roffcn, fiten että omat järjestetyt yljteijellc pohjalle, jota
fum m infin, m erfillistä ttjllä, on ylöspäin, tun taas fam m ion
om ireifä on alhaalla päin. 9Jäif)in fam m ioiljin laStee am»
piainen enjimmäifet munanja. STonfat, jotfa näistä fyn ty»
mät, omat fofeita ja jäfenettömiä, maaleita ja peynteitä ja
ne maatimatfin fentäyben fttä juojaa, jota fam m iot ja faar»
roS niille antaa, ja tarmitfemat juureSja m ääräsjä fitä
yuoletlista hoitoa, m infä äiti niille antaa. Söäfym ättöm änä
liiffu u tämä ym päri eitä pibä m istään omiStuSoifeitbeSta»
taan lufua, f un on tyfym ytfeSfä panttia jofu m afupala fo»
totta olemille pienilleen. SltuSfa elämät nämä im elistä neS»
teistä, joita äiti enjin on imenyt ja totiin palattua antaa
tuotanfa, mutta pian maatimat ne maljmempaa ruofaa ja
äiti ryöstää fitten leipää ja liljaa, tafji innoffaatta m etfäs»

*) SDtcfjUäifct ja inetfämepitäijet rafentamat fammtonfa nm=
yaäta, jota Ije itfe roatmistaroat; muurafjaifet faimorcat fägtätniä ja
altereita omatefoifiin mättfiifiin talji maalait.
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läjänä ptätyttää muita Ijpönteijiä ja niiben touttia ja tpp*
btjttää p otfaiten ja nättää fitpomalta faaliinja pienitji p aloitfi;
tämän moimattaan ramittnon ainutta tetjittpp toutta niin
Ijpmitt että fe pian loteroitun. 9tpt moi äiti jättää nämä
oman onnettfa nojaan, ne eimät tarmitfe enää m itään ruo*
faa, fittä toterona omat Ijpönteijet IjorroStitaija ja tarn*
miot futjetaan lannetta, ®un ntabon fuori miimein auteaa,
noin 3 m iiffoa munimifen jätteen, omat pojat äimän eri*
taifia Iitin äiti. Genfitfi omat ne paljon pienemmät, jofa ei

$uroa 3. 5lmpiai£ten t)f)tei3afunto.
fuitettfaan vipu niiben nuoruubeita, eitä fitä, tutcn jano*
taan, ilä moi fovjata; fittä tjpönteifet faim am at ainoastaan
touffana otteöfaan, ja luit ne omat jääneet fen muobott ja
ne elimet, jotta tetjittpmät m uoboituntifen aitana, omat ne
jääneet täpbettijcn fnuruutenfa. Sättutta onpa mietä tärteämpi*
tiu erotut m aita tuoreitaan lähteneen ampiaifett ja fen äibin
mätittä; enjinmainitutta puuttuu nim ittäin tptpä itfe jpnnpttää
poitia. Sota tapautfeifa rptjtpmät poifajet m äfpm ättöm äiti
auttamaan äitiään ptjteiiafuntoa fuurentaeifa, tuten äiti
teti ennen niiben fpntpm iitä. — 9ie fentefemät npt prnpäri ja
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jaupamat faSm iaineffia pienoffi ja fotfemat ne taifinaffi,
josta paperi^ainetta matm istetaan; fupu rafennetaan fuu=
rem m affi alapuoletta, uufi fam m ioferroS ripustetaan ebelti*
fen atte, jofjonfa fe tiinnitetään pienittä tuntitafinm uotoifitta
patfaitta, tnitentin niin fauaffi toifistaan, että etätnät moi*
mat mapaaSti rpöm iä tomeroferroSten mätittä. Sun äibittä
fiten on näin fuuri apu maurastuneista poifafistaan, jotta
omat enfimmäinen parmi niin futfutuita t p ö n t e f i j ö i t ä ,
ei fen tarmitfe enään näpbä maimaa niin fuureSfa mää*
räsfä, tuin täpän faafta, fe ppfpp npt fotona pääafiattifeSti
m unim ispuupisfa; munat afettaa fe ofatfi tpöntefijöiben
ralentam iin tam m ioipin, mutta ofatfi m pösfin niihin tatit*
mioipitt, jotta touffien tpöntefijöiffi mauraStuttua omat jää*
neet tppjiffi. Uufi a touffia hoitaa ja elättää npt m pöstin
manpemmat fifarnffet. Äun nämä, runfaaSti maruStettuina
rpöstetptlä faatiitta, palaamat totiin matfoittaan, matelemat
ne pm päri fam m ioibcn m ätisfä ja apnaat toufat ottamat
tutin ofanfa faatiista, jota on faatu fotoon ppteifeffi pp*
mäffi. 3toin toimen miifon tututtua on äibittä uufi parmi
poifafia apunaan ja nämä m pösfin omat tpöntefijöitä. ITJe
rpptpmät pptä innoffaaSti tuin enfimmäinen farja ppteiS*
afunnon taajentamifeen famatta tamatta fun ebettä on tcr*
rottu, fiten että uubet tam m ioferroffet lu jasti ripustetaan
manpojen atte, ja fun unfia touffia ja m atoja on fpntpnpt
munista, joita äiti ppä munii, poitaa ja ru o ffii niitä man*
pernmat fifaruffet.
SToifet näistä jäämät npt totiin auttamaan äitiä
fifäasfareisfa, ja faamat, fantoin tuin toufat ja äiti itfe,
ofan fiitä faatiista, m infä utfona pafemaSfa olemat to*
merit tuomat totiin. Slätlä tamoin ppteiSafnnto ppä faS*
maa ja afuffaiben tutu tifääntpp, fiffi fun afnntuS (5to*
fuuSfa on ipm ifen pään fuuruinett ja maruStettu 15— 16
fam m ioferroffetta. ^ofaifeSta tättaifeSta afunnoSta täptec
jota päimä noin parifpmmentä tufinaa faatiin panfintaan,
fun fitä mastoin atfufefättä ainoastaan pffi eläin oti tiif*
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feettä fuStafin afunnoSta, nim ittäin naaras eli funingatar,
litten toto ppteisfunnan perustajaa nimitetään. SJtutta ettei
f utu toppuifi, tät)tl)t)
Kuroa 4. Slmpiaifia.
mpöSfin fpntpä fo ira ffia
ja naaraffia, jotta jat=
famat munimista. J ä tä
marten ratennetaan uufi
ferroS paljon fuurem*
mitta tammioitta, ja näi*
pin m unituista munista
fpntpp toutfia, joita poi*
Petaan paljon pitoletti*
[emmin tuin patpa-ar*
motfia tpöntefijöitä; nais*
a) naaras.
tä juuri muoboStuu toi*
ratfia ja naaraina. 9taa*
ratjet fasmamat pian
äitinfä [uuruifitfi, tun
taas toiraffet omat mä*
pän pienempiä, mutta
fum m intin
fiturempia
tuin tpöntefijät. Suutta
tun toiraffet ja naarat*
6) fotraö.
fet omat täpbeltifeSti te*
pittpneitä, loppuu [e
juuri puolenpito, jonfa
ne ennen [äimät. 28an*
pa funingatar ei nim it*
täin fumaitfe fetään apu*
fciispattitfijatarta
pp*
teiSafunnoSfa, ja tun
nuoret naaraffet pää*
c) tijöutefijä.
m ättäitään mapaasfa it*
m asfa palaamat totiin ppteisafuntoon, faamat ne maatimat*
tornina ppbistpä tpöntefijöiben patpaan jou ffoon ; maSta [eu*
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reumana muottna tulee ttiiben muoroottfa pallita, M in naa»
raS ppteisfunnasfa, jonfa pätt itfe on perustanut. Ä oiraffet
faamat färfiä fomemtttan foptalon. STofin eimät am piaifet,
M e n m epiläifet, tapa näitä, * ) futt pprtimät fifään ppteiS*
afuntoon; päittmastoiit annetaan ttiillefin paiffattfa fiinä,
mutta niiben afenta on pptä patmeffittu M n m ustalais*
teit ennen oli m eiltä; ne faamat tepbä taittein palpa*armoi*
fim pia töitä, pupbistaa ppteisafunto ja pauhata tuotteet.
Sun fpffp tulee mprSfpineen ja pattafineen, tuotemat taitfi
ppteiSafuitnon afujamet, paitfi ne nuoret naaratfet, jotta fät*
teptpmät maapan ja fiinä töptämät juojan foman taimen
aitana, tulemana temäänä feuratatfeen äitinfä efim ertfiä pe*
ruStamalta itfe uuben mattion.
@ e ppteitten peruStuSlati, jota mattitfee faifiSfa ppön*
teiSppteiSfunniSfa, fifättää fiiS, että faifiS fa on totmentaifia
pffitöitä, foiratfia, naaratfia ja tpömäti, * * ) ja pelpoSti
moimtnc pitomata, että järjeStpS nätflfä m altioisfa on fuu*
rcSfa m äärin fommunistinen. S a ifilla näiltä on ppteinett
afunto, jota pptä mieraanmaraifcSti tarjoaa juojaa faititlc
jäfenitteen ja joSfa ntpöShit tulos faitfien tpöstä ott pptei*
tten, niin ettei futaan ota enempää ofaffeeit, futt mätttämä^
töittä ott funfin pffitön mointaSfa pitäm ifeffi ppteiSfun*
nau ppöbptlifenä jäfettenä. S o itti fe faatiS, ntittfä fuu*
retttpi tpö tuottaa, täytetään ppteifeen tarfoituffeen, jofo fe

*) SJiuuraljaiSten foivaffet joutumat fiitoStpBnfä jälteen fuu*
remmatfi ofaffi ppBnteifiä fgöroien lintujen, imettäroäiSten ja matetc*
mien ruoatfi; metjitaifet, jotta eimät faUi foiraSten ftjöbci gpteifiStä
möröistä, taimi fäägt öätä, tappamat, tnten plempäna mainittiin, foirat=
fenfa, fitten fun ne enfitfi omat tehneet ppteiSfunnalte fen IjpBbpn.
mif)in ne ppStpmät. fioiraffilta puuttuu afeet puolustamaan itfeääti,
eiroättä ne ftjFcne mipintään tt)Bf)Bn ulfopuoleUa pfjteiSafuntoa.
**) ttermiitoiSfa (muurafiaiSmaboiSfa) tamataan roielä neljästin
felmäSti erotettaroa laji pffitöitä, nimittäin niin futfutut „fotilaat“,
joilla ei ole muuta tointa tuin puolustaa gpteiSafuntoa, mutta muu*
toin nauttimat ppteifen tpBmöen palmeluSta, josta ne IjelpoSti tun
netaan fuuveSta päästään pitroeine naSfalimaifine leutoineen.
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ftttcu oitis jaetaan fljötäluäffi tal)i jäännös footaau maraS*
toott {omempien aitojen maratte, fittä jittointin on M a li n
oitcuS ottaa ojanja tästä fääStöStä.
3;o8 fitten tutfiötelemme, mitpnfä fommuniStifeen jär=
jeötetmään tjyönteismattiot paraiten jomettumat, jaamme
liettäm ättd mastautjetji, että ne enimmin omat mannojen
treiffataisten tunnattiSajetutfien tapaan järjestetyt, nim ittäin
mintuin me ne tunnemme Syfurgon laeista ja P laton fir=
jaSta „m attio8ta". © itiä niiatuin manaan ajan fommuniStU
jet ajetuffet rajoittim at mattion tjymitt atjtaafcen p iiriin —
ujein ainoastaan ytji tt)tä ja jen täfjeijyybeSjä otema feutit
muoboStimat eri mattion — ja m intuin fittoin tatfottiiu
m ätttäm ättöm ätfi perustamatta jiirtotuntia m ieraifiiu maitjin
estää taajan tiiattista tijääntym iStä, fantoin omat näntätin
tjyönteismattiot rajoitetut ytjteiSajuutojcn at)taajen ataau
ja mittoiu juurin oja ajuttaista ei, tuten ejittt. Ijertjitäijet
ja metfämet)itäifct, tuote jytjyn tuttua, estetään tiita tijääntyminen perustamatta jiirtotuntia, jiten että naaras tytlifji
juuren työm äfijouton tauSfa täljtee pois manljaSta ajumtoSs
taan, ja perustaa uubeit. ©autaulaiuen ytjtätäijyys tjuo=
mataau myöSfiit jiiitä, että tjyönteismattiot, jautoiit tuin
© p artan ja iptatonin mattio, p yjyy pystysfä pääajiattifcSti
orjien amutta. © on toin tuin manf)an ajan ajetuffien mm
taan ainoastaan muutamat faujataijet jaimat nauttia etä=
m ästä, eimättä tatjoneet armonja m ufaifetji ottaa ojaa nii=
tjin töitjin, jotta omat mätttämättömiä etintarpeiben ja nau*
liutojen tjanftimijeen, uStoen nämä Ijeitä paljon tutnijam*
matte orjajoutotte n. j. tietoteille, joitte ei ottut myönnettynä
tanfataiSoiteutta ottentaau*), jam oin elämät tjyönteismat*
tioisfa uaaratfet ja ojatji foiratjettin tutnijien työntetijäiu
maimatoijeu aljferuuben tjeöetmittä. Slmpiaijitta ja metfä*
meyitäijittä on ainoastaan ytji tnningatar ja tämä tofiu

ytjitöttä

*) tjSIato fatfoo faitfi toapaat miehet, jotta rgC)tt)tuat tättaifiin
töihin, futjtfft orjitfi ja maineettomitfi rautoitji.
2
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fpttä oit faaitut teljbä tljötä faSmattaeSjaan eitfimmäistä tpömäen parmea; metjitäifittä ja termiiteittä (muuraljaistnaboitta)
on mtjösfin ainoaltaan ptfi tuningatar, mutta tämä ei ote
tosiaan, tyfjtä mätjän tuin ne monet muuraljaiSnaaratfet, ot*
tanut ojaa raSfaantpiin töitjin, maan antaa, fantointuin am*
piaistentin, naaraStpöntetijöiben elättää itfeään; ja mintä
foljtalon toivatfet jittemmin faamattin, joto ne murhataan
taf)i patotetaan ttjötä tetemään, omat ne tummintin jonfun aitaa
mpöstin eläneet mufjfeaSti tpömäen piettä ja maimatta. jgtfe
fiinä tamasfa, miten näitä tpöntefijöitä tasmatetaan, on pmä
mertauStopa orjien tanSfa mainituisfa mattioisfa. @ittä
niinfuin orjat ftjntpsfään otimat maruStetut famantaijitta
amuitta ja elimittä tuin mapaiben tanfataisten atut, mutta
jen joposta, että fatunnaifeSti otimat fptpteet orjaman*
Remmistä, jaimat ainoastaan tämän fääbp mutaijen fas*
matntjen ja f»oibon, jota pafotti pibät pppnään orjina
toto etinaitanfa, fantoin eimät netään toufat, joista tptt»
tetijöitä jp tp , ote toifentaifia, tuin ne, mistä ounettifein*
ntat naaratfet jitiämät. £uteefo toutaSta fuojittu naaras
taf)i orjuutettu tpntetija, riippuu ainoastaan fiitä, mitä
pito fitte fuobaan; jos muna afetetaan pteen fuuremmista
tautmioista, misfä tentatta on tplin tilaa ja (itä elätetään
paroitta ja moimattaiinmitta ramintoaineitta mitä pjteiS*
tunnaSfa töpp, tulee fiitä tuningatar; jos taas toutfa afe*
tetaan tamattisten tammioiben apaifiin ponetfitn ja etate*
tään niutemmatta ja ponommatta ruo’atta, tulee fiitä at*
ttoaStaan tpntetijä *).
Sölutta maitta orjuus ipnis=p)teisfunnisfa aina on
*) Sama on tarfaSti rociarin ottamatta huomattu mef)itäifi3tä.
XpBntefijät näet, tun omat tabottamaifittaan luningattarenfa, rooiroat
fpnnpttää funingattaria tpöroäen toutiSta, muuttamatta niitä ennen loi*
men päitoän tututtua, jen jätteen tun omat munasta lähteneet, fuu=
rempaan puttonmuotoifeen tammioon, miSfä funingattaria faSroatetaan
ja fpötetään hunajalta, tun fitä mastoin tpöntetijöitä elätetään met|i>
täiSteiroittä f. o. pteen fotfetuffa tuffaiSfiemenpötpttä.
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ottut ja tulee olemaan lauRea määrRRS, feutäRben että jo*
faifetla orjatta, Ruotimatta fiitä m itä RRteiStunta Rrittäätuotet*
taalfenfa Ränen toimeitaan ia taiRumutfiaan ja ttiiben lanSfa
RRttfRbeSfä olemia tuonnontaRjoia, lum m inlin aina on fietu,
jota on marustettu famatta tumatta tuin maRaantin lanfa*
taifen, ja ainoastaan tämän mätimaltaifuuben fautta tietie*
tään läRttämäStä taRjoianfa tuontonfa m ulaifeSti, niin ei
fninfaatt [omi [antaa [anoa tRömäen fuRteeSta RRönteismat*
tioisfa. StRöRRenteifet noubattamat fifättistä futfum ustanfa
ja omat fentäRbett onnettifia teRbeSfään tRötä niin Raljoit ja
täRbettiStä luin fuinli. © ttä afiantaita näin on, fe fäR fet=
mitte fiitä, m itä ebettifeSfä on fanottu. DnRan io efitettR
fuinfa fumutt Rttäpitämifen mietti Rattitfee eläinten foto etä*
mää ja fetroästi iuuri tämä tuomion mietti liiRottaa tRöit*
telijäin moimaa ja Rotua fiiRen mäfRmättömään toimeliain
(uuteen, jonfa tarloitulfena ei ote itfenfä leRittäminen, maan
fumun RtläRitäminen. SJaaralfia, joitta on Rlfitt oiteus munia,
Roibetaan fettaifetta Ruotetta ja raltaubetta, Jota titslin tn*
taan RlfimattiaS iRmiSten jouloSfa moi terSlata nauttimaufa,
ia fiiRen asti, lunneS foiraffet pääfemät Rääfemujaan miet*
tämään, tutee näittetin fam a Ruotenpito o fa ffi; mutta fun
ne omat teRneet teRtämänfä fumun RttäRitämifelfi ia ternit*
täntifelfi, ei niistä enää pibetä Ruotta; ne iolo tapetaan taRi
faamat rRRtRä lomintRiin töiRin, joS taRtomat tulta ofatti*
fitfi aRferieti tRönteliiöibeu faatiista. 9)tRöSfin fe feitfa
että fuvi ja {ärjeStRS näisfä RRönteiSmattioiSfa toRRuu, fun
ei ote naarasta pitäm äsfä Ruotta fumun tifääntRmifeStä,
näRttää fetmään, että juuri fumun Rttäpitämifen mietti an*
tan tRönteliiöitte intoa ia fiiRottaa niitä tRöRön. S u in la
moififaait tämä mietti itmeStRä muutta tatuoin näisfä oteu*
noisfa, iotfa eimät itfe fuoranaifeSti tRfene fRnnRttämään poi*
fia ; itfe ne eimät muni, tosia niittä elimet fiiRen Ruuttu*
mat iolo lotoltaan taRi omat ainoastaan maittinaifesti muo*
boStuneet.
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(Sutien on {o mainittu, että Juniin pptclsfunta»jär»
jeStptfcn tarloituffenmufaifuutta tulee armoStetta feit mu=
Jaon, misfä määrin fe tt)t)btjttää niibeit olentojen tobeHifia
tarpeita, jotta fiipen tuutumat. fjpbnteismaltioisfa olemme
nähneet, fuinfa fettainett tommuniStni, jota niiöfä mattitfee,
tobetta mahtaa niitä maatimutfia, joita fen jäfenet, niille
Juonnon aittamain taipumusten ja elinten lautta, feJä
fen teptämän mutaan, jota niittä on futunfa pttäpitämifen
ja (etoiätnifen fupteen, tefemät elämästään, ©aan tättai»
fisfa ppteistunnisfa näemme fen opeSfa olentoja, joitta,
maitta tiiffnmattin niin mapaaSti tuin itfenäifet olennot
ainatin, tuitenfin puuttuu jotit talji jottut niistä elimistä,
jotta oifeaStaan tuutumat famatt lajin täpfin tepittpneitte
jäfenitte. Soiraffitta puuttuu pistin, tpbutetijbibeu muna»
favjat omat aimatt tepittpmättbmät, ja muurahaisten fetä
termiittien tpbmäettä ja fotifaitta ei ote fiipiä. ^JtiiSfä ppön»
teiS-maltioiSfa, joitta on eritpifet fotitaanfa, ttäpböän omi»
tuifcSti fepittpneitä elimiä, fiteit että teu'at fotitaitta omat
muuttuneet petottamiffi afeiffi. IDtäärättpä tartoituSfa mar»
ten omituifeSti muoboStuneitten elinten efimertfinä ntainit»
taloon mpösfin tpBmepitäiSten tatajatat, joisfa niin»
janottu mafu on tepittpnpt fiipett tapaan, että fittä ppmin
täp futfaispötpn totiin tutettaminen. (Stnnte täpbe tartem»
min tuttunaan famaait etäintajiiu tuntumien eläinten teS»
tenäifiä eroamaifuuffia. 3° mainituista efimerteistä fetmästi
nätee, että tobetta töptpp eläinlajia, joisfa ei ote ainoaS»
taan nuo tatfi tamattista toiraS» ja naaraS»otentojen muo»
toa, maan, että muntamisfa tajisfa mietä on jäfeitiä, jotta
jotit elin joto totonaan puuttuu tapi on omituifeSti muo»
boStunut tuitentaan poistamatta olennotta fen itfenäifppttä.
Stätte omitnifuubette on tiebe antanut nimeffi ,,polymorphismus“. ©uometfi moifi fanoa näitä eläinlajia monimuo»
toifitfi; ampiaifia, mepitäifiä ja muitrapaifia moifi fiteit fa»
noa „fotmimuotoifitfi" tajeitfi, foSta paitfe foiratfia ja
itaaraffia niiben lajin fotmantena muotona omat tpbppön»
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teijet. termiitit, joitta on erityijet jotilaanjatin, oltoot
„netimuotoiSten" lajien efitnerffinä.
SOionimuotoifiöta lajeista joljbumme äimän luonnolta
feSti muotoihin, joisja eläinfunnaSja ilmeStymä tj^teiöfnnta^
elämä on aifaanfaanut laittein lätjimpätä yfjteyttä yyteis*
tunnon jäfenten mätittä, niinfanottnif>in yljbyseläimiin,
joisja fangen ufein lomaamme jäjeniä, joitta puuttuu rnil*
toin mifin elin.
(Snnentuin tnitentin lameammitt ryijyyn fertomaan muu*
tornista näitä ljumittamia etäin*yl)teistuntia, on tarpeellista
painaa mieleen, että etäintunnaSfa on mietä toinenfin jii*
toStapa tuin fe, m itä ylem piin luottiin fuulumisfa etäimisfä
mallit jee; näiltä on näet tuflatin ifä ja äiti ja omat ne fie=
mennetystä munasta teljittyneet. hapetus ©teenjtrupin
muonna 1842 ilmestyneen teotfen tautta, jonfa nimenä on:
„@ itiy m ijeS tä ja teljittymifeStä maifjtelemien fufupolmien
tau tta", temiji tieteen toalo enfiterran fen futulijääntym is*
tämän y li, jota nyt metfein yleifeSti janotaan „jutumailj*
b o ffi". ©teenftrup tieji näet, että monet eri eläimet ntu*
uimat munia, joista teljittyy [itiö, jota ei taintaan ole ifänjä
eitä äitinjä nätöinen; fiitä ei tosiaan tule täybettifeSti te*
liittynyttä naarasta ja mielä mäljemmän je teljittyy toi*
ratjetji; tnm m infin tytenee je jitiytym ään laSfematta itiin*
janottua tutua. Stäitä tutueläimiä fanotaan f i i t t ä j i t f i ,
ja monen eläinten, jotta ennen oli oma paiftanfa luonnon*
yiStoriaflijeSja järjestelm äsjä ja jota tom eili fiiitä omalla
erityijellä nimeltään, on nyt täytynyt jättää tämä armo*
jijattja ja tainoSti jiirtyä jiittäjien nimettöm iin rtmetljin
jonfunlaifett lajin erityijenä tel)itySaSteena * ). ÄitbuSta
jyntyneet olennot fetjittymät jitten jofo atfnperäijitji toivat
jitji ja naaraitji, talji muoboStumat ne
maan tutua*

yp

*) Jiiinfanotut „teItamabot" oraat erään toiötnjönteifen toufan
halpoja fiittäjiä, jianlttjaäfa toifinaan taiuattaraat „fiemenet" ainoasi*
taan fjeijimabon fiittäjiä j. n. e.
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taStemiffi fiittäjitfi, VtnneS miljboin monen fiittä}ä«potmen
perästä taas fetjittpp otteita toim ita ja naaraita. «Siittäjät
omat fiis om ituifeöti muobostuneita ja levittäneitä tajiinfa
tuntumia olentoja, fam ointuin Ujontefijättin tjpönteismat*
tio isfa ; ne eroamat tuitentin tpöntetijöistä pääafiatlifeSti
fen f uuteen, että ne mätittöm ästi ebistämät lajin lijääntp*
inistä ja temiämistä ja aina efiinttjiuät muutamisfa tajeisfa
fafjben toistaan fenraaman toiras* ja naaraS=fufupotmen
mätisfä. -ÖoStuS ottamat fiittäjien tubuSta fpntpneet etäi*
met nopeasti teVittpä jotjon tin -m ää rättiin fuuntaan ja ir*
taubnttuaan jättäjästä ottamat ne etää mapaaSti ja itfettäi*
fcSti. -SoStuS ne taas omat fangen tauon, mietäpä taiten
itänfätin fiittäjäSfään tiinni. Ocäpttänpä tämä fittoin ote*
matt itäänfuin fasmanuaifia täynnä, fe on tuin otfa, josta
pieniä mejoja on puhjennut. SenpätäVben tämäntaatuista
fifiäm istä fanotaantin o r a S t a m if e t ji. jä m ä n p ä amntta
nteibän onfitt tjetpompi ym m ärtää pljbpSetäitttiä.
Stttaatfemme l)()bt)Setäinten ptjinfertaifim m aSta taa'
buSta, otamme erään f e ifa r in t r u u n m e lä in t e it (C oryn e
fritilla ria ) (tuma 5 ) taf)i)Stettätjemmc. Snm ä eläin on jaa*
nut nimenfä eräästä feifarintruunu (F r itilla ria ) nimifeStä
fasm ista, joitta pitfätt marren fatmaSfa on mit)to milje*
riä ijiä teljtiä, joiben atta fauniit, pnnaijeiitettaifet, fcftom aä
fet futat riippum at. Sam atta tamoin on täsjä etä in iljte is*
tunnaSfa pittä m a r ji* ), jonfa tpmi täljtee tuotteitten meri*
eläinten tptjjiStä fnoristo, fen nuijam aifeSti turmotineeSfa
tatm asja on pehmeitä tiustoja (tuma 5 A) ja tämän tur*
montteen ojan atta riippuu netjä pientä, täpituuttamaa tu*
fantapaista tettoa (tuma 5 b). $ o s otamme funrennustajin
amutfemme ja mäkiin aitaa tartaSti fatjetentme näitä tn*
tanm uotoijia olentoja, niin [juomaamme, että tutin niistä
tasmaesfaan ptjci enemmän ja enemmän muuttuu tamattifen
mejirafoit näföifetfi. Söiljboiit tatoaa tettoSta fe Vieno marji,

*) Koto t)l)bt)Seliiin faSioaa noin puolen tuuman pituifeffi.
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jota (itä ennen fiin n itti liuStamaifen nuijan alle. pienen
mebenfoiran tatuoin (tuma 5
ui fe nt)t iuapaaöti tuebeöfä
nmorottain laajeten ja fupistuen. © e fpö fam oinfuin meben*
foiraftit putfen pääsfä olematta fuuttanfa, jofa fettonfielen
tatuoin riippuu fetton onteloSfa. £ ä flä pienettä eläimettä
on muutamia m prffprafoitta toaruStettua rihmaa, joibcn
ainutta fe moi pptjtää muita meren afuffaita faaliitfeeu.
9ietjä tetton reunaSfa olemaa film ää johtaa fitä matfoittaan.

$utra 5. $etfarinfruunu;elätn.
©anatta fanoen on tämä epäilemättä eläin, joilta luonto on
letuin monistanut taitetta m itä fe toimeentutoanfa marten
tarmitfee. SJhjöSfin fufnnfa pttäpitämis*tuictin maatimutfia
moi fe täpttää; äSfen mainituin tamoiit feljitttjnpt eläin on
itimenomaifeSti joto foiraS tat>i naaras, jofa moi munia.
M fittääffem m e näiben eläinten aifaifempaa fuljbetta pljbps*
eläimeen, feifarintruunmetäimeen, feuratfaamme näiben mu*
nien maineita, hoitanen ei ole munasta täljtieSfään mä*
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pintäfään manpempainfa ttäföinen. @ e on pieni pitlutainen
olento (litinä 5 a), jotta ei ote fuuta, ei aistim ia eitä muita
liifuunon m älifappaleita tuin titjeä terroS mirmatarmoja.
2täiben amutta ui fe jonfun aitaa jotentin nopeasti, tnnneS top*
tää itfettenfä fopiioatt otopaitan, ioniin tppjän raatun, laistan
tapi muun fettaifen. © iipeit fe tarttuu, rupeaa tasmamaan ja
turpoaa nuijam aifeSti ptäpäästä, jopon jotu poimu muo=
bostuu fuutfi ja josta äsfenm ainitut tiustat rupeamat taSmäntään; nämä liuSfat omat fen pppntiraajoja. 9?pt on
fiis cbeSfäntme pittulainen, tiinnifaSmanut olento, jota on
uiman eläimen munasta tepittpnpt. STättaifia eläim iä fa=
notaan nuijapotpppeiffi. Säästä eläimestä ei tuitentaan enää
tostaan tute nopeasti uima, fe on jo faamuttanut for*
teimman tepitpstantanfa; npt on fen toimena futunfa pttäpi=
täminen. itcuijapotpppiSta faSmaa näet neljä fitm itfoa, jotta
taSmaeSfaan riippum at alaspäin, ifääntuin teifarintruunun
fufat. ‘Jtiibcn mpöpemmän fepitptfen tiebämme jo, maan
aitaifemm in, mielä otteSfaan tiintpneinä tuopon pitfämar=
tifeen ttnijapäifeen emäetäimeenfä, muoboStamat ne pptep*
beSfä tämän tanSfa p p b p S e tä im e n . STättaifeen ppbps*
eläimeen tuutuu fiis fiittäjä eti nuijapotppppi, ja neljä olentoa,
nuo pienet mebcntoiran atut, jotta ramitaan fiittäjänfä ruu*
m iin lautta.
Seifarintruunm etäintä on peippo läjittää ja fopima on
fiitä täpteä, luit taptoo tutustua etäintuntaan tuntumiin pp^
bpSetäintiin ptipääteu, fentäpben että täsfä ppbpSetäimeSfä on
ainoastaan tatfi fufupotmea: 1) fiittäjä ja 2 ) ne eläimet,
joista fittem min tepittpp täpbettifet toiratfet ja naaratfet;
m pöstin puojentaa tutfim istam me fe feitfa, että petpoSti
tunnemme atfuperäifen munasta tepittpneen fiittäjän. N ä 
ljän maiteammat pmm ärtää omat niinfanotut t e t t o p o *
t p p p p i ^ p p b p S e t ä i m e t (tuma 6).
3We tapaamme näet fiinä paarattaita marfia, eläin
jota offatt pääsfä. Sun nämä eläimet (tuma 6 a) omat
faamuttaneet torfeim m an fepitpSaSteenfa, omat ne tetton nä=
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töifiä, luovutetut f uutta,
jota pmpäröimät pitfät,
notfeat
pppntiraajat,
joitta ppptämät muita
peitä tarpeetfi täfjcttc
tulemia
m eri*etäim iä.
©aatuaan tiinni jaa*
liiitfa , jota tam aflifeSti
on jo!u äimän pieni tuo*
v irta in , metämat ne fen
fuupunfa, imemät fiitä
faifeit mepun ja joutuu
ajan tututtua rämin*
notfi fetpaam attom at ai*
neet taas annetaan ulos
fuutt tautta. Omettp
raminto ei fuitentaan
ppöbptä ainoastaan fitä
eläintä, jota fen on jaa*
nut. SBarfi, joSfa eläin
tasmaa, on näet ontto,
ja eläimen matfa on pp*
tepbeSfä tämän ontelon
tanSfa.
9iamintoaine,
m infä jofu eläin on ime*
npt faaliistaan, täptee
fentäpben fen matfasta
offan onteloon ja fiitä
itfe marteen, jota mpös*
tin on ontto. ÄoSta
näin marren ja faittien
otfien fifus on pptenä
puttimaifena ontelona,
jota on pptepbeSfä tun*
fin pffitpifen eläimen

Äuroa 6. $eHoeläin.
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matfan tanSfa ja joSfa ramiutoneSte atituifeöti tiertetee, niin
laitti, m itä nämä fuulla ja ptjpn tivaa joilla ravu stetut etäi^
ntet pantfimat, täytetään ppteifen eläim istön pöäpitäm ifetft.
3öaan fam a ramintoaine elättää mielä m uitatin eläimiä,
jotta itfe eimät moi panttia ram intoanfa ulfoapäin. Rungon
ja otfien m ätifisfä polm isfa on näet muutamia olentoja
(tuma 6 b), jotta ultom uotonfä puolesta eimät juuri janot*
tamaSti poitfea ästenm ainituista eläim istä, maan joilta tui*
tentin puuttuu fetä juu että pppntiraajat. ©entäpben ne
eimät itfe enfinfään moi tppbpttää elämän tärteim piä tarpeita;
fen fijaan on niibett fifätlä ontelo, jonne ramintoneSte tun*
tentnu rungon ja otfien ppteifeStä ontelosta. £ äm ä on nim it*
täin pptepesfä näiben fuuttomien „potm i*etäinten" matfaonte*
lon tanSfa; näitä fiis ramitfemat otfien päisfä olemat, fuulla
ja pppntiraajoilla maruStetnt eläimet. SEBaatt onpa ebelli*
fillätiit tel)tämänfä, jota ei liene ram itfem istointa palmempi,
fttmun plläpitäm ifeSfä; ne näet tutufiitotfen lautta fpnnpt*
tämät uufia toiratfia ja naaratfia. SltuoremmiSfa poimi*
eläim isfä näljbään fnmultisten eläinten tutu mapan pol)*
jaSfa otemasfa fetloSfa, ja fiittäjää peittää ifääntuin fuori.
Äun tutu on joljontin määrään fef)itttjnt>t, pupteaa ptfi
tapi fatfi pptä fepittpnpttä tutua tuoren läpi ja tuttuaan
potmi*eläimen ultopuotelte näyttämät ne fapbelta pieneltä
mebentoiralta (tuma 6 e). 9Ze omat telton m uotoifia talli
melfein patlom aifia ja marustetut rengaSmnotoon afetetuilla
pppntiraajoitla eli tunnuSfarm illa; tuitentin Ipppt marfi
pihistää ne fiittäjään. • J ä m ä Ipppt, ontelo marfi tul*
tee fiittäjän fuorett läp i ja ppbiStää fiten näiben olento*
jen matfan toto ppbpSeläimen ppteifeen ramintotanamaan.
h iis tä munista, joita nämä äsfentepittpneet naavatfet
laStemat, fpntpp fitten pieni mirmatarmojen peittämä fitiö,
jota uituaan jontnn aitaa finne tänne mipboin tarttuu jo*
pontin fopim aan puittaan, © iipen perustaa fe uuben ppbps*
eläimen, eli eläinppteisfunnan famannätöifen tuin fe, m istä
itfe perustaja oli totoifin.
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3>o$ kertaam me teifarintruunu»eläintä ja fettoeläintä*),
jo lji ebetlifeöfä ferrottua t)f)bt)«etäintä raottanee faitoa, niin ljuo»
maamme niiben fum m anfin fpnttymän pienestä mirraafarmojeit
peittäm ästä fifiöstä, jota taafen on munasta fefyittpnpt, fefä
että foto pljbpSeläimen päätarfoituS on tällaisten perustajien
jännittäm inen maailm aan. Sföaan fyuontaammepa tärfeän ero»
tuffenfin. $eifarinfruunu»t)f)teisfunnan attuperäinen perustaja
näet fet>ittt)eSfään jämättä fiittää tumpaanfin fufupuoteen fuu»
tumia eläim iä ja m pösfin Ijanffii raraintoaineita ; fettoetäinten
iiteistu n n isja taafen oraat nämä toimet annetut eri otemtoitte.
©enpätäljben tapaammelin tämäntaatuijeSja tät)bettifcSti te»
iittljneeSfä pljbpSetäimeSjä ajujam ia totmea eri laatua, joista
fitttatin on oma teljtämänfä tajinfa tjistoriasfa, nim ittäin 1)
raraintoa fyanffimia eläim iä, 2 ) fiittäjiä ja 3 ) itfe toiraf jia ja
naaratfia.
8ajin monimuotoijuuS, polputorfismo, efiinttyty fiis
tettoetäim isfä paljon fetmemmäsjä muoboSfa tuin feifariit»
trunnu»eläim isjä; ebettijisfä juom aam m e jo m uutam isfa olen»
noisja, ejim. potrotteläim isfä niin tätjbettifen muobonmuutot»
feit, että epäilemättä raoimme päättää tuntiu pffitpijen eläimen
oleman ainoastaan t o ä t i t a p p a l e e n a , tjuomattafoon tui»
tentin, toätitappaleena toto pljteisfunnatte, eitä mittetääit feit tjf»
fittyijette jäfenetle. @ en teljtäraän, m itä fitttatin niistä oit,
toim ittaa m uisfa eläintajeisja jofn pffitpinen elin, joita elät»
m illä fitä paitji on montafitt eritaatua eri tefjtämiä raarten.
^uitenfaan ei näiltä al^aifem m ilta olennoilta » o i poistaa
ptfitpiSolennon armoa. Dliiben jpntpmistapa jetä m pös»
fin fe feiffa, että ne omat jofjeenfi muibett jam aan pljbps»
eläimeen fuutumien eläinten näföifiä, oifeuttaa fanomaan
tyeitä p fjilöifji. @ i tufaan mäittäne, etteiraät ofjien päisjä
olemat eläimet oliji itjenäijiä olentoja, jftiiben teljtätoä, muiben
eläinten p itä m in e n ja fpöminen, ja tätä raaStaatoat elimet,
ptjpntiraajat, juu ja matfaonteto, ojoittaraat fpttin niiben

*) Campanularia on juroun tieteellinen nimi; feilofuffien
JaSroiopitlinen nimi on Campanula.
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olem a» pffitpiSotentoja. — 3 a fuitentin ou niiben fontointuin poltoi-eläintenlin itfenäinen olo niin rajoitettn, että
f)ptoällä
ioot f anoa niibett oleman foto pfjteiSfun*
tanfa (pljbpSeläimen) ratoitfem ifen toälifappaleita.

Kuroa 7. „5portufaalUainen fotalairouri". a ilmaraffo, b rarointoa
fjanffiroat eläimet, c tuntoeläimet, d ptjtjntueläimet.
(SuonnoKinen foto.)
Suitentaan et fellaifetla pljteisfunnalla, !nin efint. telloeläin on, ote juuria elämäntarpeita, ja fenpätäljbeit f e ci
tarttritfetaan fotoin monta erilaatuista eläintä. gjljbpSetäin
on joljontin paiffaan fiintpnpt; fe ei tartoitfe liife*eläintiä.
<Se ei laStoa paljo, ja ratointoa ppptätoien jäfenten tufu
on toerrattain runfaS. Su niin niistä tartoitfee fiis Ijanffia
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ainoastaan mäpän ramintoa ppbpSetätmen ppteijeffi ppmäffi
ja jentäpben ne moimatfin fuorittaa fetä jäätiin ppptämifen
että jen futattamifen eli imemifen. lo in e n on ajiantaita
jam anfattaisten etäinmuotojen mapaaSti uim isja ppbpsetäi»
ntisjä. sJ iämä, joitte merimiepct omat antaneet nim iä om i»
tuijen merimteSfielenfä mutaan, mintuin efim. p o r tilta a n
t ila in e n jo t a t a im a (P h y s a lia ) (tuma 7 ), „ta ita tu u te e n =
t u t t i j a " (V e te liä ) (tuma 8) p. m., tarmitfemat ppmtnftn
moniperäifen ppteisfunta»järjestelm än, moibatfeen tppbpttää
taiftia etärnänmaatimutjia. @enpätäpben tapbontmefin mä»
päti tarfem miit tartaStaa erästä feltaista olentoa.
SBatitfemme tartaStettamaffemme erään Söätimeren
fauneista, m aateanfinifistä lajeista (A galm opsis Sarsii)
(tuma 9 ).
Sitten jo m ainitfim m e, on aifaifem m in fertomientme
ppbpSetäinten muotojen ppteiSrungotlta itäänfuin jonfintainen
juuri, jota tiinnittää foto ppteisfunnan joponfitt paiffaati.
SBapaaSti uimien ppbpSetäinten rungoSja taafett tämä oja tur»
poaa itm arafotji tapi liitSfafjt, jota pitää toto ppbpSelätmeit
ptösataijin mapaaSti uimana * ). ^arfaStettam am m e lajin
itm araffo ei ote maltan fnnri, maan tuitentin ppmin fet»
mästi puomattama. £ ä s tä i t m a r a f o S t a (tuma 9 a) läp»
temän ppteiSrungon ptäpääsfä omat Iitfe»etäim et eti ui man
f e t t o t (tuma 9 b). SttituijeSti jupistuen ja laajeten futn

*) „i|SortulaatitaifeHa fotataimatta" (Physalia) on ainoastaan
mutta fangcn juuri itmaraffo, jonfa atareunaSfa on runfaaSti
ratointoa hanffiroia, (uutta ja matfalla maruStettuja olentoja, fefä mtjöS»
fin pt)t)nti* ja puolu3taja»eläimiä, jotta pitfinä rihmoina ja mprfft)»
elimittä monistettuina riippumat mebeSfä, ja tuntoetäimiä, jotfa omat
rarointoa fianffimien näföifiä, mutta pienempiä ja fuuauffoa maitta.
„2aitatuuleenfulfijan" (Velella) itmaraffo on pitfän litteän tiuSfan
näföinen, jonfa alapuolen feSfifofjbatta on ainoastaan pffi juuri ra>
rointoa (anffiiua eläin; taibaSfa on fittä monta hienoa ja paaratonta
pppntinetäintä $uuti futjettaa fumpaifiafin näitä phbpSetäimiä eteen»
päin, fittä niittä puuttuu marfinaifet liife»elimet; laitatuuleenfulfijatta
on roino liuSfaSta läptemä purje.

38

jettamat ne foto ptjbpSetäintä eteenpäin meren ratffaaSfa me*
beSjä, jofjeenfin juntalta tamoin tuin tamattijet mebcnfoirat
liitfum at paitasta toijeen. Säljinnä itm araffoa omat nuo*
rim m at uimafettot, jotta mietä omat niin epätäpbettijiä, että
niitä Jämällä jppttä moi [anoa uimotettojen fitm itoitfi tat)i
fubufji. Uimatettot ntuoboStamat t)f)teiSrungoSja temeän
mpön ja niiben alapuolelta omat monitufuifet merljoamat eti
puotuStajaetäimet, joita janotaan m e r t jo t e t jb if j i (tuma
9 c)ja jotta jam oiit tuin uimafettot omat fetjittpneet jitm i*
toista. «Sieltä täältä merljotetjtien m ätisjä on jotenfin ti*
Ijeäsjä varointoa Ijanffim ia eläim iä, joita moimme janoa
„ r a m i t j i j o i f j i " (tum. 9
d)ne omat
pafjuja. atipöSfin on niittä fuu ruumiin mapaaSja pääsjä
ja pljteiSrungon onteloon jatfuma m atjaonteto; pppntiraa*
joja tuitentin puuttuu. „9 iam itjijoib en " näföifiä, maan pie*
itempiä ja fuu*auftoa maitta omat niinfanotut t u n t i j a t
(tuma 9 e) eti tuntoelimittä maruStetut eläimet, joita on
pitfin ptjteiSrunfoa n im ittä in funtin ram itjija*parin mä*
liSfä. 9JiuiSja fam antaatuijisfa pl)bt)SetäimiSfä tjrnpäröimät
ne ram intoa Ijanffimia olentoja. 9taminto*etäinten juu ei
ote, futen jo mainitfim m e, pppntiraajoitta monistettu. Sun
näitä ntpösfin merrattain on mätjän ja fuitenfin juuri ra*
mintomäärä on tarpeettinen foto pljbpSetäimen ptläpitäm ijeffi,
niin on jaatiinpppnti jätettt) toisten eläinten teljtämäfji.
J ä tä marten lähtee pljteiSrungoSta aina funtin ram itjijan
itäpu olelta pitfä Ijaaraantuuut p p p n t i r i t j m a (tuma 9 / '),
jonfa tarfoitufjena fuutuija jafjatainen tuonnontutfija 8euc*
fart faitoo oleman pljteisfunnan puotustamijen ja jäätiin*
pppnnin. ^ppntiri^m ojen äärim m äifiSjä päisjä on mprt*
fp raffoja, joiben m prffp fpunpttää tutijen limun tunteen,
k äittä ne Ijerpaifemat ne raafut ja muut jentapaijet etäi*
met, joista ram itfijat fitte imemät ram intoa foto ptjteisfnn*
nan tjpmäfji. itiäiben itjbpSetäinten m prffp on tjtjmin moi*
m atasta, ja polttaa mietä jonfun aitaa fuimettuaanfin. J ä *
uiän tobisteefji tertoo Seucfart fenraaman tapaufjen. SDiuuan

$uroa 8. Saitaiuulecnmenijä (Velella) purjeineen.
$uroa 9. (Agalmopsis Sarsii). a ilmaraffo, b uimafeUot,
n)erf)olef)bet, d ranritfijat, e tuntijat, / pppntirifymat, g foiraffet,
naaraffet. (Molemmat funmt joffeenfin luonnoUifegfa fooSfa.)
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luonnontutfija tervan mereöä tällaista p b p S eläiu tä tuma*
teSfaan järjesteli ^iulatt fett eri ojia Ip ijtyfp ällä än , ja fun
p n muutamia fuufaufia m p p m m in fasteli, futen itjein
tek ään , joutaa f p ä ä p u tilla a n , ajettuimat ne fangen paf=
fu ilji mt)rft)tt maifutuffeStä. Söarmaan tiebetään etenfin
raatfum aisten eläinten oleman näiben pbpSetäinten ratoin*
tona. O n näet onnistunut p itä m ä llä faaba ja mieläpä
fäilpttääfin p b p e tä im ia , joiben ram itfijoitta imemäton jaa*
tis mielä oli matfasfa.
3)PpSeläim eSfä on m p s fin fangen paljo uroSpuolijia
eläim iä eli f o i r a f f i a (tuma 9 g) pitfin foto p teiS ru n foa ;
n a a r a f j e t (tuma 9 h), jotta omat ram itfijoiben alta,
näyttämät f p f il t ä m iin irp ä leittä . t ä lla is ta pteiS fu n taa
m oiji fiiS faSm iopitlifeSti p u p en janoa p ffifotifefji, foSfa
fiinä on m olem pia fufitpuolia; fetlceläin olfoon ejim ertfinä
fatfifotijeSta pbpSetäim eStä, fiHä fa iffi fantan pteiS rungoit
fiittäjät fp n p ttä m ä t jofo ainoastaan foira ffia talji naaraffia.
SBaan moittee mielä jofu epäillen f p f p , m illä oifeit=
bella tuonnontutfija pitää fa iffia näitä olentoja eri eläi*
m inä; n ä p ttä äp n paljo pffinfertaifem m atta pitää foto p =
b p etäin tä p te n ä ainoana, monella eri elimellä maruStet
tuna eläimenä. Stoimomme fuitenfin, että funfin, tarfaS*
tettuaan fetloeläintä, joSfa pffitpis»olennot jelm ästi omat
ainoastaan mälifappateita p teiS fu n tanfa patmeluffeSfa, t ä p
t p m p n tä ä miinteffi fertomaamme pbpSetäintä p teisfn n naffi, jonfa jäfenet, futen fello=eläimenfin, omat f p t p e e t
oraStamijen fautta. Ainoastaan pteisfunn aftinen tarme on
jaottanut ebellifeen fa^beffanlaijia etäinm uotoja; fello*etäi=
ittellä n iitä ei ote niin monta.
SEuSfin moibaan ajatella p rta a m p a a pteiS eläm ää niin
monen jamantaatuijen olennon feSfen, fuin ebettämainitut
p b p e fä im e t ofoittam at; p t e ifp b e n peruslafi on n iisjä pantu
mointaan järfäfjtäm ättöm ätlä joPonm itfaifuubella. 9?iiStä
on p fitp ifen j ontaifuuben fäjite totonaan poistettu, jittä ei
futaan jäjen moi anastaa mitään pffin itjeänjä marten. Äofo
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yhteistunnon tjytoäfji tulee heti merraten mapaamntin ym päri
fiertetemieu „pyyn tirih m ojen " faatis, eimätfä näntä faa fiitä
itfetteen muuta tuin laittifen ofanja, jota pitää niitä fumtoSja
täyttämään tärfeän tetjtämänjä foto yhbysetäimen yym äffi.
SoSfa ramintoneSte mirtaitee yljbeStä olennosta totfeen, fat=
(om atta fenenfään teytämään, niin fuftn (aa juuri niin paljo,
tuin (itte tuutuu, — juuri niin paljo, tuin (e tarmitfee tyetäfjenfä
täyttämään niitä metmottijuuffia, joita (itiä yhteistunnon
yf(ityi(enä taitfalaifena on. Äärfim ättifeSti ja nuvfumatta
feStämät merf)otef)bet faifentaijia (yfä y fjiä ja istuja yf)teiS=
fumtan futfieSja mebeSjä, etteimät (umun moimaSfapibotle
tärfeim m ät olennot, eti ne jotta enemmän mätittöm ästi ebiS»
tämät uujien yyteiSfuntapcruStajain (ifiäm istä, nim ittäin
foiraffet ja naaraffet, färjtfi mitään ttmyinfoa. Dim iett ja
erinomaifen yymin Ijarjaantuneiben (outomieSten tamoin fut=
jettamat uimafettot eti tiifeotennot ta(ai(itta pumppnatoitta
liitteittään foto yhteistuntoa eteenpäin; uppiitiSfaijunbeSta,
fateubeSta ja nurfumifeSta ei put)ettafaan; jotainen työS»
fentetee uSfottifeSti moimienfa mutaan ytjteifeffi tjymäffi ja
(aa patffanfa niin (anoaf(einme ytjteifeStä (öästöstä. SDIo»
vettyn ja SouiS & (a n c’in jyrfäS ti ejittämä peruStaufe, joitta
mutaan yhteistunnon jäjenten oifeubet riippumat heibän tav»
peistään ja funfin metmottijuubet hänen moimistaan, on
näisfä yhbysetäim isfä m itä täybettijimmin toteutettu, gou »
rier’in fuutuifat „ga tan gS teriat", joiSfa jotu määrä tyiu
fitöitä tefee liiton yhbeSjä fär(iäf(een elämän maStufjia
ja nauttiafjeen (ett iloja, ainoastaan (en tain atai(ina, jonfa
mutaan tutin toim ifoon ja työSfennetföön taipumuf(en(a mu»
taan, ja äsfeit mainitun 8ouiS S3tanc’in oppi työn järjestä»
mifeSta näybään toteutuneen täybeSjä etoS(a ja tobetti(nubeS(a.
^oS nyt topuffi fyfym m e, m it(i me ifjm ifet niin to»
mapintaijeSti maStuStamme fontm unistista yhteisfunta»jär»
jeStetmää, jonfa ihannefuman itje luonto näisfä yhbysfunitisfa
ajettaa (ittnäimme eteen, niin (aamnte maStanf(en tartem»
min tutfim atta näis(ä eläinmattioisfa mattitfemaa yhteis»
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tuntojärjestelmää. äJionimuotoifuuS pitää eIäin =
yhteistunnot looSfa.
laitti eläimet otifimat fa*
mattaifia ruumiinratennutfettaan ja famoitta elimittä maruS»
tettuja, niin tämä ffteifffS poistuifi. tutin etäin näet
fittoin tafjtoifi täyttää etimiään toimialueen ja fyötyäf*
feen famoin tantoin ja fantaSfa määrin luin faiffi toifetfin.
9Jtonimuotoifuuben poistumifetta fatoaifi mpöstin pafotti*
nen työnjato.
Suonto on itfe järjestänet työn näisfä yfteistunnisfa
ja maruStanut ytfityifet olennot juuri niittä elimittä, joita
ue tarmitfemat täyttäätfeen teftämänfä; lailleen muuhun
työtjön puuttuu niittä felä elimet että tyly. ©taimet omat
toifin fanoen alentuneet ytjteistunnan etimiffi. ©entänen
niittä ei otetaan mitään miettiä eilä Ijatua toimimaan muitta
aloitta tuin fittä, mitä on niiben elinten mutainen. terto*
misfamme i)^tet«fumttSfa ramitfija ei muni, naaras ei pyybä
faatista, pyyntirifma ei tutjeta yfbyseläintä eitä uimatetto
fyö. OoS eläimettä on täybettifet etimet, niin on fittä myös
oileuS täyttämään niitä, eimätlä toifet eläimet moi palot*
taa fitä tästä oifeubeStaan luopumaan.
Syntinen ei ote monimuotoinen; fän on ainoastaan
talfimuotoinen, mies ja nainen, ^mnata toi miehen ja mai*
mon, niinhän fttaamatuSfa fanotaan, ja tumpaifettalin peistä
on omat ruumiittifet ja fentifet ominaifuittenfa. ©iis ei
mitään infiniittinen tali maan Suoja itfe on antanut mie*
fette ja maimotte oman paillanfa yfteistumtasfa ja jatanut
feitte molemmille omat teftäroänfä. ©aan futu*erotusta
tutnun ottamatta omat ifmifet famanarmoifia. ©elä mies
että mainto omat maruStetut laititta yffitötte luutumitta eli*
miltä, ja fentäfben ei meitte fomi fettainen yfteistuntajär*
jeStetmä, luin ästen tertomisfamme etäin*yyteistunnisfa
näimme mattitfeman. liiteri on famoin tuin ifminen tatfi*
muotoinen, loiraS ja naaras; fentäfben otemmetin tämän
pienen efitetmämme atuSfa täyttäneet tiileriä puftaan ytfi*
töifyyben efimerttinä ja ofoittaneet, luinta rnnfaaSti luonto
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on fen elim illä maruStanut. 9ljatettaammepa tjtjteiftujttd ja
pafoltista tpbnjatoa liiterien ppteisfunnasfa. L o tta a m m e
fata liiteriä fumpaatin futupuotta jopontin paiftaan ja jata*
faantme tulletin peistä teptämänfä: tatfifpmmenta peistä il*
m oittatoot, jos toaara uptaa tapi faatiö läpeStpp, maan äl=
tööt itfe ppbtättb mipotlifen laf>t faaliin lim ppuun; toifet
fatlitpmm entä puoluStafoot ppteiSfuntaa, maan peiliä ät=
tbbn olto oiteutta anastaa taabetuSta mipollifeSta pptätään
meripifaraa läpi lipafirpaletta; maSta fittenfun ne taffitpm*
mentä liiteriä, joiben melmollifuutena ottoon panttia ppteiS*
tuimalle ramintoa, omat foonneet tarpeellifen määrän faa*
lista, faa tutin ram ita itfenfä tällä ppteifetlä ruoalla. 2Baan
ättbbn tutaan näistä totelto lajin plläpitäm ifen miettiä;
fumun liittäm inen ottoon fitä roarten määrättpjen tapben*
fpmmeneit toiratfen ja pptä monen naaratfen teptämänä. 8uu=
Ien jotaifen täptpmän mpöntää, ettei fellainen tiiferi?ppteis=
lunta foStaan moifi ppjpä ppstpsfä ja ettei fellaista moi=
maa ole, jota moifi faattaa tiiterin tottelemaan näitä latia.
O lem m e jo [anoneet fppit fiipen, m itfi ptfitpinen ip*
minen ei moi erota mertaifistaan, futen tiiferit tefemät,
uljaasti luottaen tpfppnfä ppfpmääit ppstpsfä ilm an mer*
taistenfa apua. ©lämäntarpeemme maatiroat mälttämättb*
m ästi mertaistemme apua, ja fenpätäpben täptppfin ineibän
elää ppteistunniefa. SBaan ppteifpps ja maltion määräämä
tpönjato, jonta mutaan ilm an muitta muttitta fanotaau:
„ppteistunta tarmitfee niin ja niin monta ntaanmiljeliää,
paimenta tapi teurastajaa" j. n. e., ja mapaaeptoisten puut»
teeSfa — ja näitäpä ufeim m isfa tapautfisfa puuttuneetin
fellaifen ppteistunta?järjestetmän mallitesfa — cpbottomaSti
malitaan puuttuma lufn m aanm iljelijöitä, paimenia, teuras?
tajia j. n. e. tanfalaisten joufoSta, |e fpfenee pptä mäpän
tetemään ipmifet onnettifit|i, tuin fe tiiterille fomeltuu.
gpteifppbeu ebuSiniepet ja patollifen tpbnjaon puo?
luStajat lupaamat tepbä taitti täpbellifeSti ppbenmertaifitfi,
maan ainoastaan luonnoSfa olemme näpneet näiben ajatus?
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teit moimait toteutua ptfitbiben lautta. Ainoastaan pljtä»
fuuri mapauö täyttäm ään ftjttjjään looi tetjbä intjimittifeu
yhteistunnon jäfenet onneltififft. 9?äibett tylyjen armostete»
iniuett ja niiben fäyttäm istam an määrääminen ottoon tun»
fin tjffittfifen tetjtämä. 3(oS yhteistunto m yöntää jäfenitteen
tämän mapaubett ja antaa futlefin heistä oifeuben nautti»
maan tybnfä fyebetmät, eli toifin fanoen jos yhteistunto
fuojetee fitpaitua ja omiStuS=oifeutta, niin tam attifisfa fut)»
teisfa on tl)(tin työm iehiä yhteistunnotta ja fen ytfityiSten
fanfataisten hhöbytfi, tl)ömief»iä, jotta mapaaeljtoifeSti ryh=
tymät jot)onfin toimeen nauttiaffeen fen tjebetmiä. 9)t)tei»
fyyttä ja pafoltiSta tybitjafoa feuraa m ätttämättömästi, futcn
fjiötoriaötafin tiebäntme, pattotyö, ja mapauben fijasta joutuu
fittoin hirrnumatta ja perfoonattifuuben täijbettinen fiäloiä»
minen mattoitteen. Ainoastaan tuonto näet on fe mointa,
jota moi jataa työn luntin yffityifen tarpeen mutaan, eitä
fc ote tuonto, jota, tuten fuuri iptatonfin jo fanoo, on tuonut
fuutaria tat)i feppiä, tuten liife=eläintiä, ram itfijoita, pyynti»
raajoja j. n. e. yhbysetäim isfa. «Sentätjben tommuniSmi ei
tuota fiunauöta itjmifitte. pitem m in fe tuottaa firouffen
niiben ihmisten ytitfe, jotta foettamat panna fitä moimaatt,
fittä fe on tuomion järjesty f feitte mastainen.
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