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E s ip u h e .

Tämän eläintieteen-oppikirjan tekemiseen olen ryhtynyt muuta- 
main koulumiesten kehoituksesta ja  omasta vähästä kokemuksestanikin, 
tietäen, miten suomalaisissa kouluissa tähän saakka käytetyt eläin
tieteen oppikirjat ovat vaikeuttaneet tämän aineen opetuksen oikeata 
käyttelemistä. Vaikka kyllä tiedän, miten suuria vaikeuksia opetuk
selle aiotun kirjan tekijällä on voitettavana, olen kuitenkin tahtonut 
k o e tta a  saada aikaan suomalaisille kouluille edes vähän ajanmukai
sempaa oppikirjaa kysymyksessä olevassa aineessa.

Mielipiteeni eläintieteen opetuksesta lyseoissa on lyhyesti lausut
tuna seuraava. Opetuksessa pitäisi käyttää kolmea eri kirjaa: ho 
L y h y k ä is tä  o p p ik ir ja a ,  jossa ei olisi mitään faunallista eikä 
myöskään kertomuksia eläinten elämästä, vaan pelkkää Zoologiaa; 
2:o F au n aa e li e lä im is tö ä , jonka avulla oppilaita luokalla ja  
ulkona luonnossa opetettaisiin ja  totutettaisiin tutkimaan eläimiä s. 
o. k ä y ttä m ä ä n  F a u n a a  ja  S:o L u k u  k i r j  a a , josta oppilas saisi 
kotona lukea kertomuksia kulloinkin luettavista eläimistä, kuin myös 
kerrottaessa johdattaa muistiinsa opettajan suullisesti antamia seli
tyksiä eläinten elantotavoista y. m. seikoista.

Sillä vähällä tuntimäärällä, mikä nykyään on luonnontieteille 
kouluissamme suotu, on kuitenkin mahdotonta panna tämmöistä 
opetustapaa toimeen eli käytäntöön, sillä faunan käyttämisen opetta
minen veisi niin monta tautia, e ttei ennätettäisi määrättyjä kursseja 
millään tavalla kunnollisesti opettaa. Tämän lisäksi tulee, ettei 
meillä tätä nykyä ole minkäänlaista tähän tarkoitukseen sopivaa 
lukukirjaa ja  tietymättömissä on, milloin semmoinen saataneen. N y
kyisissä kouluoloissamme täytyy sentähden oppikirjan sisältää sekä 
faunallisia tietoja, kuin myös lyhykäisiä viittauksia eläinten elämän
tapoihin, jo ita  opettaja voi lisätä aina sen mukaan, kuin aikaa 
riittää.

Tässä tekemässäni oppikirjan kokeessa olen enimmiten faunalli- 
sesti esittänyt lintuluokan siitä syystä, että se tarjoaa sopivimpaa alaa 
oppilaan huomaamisvoiman teroittamiselle. Mitä faunan käyttämi
seen tulee, niin sopii opettajan niillä luonnontieteellisillä retkillä, 
jo ita  hänen tulee tehdä ' oppilaittensa kanssa, totuttaa näitä faunaa



käyttämään, jommoista taitoa voi jokaiselta sivistyneeltä ihmiseltä 
vaatia, eikä ole kummempaa kuin florankaan käyttäminen. Mitä 
kirjani esitysmuotoon tulee, niin on tässä minun mainitseminen, 
ett'en ole voinut hyväksyä semmoista kurssijaksoa, kuin Herra, K. J. 
W. Unonius on esitellyt toimittamassaan oppikirjassa, nim. että läpi 
koko kirjan kävisi isommalla kirjäinlaadulla painettu kurssi S:tta 

ja  4:ttä luokkaa varten, sillä mitään käsitystä eläinkunnasta koko
naisuutena sillä ei saavuteta eikä myöskään minkäänlaista niin sa
noakseni ylikatsottavaisuutta. Alemmilla luokilla varsinkaan ei sovi 
käyttää oppikirjassa mitään petiitti-kirjäimillä painettua muun teks
tin välissä, sillä oppilaat aina pitävät sitä vähemmän tärkeänä ja  
tottuvat siten vastaisissakin lukemisissaan hutiloimaan, pitäen ilman 
kritiikittä yhtä asiata vähemmän tärkeänä kuin toista. — Minä olen 
tämän sijaan pannut alkuun lyhykäisen selityksen eläinkunnan pää
jaksoista, joka osa kirjastani ei viene paljoa aikaa, jos vaan opet
taja sopivilla, luokan nähtävillä esimerkeillä saa asian selitetyksi.

Moni väittänee kenties niitä lyhykäisiä osviittoja eläinten elanto- 
tavoista, jo ita  olen kirjaani ottanut, tarpeettomiksi, koska muka opet
taja voi itsestään semmoisia selityksiä antaa; vaan tässä suhteessa 
minä täydellisesti yhdistyn siihen, mitä etevä tanskalainen oppikirjan- 
kirjoittaja Arthur Feddersen lausuu asiasta. Hän sanoo nimittäin: 
„Det gaaer virkelig ikke an, som man har sagt, at overlade det a l- 
d e le s  til Laereren at give Oplysninger herom (eläinten elämästä) 
og der f o r  forhigaa det i Laerehogen; thi man kan jo  ikke altid 
stole paa, at Laereren fa a er  medtaget det vaesenlige der a f , og det 
vil ialfald komme til at afhaenge a f  en hei del Tilfaeldigheder. 
Det er godt, at Bogen i det mindste har Antydningenu —  j .  n. e.

K irjan laveutta moitittaneen myöskin. Kuitenkin huomannee 
asianymmärtäväinen, kirjaan tutustuttuaan, ettei se sisällä paljoa 
enempää kuin muutkaan tähän asti käytetyt oppikirjat. Se, mikä 
kirjani tekee laveammaksi, on ensiksi laveampi selitys ihmisen ruu- 
miinrakennuksesta. Tämän olen tehnyt siitä syystä, että minun mieles
täni oppilaan tulee ennen kaikkia saada niin perinpohjaisia tietoja 
ihmisen ruumiista, kuin aika suinkin myöten antaa, sillä näihin tie
toihin perustuu sittemmin kaikki hänen eläintieteellinen oppinsa, eten
kin luurankoisista eläimistä, puhumattakaan siitä, että näitä tietoja 
voi jo  vaatia jokaiselta sivistyneeltä ihmiseltä, saatikka sitten n. s. 
oppineen koulun läpikäyneeltä. Juuri tässä suhteessa on tähän 
saakka suuri puuttuvaisuus haitannut oppikirjojamme. Jos ensi ker
ran luettaessa opettaja ainoastaan suullisesti, oppilailla kirjasta



luettamatta, selittää esim. fysiologillisen osan sekä aistimista, ei 
tämä oppimäärä viene sanottavasti enempää aikaa, kuin oppi ihmi
sen ruumiista on tähänkään asti ottanut. — Toiseksi lienevät luok
kain ja  alempien pääjaksojen alussa olevat yksityisen eläimen seli
tykset laveammat kuin muissa oppikirjoissamme olevat yleiset luokka- 
selitykset, vaan mielestäni on yhden tutun ja  nähtävän eläimen selitys 
oppilaalle miellyttävämpi, helpommin käsitettävä ja  kaikin puolin 
parempi kuin yleiset pitkät puheet siihen asti vielä aivan tuntematto
mista eläimistä. — Luokkien ja  alempien pääjaksojen lopussa olevat 
yleiset katsaukset lisäävät melkoisesti kirjan kokoa. Koska nämä 
eivät kuitenkaan sisällä mitään, joka ei olisi tullut esille jo  edelli
sessä tekstissä, eivät ne suinkaan muuta määrättyä kur s sijakoa. 
Ensi kerran luettaessa tulisi opettajan painavasti huomauttaa ja  
viitata niissä mainittaviin seikkoihin, joten ne ovat ainoastaan kerto
mista varten ja  siihen erittäin soveliaat, koska ne sisältävät juuri 
ne tärkeimmät ja  viehättävimmät seikat, mitkä ovat oppilaitten mie
leen teroitettavat. K irjani lopussa olevalla katsauksella eläinten 
keskinäisiin eroavaisuuksiin olen tahtonut antaa lyhykäisen viittauk
sen eläinkunnan kehityksestä alhaisemmasta täydellisempään. Mie
lestäni opettaja voi esitelmällä selittää näinä asiat luokalle ja  toi
vottavasti tehdä sen paremmin, kuin minä olen tässä voinut. K ir 
jassa  on tämmöinen esitys kumminkin tarpeellinen, koska suulliset 
selitykset usein menevät tuulen kanssa, ellei oppilaalla ole mitään, 
jolla hän toiseksi kerraksi tuorestuttaisi muistiaan.

Muutamista seikoista tahtoisin vielä huomauttaa. — Sivv. 3 8  
—41 oleva selitys eläinkunnan ry  limittämisestä on mielestäni opetet
tava siten, että opettaja ensi kerran luettaessa lyhykäisesti selittää 
sen sisällön, vaan 6dla luokalla kerrottaessa vaatii oppilailta sen 
tarkkaa osaamista. — Johdannossa pitäisi opettaessa käyttää useam
pia esimerkkejä, kuin mitä kirjassani on. — Kirjassa ovat kuvat 
olleet tarpeettomat, koska H.rain A. J. Melan ja  J. A. Paimen’in 
toimittama luonnonopillinen kuvasto, johon olen kirjassani viitannut, 
luultavasti ja  toivottavasti kuitenkin tulee kouluissa käytettäväksi. 
Olen kuitenkin kirjaani ottanut muutamia kuvia, etenkin semmoisiin 
paikkoihin, missä olen erittäin tahtonut osoittaa elämänlaadun ja  
ruumiinrakennuksen yhteyttä kuin muita erittäin huomattavia seik
koja tahi jo s  olen saanut sopivampia kuin kuvaston kuvat. — Paljo 
on ollut puhetta siitä, mihin määrään latinaisia nimiä käytettäisiin 
oppikirjoissamme, etenkin alhaisemmissa eläimissä. Mielestäni ne 
ovat y l ip ä ä n  v ä lttä m ä ttö m ä n  ta r p e e ll is e t ,  sillä tuskin löytynee



sitä kieltä maan päällä, jossa luonnontieteelliset nimitykset olisivat 
y le i s e s t i  niin vakaantuneet, ettei latinaisia nimiä tieteellisissä kir
joissa tarvittaisi.

Samoin kuin oppilaat ovat velvoitetut kesäluvalla kokoamaan 
kasveja määrätty luku, tahtoisin ehdoitella tässä, että oppilaita myös
kin velvoitettaisiin kesäluvalla luonnon mukaan kirjoittamaan sem
moisia selityksiä, kuin kirjassani on luokkain alussa, muutamista 
opettajan kullekin oppilaalle määräämistä eläimistä, esim 15—10.

Muuten puhukoon kirjani itse omasta puolestaan ja  siinä toi
vossa, että minun edes vähässä määrässä on onnistunut poistaa 
vajavaisuutta luonnontieteellisessä opetuskirjallisuudessa, pyydän saa
dakseni sulkea tämän oppikirjankokeeni kunn. herrain luonnontieteiden 
opettajien suosioon.

Kirjaani valmistaessani olen pääasiallisesti käyttänyt seuraavia teoksia:
K a r l  T o r i n .  Grundlinier tili Zoologiens studium. Omarbetad a f Sigfrid Almqvist. 
I v a r  A .  U y t t k e n s .  Nuturlara för elementarlärovärken, I. Liiran om djuren.
F 1. T a u b e r .  Dyrerigets Naturhistorie.
A r t h u r  F e d d e r s e n .  Dyrerigets Naturhistorie.

, ,  Naturens Bo g, en Laerebog for dc lavere k lasser i Latin- og
Realskolerne o g for Bor gerskolerne.

H u x l e y .  Menniskokroppens byggnad och förrättningar, öfversatt och bearbetad af  
D:r Christian Loven.

C a r l  B o o k .  Menniskokroppen, öfvers.
N i c h o l s o n .  A. Manuni of Zoology for the use of students.

, ,  Introductory  Text-book of Zoology for the use of Junior classes.
G-. v .  K o c h .  Grundriss der Zoologi.
T h o r  e l i .  Zoologiens grunder.
M . F o s t e r .  Physiology. (Science Primers, edited by Prof. Huxley, Roscoe and Bal- 

four Stevart).
W i d e g r e n  H o l m g r e n .  Handbok i Zoologi.
A .  J .  M a l m b e r g .  Fauna Fennica.
K . S u n d s t r ö m .  Fauna öfver Sveriges Ryggradsdjur.
K .  J .  "VV. TJn o n i u s .  Lärobok i Zoologi.

Jyväskylässä, Helmikuussa 1881.
p itg cr  ^afoitcu.

Se suosio, joka tämän eläin-opin ensimmäisen painoksen osaksi 
on tullut, tekee mahdolliseksi nyt jo  ulosantaa uusi ja  aivan vähäi
sillä korjauksilla varustettu painos. Ainoastaan onteloeläimissä on 
tärkeämpiä korjauksia ja  lisäyksiä tehty.

T a r k a s t a j a .
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Johdanto.

Äärettömän suuri on lu onn on  tuotteiden rikkaus ympärillämme. 
L u o n n o n tie te ik s i  on nimitetty niitä tieteitä,

jotka koettavat selittää luonnonesineitten rakennusta ja  syntyä; 
niitä ilmiöitä, jotka huomataan näissä esineissä; niitä tunnusmerk
kejä, joiden kautta ne voidaan eroittaa toisistaan, sekä niiden tar
koitusta maailman kokonaisuuden suhteen.

Luonnonesineitten moninaisuus vaikuttaa sen, että on useampia 
luonnontieteitäkin, joilla on kullakin luonnon suuren valtakunnan eri 
ala selitettävänä.

Tarkastaessamme niitä luonnonesineitä, jotka ovat levinneinä yli 
maanpinnan tahi yhdistettyinä muodostavat maanpallon, tulemme piankin 
eroittamaan kahdenlaisia luonnontuotteita: elottomia ja eläviä.

Kivi ei ota sisäänsä mitään ravintoa, jolla se pitäisi itseään voi
massa tahi lisäisi kokoaan. Toisin sanoen, kivi ei tarvitse ilmaa eikä 
ruokaa pysyäksensä kivenä ja kokonsa lisääntyminen voi tapahtua ai
noastaan lisäaineiden ulkopuolisen yhtymisen kautta, sillä kivi ei kasva 
minkäänlaisen omavaraisen toiminnan vaikutuksesta, jommoista se ei 
koskaan osoita. Ei voi kivi myöskään itsestään synnyttää toisia sa
manlaisia kiviä, kuin se itse on. Kivessä ei siis voi huomata minkään
laista elontoimintaa. Kasvi sitä vastoin ottaa ravintoa sisäänsä, juu
rillaan maasta ja lehdillään ilmasta, ja tiedämmehän eläimen tarvitsevan 
ilmaa ja ruokaa. Kasvi ja eläin ottavat siis ravintoa sisärakennuk- 
seensa, jossa tämä sisällisen toiminnan kautta muuttuu samanlaiseksi 
aineeksi, kuin niiden ruumis on, ja voivat täten itsiänsä voimassa pitää 
ja lisätä kokoaan eli kasvaa. Kasvi ja eläin voivat myös tuottaa uusia 
samanlaisia kasveja ja eläimiä, kuin ne itse ovat. Me huomaamme niissä 
siis elonilmauksia. Kasvi ja eläin osoittavat siis molemmat oma
varaista elontoimintaa.

K ivet ovat elottomia kappaleita; kasvit ja  eläimet ovat elollisia 
eli eläviä olentoja.

Jos lyöpi kiven kappaleiksi, on jokainen erityinen kappale yhtä
läistä kiveä kuin emäkappalekin, josta se on osa; eikä ole toinen kap
pale muuta kuin toinenkaan; toisella osalla ei ole muuta tarkoitusta



JOÖDANTÖ.

koko kiven suhteen kuin toisellakaan. Jos sitä vastoin leikkelemme 
kasvin tai eläimen useampiin osiin, niin tämmöiset erityiset osat eivät 
enää ole kasveja eikä eläimiä. Jos kasvilta leikkaa esim. juuren, niin 
ei juuri ole semmoisenaan mikään kasvi, eikä sen merkitys enää ole 
sama, sillä sen tarkoitus oli olla välikappaleena, jolla kasvi imi ravin
toa maasta. Jos joltakin eläimeltä otetaan esim. keuhkot pois, niin 
nämä eivät enää ole sitä, mitä ne olivat yhteydessä eläimen ruumiin 
kanssa s. o. hengittämisen välikappaleita. Tämmöiset erityiset osat, 
joilla erikseen ei ole mitään merkitystä, vaan yhdistettyinä tekevät kas
vin tahi eläimen, ovat elontoimitusten välikappaleita, ja semmoisia ei 
ole elottomilla luonnonesineillä. Semmoisia kasvin tahi eläimen osia, joilla 
on määrätty tarkoitus koko kasvin tahi eläimen eduksi, sanotaan tieteel
lisessä kielessä organeiksi eli elimiksi (s. o. elämisen välikappaleiksi.)

Elottomia kappaleita sanotaan organittomiksi eli elimettömiksi 
ja  elollisia olentoja nimitämme organillisiksi eli elimellisiksi.

Kivien, kasvien ja eläinten erilaisuus on niin silmäänpistävä, että 
jo ominaisimmat kansat jakoivat luonnontuotteet kolmeen valtakuntaan: 
K iv ik u n ta a n , K a s v ik u n ta a n  ja E lä in k u n ta a n .

Kivikunta on eloton, organiton luonto. Organillinen luonto ja
kaantuu kasvikuntaan ja eläinkuntaan. Jos vertaamme keskenään näi
den kahden luonnonvaltakunnan täydellisemmin muodostuneita lajeja, huo
maamme heti voivamme helposti eroittaa nämä toisistaan, sillä toisessa 
saamme nähdä semmoisia elonilmauksia, joita ei tavata toisessa. Kasvien 
elonilmaukset ovat ravintoaineiden käyttäminen ja uusien kasvien tuot
taminen. Eläimet samoin käyttävät ravintoa ja sikiytyvät, vaan sitä 
paitsi huomaamme niiden voivan vapaaehtoisesti liikkua ja tuntea. Mutta 
jos tarkastaa kummankin valtakunnan alhaisimpia muotoja, niin emme 
enää voi asiasta samalla varmuudella päättää. On semmoisia alhaisia 
eläimiä, joiden eläimelliset elonilmaukset ovat niin vaillinaiset ja heikot, 
että niitä voi helposti ensi hetkessä luulla kasveiksi; samoin kuin toiselta 
puolen monta alhaisempaa kasvia voi helposti pitää eläimenä.

Eläimet ovat organillisia olentoja, jotka ravitsevat itsensä ja  
tuottavat uusia samanlaisia olentoja sekä tuntevat ja  voivat vapaaehtoi
sesti liikkua, ja  joilla siis on organeja näitä elontoiminnoita varten.

Se tiede, jonka tehtävä on eläinkunnan ilmiöin tutkiminen ja 
selittäminen, saa nimen Zoologia eli Eläintiede.

Miten äärettömän suuri muotojen paljous on eläinkunnassa sen 
täydellisimmästä muodosta alhaisimpaan, ymmärtää jokainen. Ihminen 
on eläinkunnan täydellisin muodostus ja on järkensä kautta kaikkea 
muuta luontoa ylevämpi.

2



Ihmisin, ruumis.
I. Ihmisruumiin yleinen rakennus.
Ihmisruumiissa eroitamme ulkopuoleenkin katsoen kolme 

pääosaa: pään, vartalon ja raajat.
P ään  eri osia eroitamme eri ni

millä. Semmoisia ovat: päälaki, taka
raivo, niska, ohimot eli korvanseudut ja 
naama, jonka osia taas ovat otsa, nenä, 
silmäkulmat, posket ja leuka.

V arta lon  eri seudut saavat taas 
seuraavia nimiä: kaula, jonka takapuo
lessa on niskakuoppa, hartiat, selkä, rinta, 
kyljet, lanteet (vyötäiset), nivuset, vatsa 
ja perä.

R aa jo ja  on kaksi paria: eturaajat 
(kädet) ja takaraajat (jalat), jotka ovat 
useammasta nivelosasta, mitkä osat etu
ja takaraajoissa vastaavat toisiaan.

Eturaajat ovat olkanivelillä yhdis
tetyt hartioihin. Niiden eri osat ovat: 
olkavarsi ja kyynärvarsi (yhteensä käsi
varsi) sekä ranne, kämmen ja sormet.

Takaraajat ovat lonkkanivelellä yh
distetyt lantioon. Niiden osat ovat: reisi, 
ja sääri (yhteensä jalkavarsi) sekä, jalka, 
jossa huomataan nilkka, (jalkarinta, 
kantapää), jalkaterä (jalkapöytä, jalka -  K«v. 1. pään ja  vartalon p ak it-
p O f l j a J  j a  V a r p a a t .  — a, b aivojen ja selkäytimen

Päässä ja vartalossa ovat tärkeim- sioutei»?-"nTitŝ röittTvfpii
mät elimet eli organit. Ne ovat erityisissä Mu{t»Tp.Xtl°8oî fat8Z?u.



4 IHMISEN RUUMIS.

onteloissa, joissa niitä on ympäröimässä ja suojaamassa lujempia 
ja vähemmin arkoja osia. Suurin näistä onteloista on vartalon 
etupuolessa. Se on jaettu kahteen osaan: vatsaonteloon ja rinta- 
onteloon (Kuv. 1 d ja c), joiden sisällä olevia elimiä yleisellä 
nimellä sanotaan sisälmyksiksi. Ylöspäin on tämä ontelo yhtey
dessä suuontelon (g) ja nenäontelon ( f ) kanssa, jotka aukene
vat ulkoilman yhteyteen suun ja sierainten kautta. Suuri ontelo 
on myös aivojen ja  selkäytimen ontelo (g, b), joka on aivan 
umpinainen ja täyttää ylä- ja takapuolen päätä sekä jatkuu 
hienona putkena läpi koko vartalon takapuolen pitkinpäin. 
Paitsi näitä onteloita huomataan vielä silmä- ja korvaontelot.

Koko ruumista sanotaan kaksipuoliseksi ja vastakohtai
seksi, koska sivupuolilla olevat ruumiin osat ovat parilliset, 
yhdellä puolella olevat vastaavat toisella puolella olevia; kes- 
kiset ovat kyllä paripuolet, vaan niiden sivut yhtäläiset. Jos 
ajattelee ruumiin halaistuksi kahteen osaan etu- ja selkäpuo
len keskiviivoja myöten, olisivat molemmat puoliskot jokseen
kin samanlaiset — sisälmyksissä ainoastaan huomaisimme vähän 
erilaisuutta.

II . Ihmisruumiin. erityisten elinten 
rakennus ja niiden toimet.

Ruumiin sisärakennuksessa huomaamme sekä kiinteitä 
osia että nesteitä. Kiinteitä ovat esim. luut, liha, nahka; nes
teitä ovat esim. veri ja sylki.

Kiinteät osat ovat pienien, monenmuotoisien rakkojen eli 
solujen yhdistyksiä. Alkuansa ovat solut olleet melkein pallon- 
pyöreät, vaan yhdistyksessään toistensa kanssa ovat ne moni
naisista syistä saaneet hyvin vaihtelevia muotoja, niinkuin lit
teitä, rihmamaisia, haaraisia j. n. e. Solussa on päällimmäisenä 
soluketto, jonka sisällä on enemmin tahi vähemmin pehmeä tahi 
sula solusisältö. Useimmiten eroittavat solut kettonsa ulko
puolelle ainetta, joka ei ole samanlaista kuin muu soluaine, 
ja jota nimitämme täyteaineeksi. Solut ovat ikäänkuin va
jonneita tähän aineesen, joka niitä yhdistää ja joka usein 
tekee koko soluyhdistyksen enimmän osan, niinkuin yhdistys-
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kudoksessa, rustossa ja 
sen suurta suurennusta 
ja sittenkin voimme har
vassa paikassa niitä 
eroittaa. Solujen yhdis
tyksiä sanomme kudok
siksi eli solukoiksi ja 
se erityinen kudos, joka 
yhdistää ja ympäröitsee 
ruumiin eri elimiä ja eri 
kudoksia ja on hienoa 
rihmamaista ainetta, saa 
nimen yhdisty skudos
(Kvsto 51).

Kudoksien välissä 
kulkee putkia eli suo
nia, joiden sisässä nes- 
teellistä ainetta liik
kuu. Näitä näemme 
esimerkiksi kätemme sel- 
jässä.

Kun käymme tar
kastamaan eri ruumiin 
koko ruumista peittää

luissa. (Kvsto 51, 52, 53) *). Erinomai- 
tarvitsemme voidaksemme nähdä soluja

Kuv. 2. Hyppysen ihon läpileikkaus (suuresti suurennettuna): — a orvaskeden päällimmäinen kerros eli marraskesi;— b orvaskeden alempi kerros eli nilvikerros; — c verinahka;— d kohopaikkoja verinahkassa; — e hikirauhasia ; — /rasva- soluja; — g  hermoja; — kahdessa verinahkan kohennoksessa päättyvät hermot tuntonystyröillä; — h verisuonia.

osia, niin huomaamme ensinnäkin, että

1. Iho.
Iho on kaksikerroksinen. Päällimmäinen on nimeltään 

orvaskesi, alempi verinahka (Kuv. 2). Orvaskesi (a, b) on 
solukudos, jossa ei ole tuntoa ja josta ei lähde verta, jos sitä 
haavoittaa, koska siinä ei ole verisuonia. Se suojelee arempaa 
verinahkaa ja on paksumpi niiltä paikoin, jotka enemmin kärsi
vät painoa tahi hankausta. Orvaskesi kuluu ehtimiseen ja er
kanee hienon jauhon muodossa tahi hienoina suomuina, jotka 
eroavat kappaleet ovat sarveis-ainetta. Keden uudistuminen

*) Kvsto merkitsee Kuvasto ja tarkoittaa A. J. Melan ja J. A. Pai
menin toimittamaa „ Luonnonopillista Kuvastoa koulun ja  kodon tarpeeksi.‘ ‘
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eli kasvaminen tapahtuu siten, että alempana olevat solut ehti
miseen lisääntyvät ja vanhemmat tulevat työnnetyiksi pintaan,

jossa kuluvat pois. Or- 
vaskedessä voi eroittaa 
kaksi kerrosta, nimittäin 
pois kuluvan sarveisker- 
rokseriy jossa solukudos 
on kovempi ja yksinomai
sesti sarveisaineinen, sekä 
nilvikerrokseriy jonka so
lut ovat pyöreämpiä ja si
sältävät vielä solusisältöä, 
joka tekee kudoksen na
vakaksi (Kuv. 3). Orvas
keden sarveiskerrosta ni
mitetään eri nimellä mar-

Kuv. 3. A. Orvaskeden läpileikkaus. B. Soluja, joista T & s k c d c k s t  (K v s tO  3 6  f l) .  
orvaskeden kerrokset, a, b, c, d, ovat yhdistyneet, katsot- - y  • i i / tt  q \tuina sivultapäin; a nilvikerroksen soluja, jotka ovat alim- V eriO dnK d ^xvU V . a GJ On
pana ja vähimmin muuttuneita; d marraskeden soluja, jotka • « fc d is tv Q lr i id n Q  i n l n  ovat päällimmäisinä ja enimmin muuttuneita. C. Semmoi- ö j-llJ C ii j l i u i d t j  d i \u .u u ö ,j u iv a
vin kuin * kat8°ttuina päältäpäin- (Hy" on herkkätuntoinen ja

josta lähtee verta, jos se 
haavoitetaan, koska siihen käy verisuonia. Iho ei peitä ainoas
taan ruumiin ulko-osia, joita se suojaa, vaan jatkuu myös
niiden onteloin sisäseinille, jotka ovat yhteydessä ruumiin- 
pinnan kanssa, niinkuin suuonteloon, nenäonteloon j. n. e. 
Orvaskesi on näissä ohuempaa ja hienompaa rakennusta ja nimi
tetään tavallisesti nilakedeksi siitä syystä, että siitä eroittuu 
enemmin tai vähemmin sakea ja sitkeä neste eli nila, joka
pitää sen kosteana. Kaikkia ruumiin sisäosia ympäröitsevät yh- 
distyskudoksen muodostamat kalvot, jotka verinahkasta jatku
vat elimien väliin.

Orvaskesi muuttuu muutamissa kohdin aivan omituisiksi 
muodostuksiksi, kynsiksi ja karvoiksi.

Kynnet ovat sarveisaineisia, litteitä, hiukan kaarevia 
levyjä, jotka kasvavat alipuoleltaan ja alipäästään, jossa ovat 
kiinni ihopoimussa. Karvat ovat pitkiä, ulkonevia, rihmamaisia 
muodostuksia, jotka ovat sarveisaineisia soluja. Alipäällään eli
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juurellaan ovat ne kiinni ihoon muodostuneissa syvennyksissä 
(Kuv. 4). Enimmiten kehittyneitä ovat hiukset päänkamarassa 
ja parrassa, kulmakarvat ja 
silmäripset; muussa ihossa ovat 
ne hyvin hienoja ja harvassa; 
naaman yläosassa, käden sisäpuo
lessa ja jalkapohjassa niitä ei 
ole ollenkaan. Lähellä karva- 
syvennyksien suita on talirau
hasia, jotka eroittavat rasvaista 
ainetta, mikä pitää karvoja peh-
meinä ia notkeina. Kuv. 4. (Suurennettuna). Ihon läpileikkauspään-. kamarasta, näyttäen kahden hiuksen juuret iho-Rauhasiksi nimitämme sem- syvennyksissä talirauhaisineen; — a orvaskesi;— b verinahka.moisia elimiä, jotka eroittavat
jotakin erityistä nestettä. Semmoisia ovat vielä ihossa hiki
rauhaset, jotka eroittavat hien (Kuv. 2 e). Marraskedessä 
on koko joukko pieniä aukkoja eli huokosia, jotka ovat hiki
rauhasista johtavien hikiputkien suita. Jos seuraamme täm
möistä hikiputkea, niin näemme sen käyvän marraskeden ja 
orvaskeden nilvikerroksen läpi ja jatkuvan, orvaskeden ohutsei
näisten solujen muodostamana, verinahkaan, jossa se kääriytyy 
keräksi. (Kvsto 37 a). Tämän kerän kierroksien välissä ja 
ympärillä kulkee hienoja verisuonia (Kvsto 37, c erikseen otet
tuina), joiden ohuiden seinäin läpi samoin kuin hikiputken solu
jen seinäin läpi nesteet voivat helposti tihkua. Putki kerän 
muotoisine alipäineen on hikirauhanen ja hienot verisuonet 
tuovat sille sitä nestettä, jota se eroittaa pois ruumiista 
hikenä.

Syynä ylempänä mainitun nilakeden kosteuteen on siinä 
olevien rauhasten paljous. Nämä rauhaset eivät kuitenkaan ole 
hikirauhasten muotoisia.

S. Liha eli lihakset.
Jos voimakkaasti nostaa kyynäsvartta olkavartta vasten, 

tunnemme sen pehmeän kappaleen, joka on olkavarren etupuo
lella, tulevan paljda paksummaksi ja kovemmaksi sekä samalla 
kertaa lyhenevän. Tämä pehmeä kappale on lihas (yleisesti
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tunnettu nimellä „hauvislihas“), jonka omituisuutena on, että se 
voi supistua eli lyhetä ja samalla tulla paksummaksi.

Lihakset ovat juuri, mitä me 
jokapäiväisessä puheessa sanomme 
lihaksi. Ne ovat melkein toinen puoli 
koko ruumiin ainejoukosta ja muo
dostuneet hienoista rihmamaisista 
osista, joita sanotaan lihaksien syiksi 
ja joita yhdistää vaalea kalvomainen 
kudos (yhdistyskudos). Useimmiten 
niiden muoto on pitkäveteinen, kes
keltä paksumpi ja soukkeneva mo
lemmin päin, jossa niiden jatkona 
tavallisesti on vaaleita nauhanmuo- 
toisia muodostuksia, joita sanotaan 
jänteiksi ja jotka kiinnittävät lihak
sia ruumiin kovempiin osiin, luihin 
(KUV. 5) (Kvsto 54).

Kaikki ruumiin liikunnot ta-
Kuv. 5. Lihaksen ja  jänteen kappale p a h t U V a t  s i t O l ,  e t t ä  l i h a k s e t  S U p iS -  (hiukan suurennettu). A lihaksen läpi- 1leikkaus; a yhdistyskudos-kalvoja; b lihas- tUVCit.syy-kimppuja; B  jänteen läpileikkaus, . . .  .  .  .näyttäen vahvempia jännerihmoja d, ja ö l l lO l I l  l lD ä K S G t tU lG Y c lt  p j lk -niitä eroittavaa pehmeämpää kudosta c. „  , , ,summiksi, vaan samalla lyhemmiksi, 
niin että niiden päät lähenevät toisiaan. Jos siis lihaksen päät 
ovat kiinni kahdessa eri luussa, täytyy, sen supistuessa, toisen 
luun liikkua toista vasten. Hauvislihas (Kvsto 56) esimerkiksi 
on toisella päällään kiinni kyynäsvarressa olevassa luussa (P) 
ja toisella olkapäässä (a): kun se supistuu, nousee kyynäsvarsi 
olkapäätä vasten. Kun taas toinen lihas, joka on niinikään 
käsivarren takapuolella, supistuu, oikenee käsivarsi, hauvis- 
lihaksen löyhtyessä.

3. L u u t eli luurAriko.

Ruumiissa on suuri joukko (enempi kuin 200) kovia osia, 
joita sanotaan luiksi ja jotka toisiinsa monella tavalla yhdisty
neinä tekevät luurangon.
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Luurangon tarkoitus on olla ruumiin runkona eli tukena ja 
antaa sille lujuutta. Siitä riippuu myös ruumiin muoto. Luuran
koon ovat useammat pehmeät osat kiinnitetyt. Ellei tämmöistä 
kovempaa runkoa olisi, ei ruumis pysyisi pystyssä, vaan vaipuisi 
kokoon. Monella luurangon osalla on myös tarkoituksena suojella 
arempia elimiä. Toisiin ovat taas lihakset kiinnitetyt ja ne toi
mittavat siten niitä liikuntoja, joita lihaksien avulla aikaan saa
daan s. o. lihakset vaikuttavat luihin.

Semmoiset luut, jotka välittävät liikettä, ovat nivel-liit
teellä toisiin yhdistetyt. Nivel-liitteessä on toisessa luussa sy
vennys, nivelkuoppa, ja toisessa kupera pinta, nivelnasta, joka 
pääsee liikkumaan nivelkuopassa. Semmoiset luut ovat vah
voilla jänteillä yhdistetyt (Kvsto 18 s). Toisissa paikoin ovat 
luut liikkumattomasti yhtyneet toisiinsa, joko yhteenkasvettu- 
neet tahi liittyneet siten, että kummassakin luussa on hampaita 
ja pykeitä, jotka soveltuvat toisiinsa. Semmoista liitettä sano
taan saumaksi.

Alkuansa on luuranko kiinteätä, vaan pehmeätä ja taipu- 
vata ainetta, rustoa, joka vähitellen muuttuu luuksi eli luu
tuu. Muutamat rusto-osat eivät kuitenkaan koskaan luudu. 
Ulkokorvassa, kurkussa ja nenässä on esimerkiksi semmoisia 
rusto-osia.

Luurangossa eroitamme ruumiin ulko-osien mukaan kolme 
luu-osastoa: päänluut, vartalon luut ja raajojen luut

I. Päänluut tekevät yhteensä pääkallon, jonka luut 
ovat kaikki muut, kuin alaleuan luu, liikkumattomasti saumoilla 
toisiinsa yhdistetyt. Siinä eroitamme pääkopan luut ja naa- 
maluut.

P ääkop an  lu u t muodostavat melkein munanmoisen kote
lon, jonka sisällä aivot ovat. Pääkopan tekevät seuraavat luut: 
yksi otsaluu, kaksi päälaen luuta> kaksi ohimoluuta, yksi 
niskaluu, yksi kitaluu ja yksi seulaluu.

Otsaluu (Kvsto 12 A) muodostaa pääkopan etuseinän, kuin 
myös osan päälakea ja silmäkulmani seutuja. Se on muodostunut 
kahdesta eri luusta, vaikka ne ihmisellä aikaisin kasvavat aivan 
yhteen. Päälaenluut (Kvsto 12 B) ovat pääkopan lakena. 
Ohimoluut (Kvsto 12 D) ovat yksi kummallakin puolella päätä
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pääkopan sivuseininä. Niiden aliosissa ovat korvaontelot, joissa 
sisemmät kuuloelimet ovat. Niskaluu (Kvsto 12 K ) on pää
kopan takaseinänä ja muodostaa myös suurimman osan sen poh
jaa. Tässä pohjaosassa on suuri re ik ä , josta aivojen jatko, 
selkäydin, tulee ulos pääkopasta. „Suuren reiän“ kummallakin 
puolella on nivelnasta, joilla kahdella nivelnastalla pää on nivel- 
yhdistyksessä selkärangan kanssa. Kitaluu on pääkopan poh
jan keskiosana. Haarake siitä näkyy (Kvsto 12 C). Seulaluu 
on aivokammion ja nenäontelon välissä. Se on saanut nimensä 
niistä pienistä rei’istä, joita on sen yläosassa ja joiden kautta 
aivot ovat yhteydessä nenäontelon kanssa, Seulaluu muodostaa 
myös osan nenänväliseinää alaspäisellä, pystysuoralla levyllä.

N a a m a lu u t  muodostavat pääkallon etupuolen ja niistä 
ovat huomattavat: kaksi nenäluuta, yhteenkasvettuneet yläleuan 
ja välileuan luut, kaksi poskiluuta, kaksi suulaenluuta, yksi 
vannasluu ja kahdesta puoliskosta yhtynyt alaleuan luu.

Nenäluut (Kvsto 12 G) ovat nenäontelon kattona ja ylä
puolella yhtyneet otsaluuhun. Yläleuan luut (Kvsto 12 F) 
ja välileuan luut (Kvsto 12 H) kasvettuvat ihmisellä hyvin 
aikaisin kiinni toisiinsa, niin että yläleuassa näyttää olevan 
yksi ainoa luu, joka myös muodostaa suurimman osan suulakea. 
Poskiluut (Kvsto 12 E) ovat silmänonteloin sivu- ja alapuo
lella, muodostaen poskipäät. Ohimoluun poskihaarakkeen kanssa 
tekevät ne kummallakin puolen päätä poskipielen. Suulaen- 
luut tekevät suulaen takimmaisen reunan (Kvsto 20 E ). Van
nasluu on yksinkertainen levy, joka muodostaa alisen ja takim
maisen osan nenän väliseinää, yläreunallaan liittyen seulaluun 
pystysuoraan levyyn. Alaleuan luu on iso kaarenmuotoinen 
luu, alkuansa kaksi eri leukapieltä, jotka leuassa ovat täydel
lisesti yhteenkasvettuneet. Alaleuka on nivelellä kiinni ohimo- 
luissa, ja on pääkallon ainoa liikkuva luu.

Leuoissa ovat hampaat suipolla aliosallaan,,,juurillaan^, 
nalkittuina hammaskuoppiin. Niiden yläosaa, latvaa eli päätä, 
peittää hyvin kova aine, hammaskiille; muu hammas on erästä 
luuntapaista ainetta, hammasluuta, ja Juurien M ympärillä on 
hammastahdasta. Joka hampaassa on ontelo, johon hermoja ja 
suonia kulkee juuressa olevan tiehyeen kautta (Kuv. 6.)
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Ihmisellä on kolmenlaisia hampaita: etuhampaita, kulma- 

hampaita ja poskihampaita. Etuhampaat ovat tasaterän muo
toisia, neljä kummassakin 
leuassa. Molemmin puo
lin niitä on kummassakin 
leuassa keilamainen kul
mahammas. Isoimmat 
ovat poskihampaat, joilla 
pureksimme ruokaa; täysi
kasvuisella ihmisellä niitä 
on 5 kussakin leukapie
lessä. Niillä on leveät 
latvat, joissa on tylp
piä nystermiä. Semmoisia 
poskihampaita sanotaan 
nystermähampaiksi ja 
niitä on ylipään semmoi
silla eläimillä, jotka sa
moin, kuin ihminen, otta
vat ravintonsa sekä eläin- 
että kasvikunnasta. Kun
kin leukapielen viidestä 
poskihampaasta on kaksi 
etumaista yksijuurista ja 
taemmaiset ovat varsinaisia poskihampaita 
ja 20).

Kuv. 6. Poski hampaan läpileikkaus — a hampaan sisäinen ontelo; — b hammaskin; — c hammaskiille; — d hammastahdas.

ne ovat saaneet nimen välihampaat;
(Tarkasta Kvsto 19

Ihmisen syntyessä ovat hampaat vielä sangen vähän kehit
tyneet ja vasta ensimmäisen ikävuoden loppupuolella ovat ne 
puhkaisseet leukaluita peittävät ikenet ja lapsi saa silloin 20 
hammasta (Kvsto 21, 1'—5'). Ne ovat „maitohampaat.“ Noin 
6—8 vuoden iässä nämä hampaat lähtevät ja niiden sijaan kasvaa 
uusia, jotka jo ovat alkaneet muodostua maitohampaiden juurien 
alla; vaan sitä paitsi kasvaa nyt useampia hampaita, kuin oli
kaan, nimittäin kaksi uutta poskihammasta kuhunkin leukapie
leen, ja myöhemmin (noin 21 tahi 22 vuoden iässä) kasvaa vielä 
perimmäiset poskihampaat näiden taakse. (Kvsto, 21 1"—8"). 1]\-
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misellä on siis 32 hammasta, jotka ovat järjestetyt seuraavan 
hammaskaavan mukaan: f  f  T T y t f -

II. Vartalon luissa eroitamme selkärangan ja rinta
kehän.

S e lkä ra n g a n  muodostaa suuri joukko luita, joita sanotaan 
nikamiksi ja jotka ovat asetetut toinen toisensa päälle muo
dostaen läpi vartalon kulkevan patsaan. Itsekussakin nikamassa 
eroitamme rintapuolella paksumman pyöreähkön osan, solmun, 
(Kvsto 16 k) ja selkäpuolella olevan hienomman renkaantapai- 
sen osan, kaaren, josta lähtee useampia haarakkeita lihaksien 
kiinnitystä varten. Solmun ja kaaren väliin jääpi reikä ja kaik
kien nikamien reiät muodostavat yhteensä pitkän torven, selkä- 
ydintorven (Kuv. 1 b). Kaaressa on kaksi sivuillepäin ulkone
vaa sgrjähaaraketta (Kvsto 16 l) ja taaksepäin ulkoneva oka- 
haarake (o). Kaikki okahaarakkeet yhteensä muodostavat sen 
harjan, jonka tunnemme ihon alla keskellä selkää. Kaaressa on 
vielä nivelhaarakkeet (m)9 jotka soveltuvat vastaaviin syven
nyksiin alla olevissa nikamissa. Nikamat ovat rustoilla yhdis
tetyt toisiinsa vaillinaisilla nivelillä s. o. yksityinen nikama on 
liikkumaton, vaan koko selkäranka on joinkin määrin taipuva, 
enimmin kaulassa ja lanteissa.

Paikkansa mukaan on nikamilla eri nimet. Kaulanikamia 
(Kvsto 14 La) on seitsemän päällimmäistä; niitä seuraa kaksi
toista selkänikamaa, joihin kylkiluut ovat kiinnitetyt; niiden 
alla on taas viisi lannenikamaa (Kvsto 13 M , 17 <?), joita seu
raa viisi ristinikamaa, jotka ovat kasvettuneet yhdeksi luuksi, 
ristiluuksi (Kvsto 17 b). Viimeiset neljä tahi viisi ovat perä- 
nikamia (Kvsto 14 ©), jotka samoin ovat yhteenkasvettuneet ja 
ilman selkäydinreiättä.

Nikamista ovat erittäin huomattavat ensimmäinen ja toinen 
kaulanikama. Ylimmäinen kaulanikama („Atlas“) on melkein 
renkaan muotoinen; sen solmu on hyvin pieni ja tämän molem
pien sivupuolien yläpinnassa on syvennys eli nivelkuoppa (Kvsto 
15 p), joihin kuoppiin niskaluussa olevat nivelnastat soveltuvat. 
Tämä nikama pääsee joinkin määrin kääntymään toisessa nika
massa olevan luutapin ympäri. Pään liikkuessa eteen- ja taakse
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päin on atlas liikkumatta, vaan sivuillepäin liikkuessa kääntyy 
myös atlas pään kanssa.

Rintakehän muodostavat kylkiluut ja rintalasta.
Kylkiluut ovat kaksitoista kaarevaa luuta, jotka nivelillä 

ovat kiinni selkänikamissa. Niistä on seitsemän ylempää rus
tolla välittömästi yhdistetty rintalastaan (Kvsto 13); alemmista ovat 
8:sas, 9:säs ja 10:nes rustoillaan yhdistetyt seitsemännen rus
toon ja kaksi alimmaista liittyy vapaasti pehmeisin osiin. 
Rintalasta on litteä, yksinäinen luu pitkin rinnan etupuolta. 
Rintakehä suojelee useampia tärkeitä elimiä.

III. Raajojen luut ovat raajojen mukaan eturaajojen ja 
takaraajojen luita.

E tu ra a jo jen  lu issa  eroitamme kolme osastoa: hartian 
luut; käsivarren luut ja  käden luut

Ha7'tian luut, joilla eturaajat ovat vartaloon yhdistetyt, 
ovat: lapaluu ja solisluu. Edellinen (Kvsto 14 S) on litteä, 
kolmikulmainen luu rintakehän selkäpuolella; sen yläpäässä on 
nivelkuoppa olkaluulle ja haarake, johon solisluu on kiinnitetty. 
Muutoin on se ainoastaan vahvoilla lihaksilla kiinni luuran
gossa. Sen takapinnassa huomataan pitkä ja korkea harja, jolla 
se tarjoaa vielä suurempaa kiinnitysalaa niille vahvoille lihak
sille, jotka tässä kohdin ruumista ovat tarpeen. Solisluun 
(Kvsto 13 R) toinen pää on kiinni rintalastassa. Solisluiden tar
koitus on pitää olkapäät toisistaan.

Käsivarren luut ovat: olkaluu, kyynärluu ja värttinäluu. 
Olkaluu (Kvsto 14 T) on kiinni lapaluussa nivelellä, joka on 
enimmin taipuva kaikista ruumiin nivelistä. Kyynäsvarressa 
on kaksi luuta rinnakkain: kyynärluu (Kvsto 14 Tb), jonka 
ylempi pää on kyynäspää, ja värttinäluu (Kvsto 14 TV), joka 
voi vääntyä edellisen alisen pään ympäri puolen kierrosta. Kyy- 
näsvarsi voi liikkua ainoastaan yhdessä suunnassa. Käsivarsi 
voi oieta niin pitkälle, että kyynäsvarsi ja olkavarsi tulevat 
olemaan suorassa viivassa toistensa kanssa, vaan kyynäspään 
luuhaarake estää tämän liikunnon jatkamista.

Käden luut ovat: kahdeksan ranneluuta (Kvsto 14 U) kah
dessa rivissä, viisi välikämmenluuta (Kvsto 14 Ub) ja sormiluut 
(Kvsto 14 Uc). Neljä välikämmenluuta on kummassakin pääs
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sään vahvoilla jänteillä yhdistetty toisiinsa, ja sentähden san
gen vähän liikkuvaiset, vaan viides, joka kannattaa peuka
loa, on ulkopäässään vapaa ja sentähden enemmän liikkuva. 
Muissa sormissa on kolme luuta, vaan peukalossa on kaksi.

Samoin kuin eturaajoissa eroitamme myös ta ka ra a jo issa  
kolme eri luuryhmää: lantion luut, joilla takaraajat yhdistyvät 
luurankoon, jalkavarren luut ja jalan luut.

Lantion luut ovat yhteenkasvaneet keskenään ja ristiluun 
kanssa muodostaen leveän, vahvan luukehän, lantion, joka 
suureksi osaksi on sisälmysontelon pohjana. Sen eri luut ovat: 
lonkkaluut (Kvsto 17 a), istuinluut ja lantion etuluut (Kvsto 17^). 
Nämä luut vastaavat eturaajojen lapaluuta, solisluuta ja lapaluun 
ylipäässä olevata haaraketta.

Jalkavarren luut ovat: reisiluu (Kvsto 14 r ) ,  joka vastaa 
olkaluuta ja jonka yläpää on lantiossa olevan suuren nivel- 
kuopan, „reisiverman“, nivelnasta; sääriluu (Kvsto 14 Yb) ja 
poheluu (Kvsto 14 Te), jotka vastaavat kyynär- ja värttinäluuta, 
sekä polvenlumppio (Kvsto 14 A), joka vahvoilla jänteillä on 
kiinni sekä reisiluussa että sääriluussa ja vastaa kyynärluun 
yläpäässä olevaa nokkamaista haaraketta (Kvsto 18).

Jalan luut jaetaan samoin kuin käden luut kolmeen ryh
mään: nilkkaluihin (Kvsto 14 Ö), joita on seitsemän ja joista 
isoin on kantaluu (Kvsto 14 Öd), jalkapöydänluihin (Kvsto 14 Ö6), 
joita on viisi, ja varpaiden luihin (Kvsto 14 Öc). Nämä luut 
vastaavat eturaajojen ranne-, välikämmen- ja sormiluita ja var
paissa, joista isovarvas vastaa peukaloa, on yhtä monta luuta, 
kuin vastaavissa sormissa. Jalkapöydänluut ovat kaikki viisi 
kummassakin päässä jänteillä toisiinsa yhdistetyt, joten peukaloa 
vastaava varvas ei ole samalla tavalla vapaa kuin peukalo, vaan 
kuitenkin vapaampi kuin muut varpaat.

Lihaksia ja luita sanotaan liikuntoelimiksi.
4. Sisälmykset.

Kuvasta 1 näimme ruumiin vartalossa olevan kaksi suurta 
onteloa, nimittäin vartalon suuri etuontelo ja pitkä putkenmoi- 
nen takaontelo (Kuv. 1 h). Ihmisen etuontelo on jaettu kah
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teen osaan eli kahteen eri onteloon, jotka ovat nimeltään 
rintaontelo (kuv. 1 c) ja vatsaontelo (d), ja joiden sisällä ole
via elimiä yhteisellä nimellä sanotaan sisdlmyksiksi. Niitä 
eroittaa toisistaan lihaksinen kalvo, pallea (Kuv. 1 e. (Kvsto 
39 M), joka kaarevasti tekee vatsaontelon katon. Rintaonteloa, 
jossa arimmat sisälmykset ovat, suojaa rintakehä.

Molempien näiden onteloin läpi kulkee ruuansulatus
kanava, jonka suurin osa kumminkin on vatsaontelossa. Vatsa
ontelossa huomataan sitä paitsi useampia elimiä, niinkuin maha- 
sylkirauhanen, maksa, perna ja munuaiset; rintaontelossa on 
keuhkot ja sydän.

A. Ruuansulatuskanava on pitkä torvi, jonka seinämiin 
lihassyitä on kutoutunut. Sen yläpää laajenee nieluksi ja suu- 
onteloksi. Näitä voi sentähden pitää ruuansulatuskanavan 
alkuna.

Suuontelon pohjana on kieli (Kvsto 22 C), joka täyttää 
leukapielien välin ja on melkein kokonaan muodostunut lihak
sista, josta syystä se on hyvin liikkuva. Ontelon yläpuo
lella on suulaki, joka samalla on nenäonteloin pohjana ja 
taaksepäin jatkuu lihaiseksi, aläsriippuvaksi esiripuksi, jonka 
nimi on pehmeä kitalaki (Kvsto 22 B) ja jonka alipäätä sano
taan kitakielekkeeksi.

Nielu on ylöspäin yhteydessä suu- ja nenäonteloin 
kanssa, alapuolella taas ruokatorven eli emättimen ja henki- 
torven kanssa, jonka jälkimäisen kurkkukansi (Kvsto 22 E) voi 
sulkea.

Muun ruuansulatuskanavan eri osat ovat seuraavat: 
a) emätin (Kvsto 22 O, 24 «), hieno torvi, joka kulkee rinta- 

ontelon läpi selkärangan edessä, läpi pallean ja sitten laajenee 
h) mahalaukuksi (Kvsto 24 6), joka on pussimainen laajen

nus vatsaontelon yläosassa hiukan vasemmalla puolella;
c) suolet, jotka muodostavat hyvin pitkän, lukuisissa kier

roksissa olevan torven ja täyttävät suurimman osan vatsa
onteloa. Alkuosa on hienompi ja pitempi ja saa nimen ohjas- 
suolet (Kvsto 24 g)\  jälkiosa, joka on paljoa lyhempi, vaan laa
jempi, saa nimen paksusuoli (Kvsto 24 h). Tämä päättyy perä
suolella (Kvsto 24 l) ja suoliaukolla. Paksusuoli on siitä pai
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kasta, missä ohjassuoli siihen aukeaa, taaksepäin pitennetty umpi
suoleksi (Kvsto 24 i). —  Sekä mahalaukkua että suolia ympä- 
röitsee vatsakalvo („vatsapaita“), joka kiinnitettynä vatsaonte
lon takaseinään kannattaa näitä. Suolet riippuvat tämän vatsa- 
kalvon muodostamissa leveissä poimuissa („kinniäiskalvossa“).

Ruuansulatuskanavassa tapahtuu ruuansulatus, jonka 
tarkoitus on ruuasta eroittaa varsinaiset ravintoaineet ja  muut
taa ne semmoiseen muotoon, että ne voivat tunkeutua kalvojen 
(ruuansulatuskanavan ja  suonien ohuitten seinien) läpi ja  
täten johtua vereen.

Ruuansulatuksen vaikuttavat pääasiallisesti muutamat nes
teet, jotka sekoittuvat siihen sen kulkiessa ruuansulatuskana
vassa. Nämä nesteet valmistuvat erityisissä elimissä, joita ylei
sellä nimellä sanotaan ruuansulatuksen rauhasiksi. Ruuansula- 
tuskoneesen kuuluu siis, paitsi ruuansulatuskanavaa myös useam
pia erityisiä rauhasia. Me tulimme jo sivulla 7 tietämään, minkä
laisia elimiä rauhaset ylipään ovat; vaan ne ovat hyvin erimuo
toisia eri paikoissa.

Suuonteloon tulee sylkirauhasissa (Kvsto 23 «, b, c) val
mistunut sylki. Näitä rauhasia on: korvan alapuolella alaleuan 
takana kummallakin puolella korvan sylkirauhaset; samoin kum
mallakin puolella alaleuan kulman alla leuanalus-sylkirauhaset, 
sekä kielen alla kielensylkirauhanen. Nämä ovat kaikki moni- 
kertaisia, kerrottuja rauhasia, joiden erityiset hienot putket yhty
vät kussakin rauhasessa yhdeksi tiehyeeksi, joka aukiaa suuhun.

Mahalaukun sisäseiniä peittävässä nilakedessä on hyvin 
tiheässä yksinkertaisia rauhasia, mahanesterauhasia (Kvsto 26), 
jotka eroittavat hapanta mahanestettä mahalaukkuun. Samoin 
on suolien seinissä rauhasia, suolirauhasia, jotka eroittavat 
suolinestettä.

Vatsaontelossa huomattiin kaksi isonpuoleista elintä, jotka 
myös ovat ruuansulatukseen kuuluvia rauhasia, nimittäin

B. Mahasylkirauhanen (Kvsto 24 d) heti mahalaukun alla 
ja sivulla, oikealla puolella. Se on rakennukseltaan saman
lainen kerrottu rauhanen, kuin sylkirauhaset olivat, ja eroit
taa mahasyljeksi nimitettyä nestettä, jota sen tiehye (Kvsto 
2 5 / )  kuljettaa ohjassuolen alkuosaan (Kvsto 25 g, h)\ ja
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vei

C. Maksa (Kvsto 24 e), iso elin vatsaontelon oikeanpuoli
sessa osassa heti pallean alla. Se on rakennukseltaan erilai
nen kuin mahasylkirauhanen ja muut sylkirauhaset, vaan suuri 
rauhanen kuitenkin, joka eroittaa sappinestettä. Tätä nestettä 
saattaa tiehye, sappitiehye (Kvsto 25 d), ohjassuolen alkupäähän. 
Valmistunutta sappea, jota ei tarvita, tallennetaan sappirakossa 
(Kvsto 2 4 / ,  25 e) siksi, kun ruuansulatus sitä taas vaatii.

Ohjassuolen sisäseinää peittävä nilakesi ei ole sileä, vaan 
täynnä pieniä, lyhyitä karvoja eli piitä, jotka riippuvat alas 
suoleen. Tämä karva on nimeltään suolinukka eli suolenpiit 
(Kvsto 28). Suolenpiin seinä on muodostunut yhdestä rivistä 
nilakesisoluja ja piin sisässä kiertelee hyvin hienoja suonien haa
roituksia. Nämä suolipiit imevät sisäänsä ruuansulatuskana
vassa sulatetun ruuan ravintoaineita ja niissä nämä aineet eli 
nesteet tulevat joko suorastaan hienoihin verisuoniin tahi eri
tyisiin hienoihin n. s. imusuoniin (Kvsto 
28 e, 29), jotka sisältämänsä maidon 
karvaisen ravintonesteen takia ovat 
saaneet nimen „maitosuonet.Nämä
yhtyvät suureen pääsuoneen, nimeltään 
rintatiehye (Kvsto 29 e), johon myös 
useimmista ruumiin osista tulevia imu- 
suonia yhtyy, ja joka tyhjentäikse 
suureen verisuoneen kaulan alaosassa 
(Kvsto 30 d).

Vatsaontelossa on vielä
D. Perna (Kvsto 24 m) maha

laukun vieressä vasemmalla puolella, ja
E. Munuaiset (Kvsto 40), joita on 

kaksi vatsaontelon takaseinällä, yksi 
kummallakin puolella selkärankaa.

Munuaisten tehtävä on eroittaa Kuv 4 K munuai8et. _  alempi 
verestä käytettyjä, tarpeettomia ”£  «0^“-  
neita, joita veri on kuljettanut m,yö- 1vfiir‘*“(“kk0’ Josta yleml,i 1,5,1 °“ p°is- 
tänsä ruumiin eri osiin.

Nämä aineet ovat virtsa, jota keräytyy virtsarakkoon, 
siitä sitten ulossaatettavaksi ruumiista (Kuv. 7).

2
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Rintaontelossa ovat keuhkot ja sydän.
F. Keuhkot ovat kaksi suurta elintä, toinen vasemmalla, 

toinen oikealla puolella rintaonteloa, jonka ne suurimmaksi 
osaksi täyttävät (Kvsto 31 o). Ne ovat joustavaa, hokkamaista 
kudosta, suurimmaksi osaksi hyvin pieniä, paljain silmin näky
mättömiä rakkoja, ilmarakkoja> joilla on hyvin ohuet seinät, 
joissa seinissä kulkee erinomaisen hienoja verisuonia eli hius
suonia. Ilmarakot ovat täynnä ilmaa, joka niihin tulee ilma- 
putkiloin kautta. Jos ilmarakosta lähtien seuraamme täm
möistä ilmaputkilota, niin huomaamme, että niitä yhtyy yhä pak
summiksi putkiksi, kunnes kaikki viimein yhtyvät yhdeksi pak
suksi torveksi. Tämmöinen lähtee yksi kummastakin keuhkosta 
ja ovat haaroja vielä paksummasta torvesta, nimittäin henkitor- 
vesta (Tarkasta Kvsto 38). Tämän ylimmäinen, laajennut osa, kur- 
kunpää (Kvsto 38 a), aukiaa ääniraolla nieluun kielenkannan 
alapuolella (Kvsto 22 H—M). Henkitorvi ja sen keuhkohaarat 
ovat muodostuneet rustorenkaista, josta syystä ne aina pysy
vät auki; samoin ovat äänirako (jonka kurkkukansi voi sulkea) 
sekä nenäonteloin taka-aukot ja sieramet aina auki, ellei ihmi
nen erittäin tahdo niitä sulkea. Sillä tavoin on keuhkoissa 
oleva ilma aina yhteydessä ulkoilman kanssa.

Keuhkoissa puhdistuu veri tullessaan yhteyteen ilmara
koissa olevan ilman kanssa> ottaen ilmasta happea ja  antaen 
ilmalle hiilihappoa ja vettä.

Tämmöinen poistettavien aineiden ja ruumiisen otettavan 
aineen vaihto tapahtuu alituisen hengittämisen kautta.

Keuhkot ja  henkitorvi ovat hengityselimiä.
Henkitorven yläosassa on ääntämisen elin, nimittäin edellä

mainittu kurkunpään jossa ääni syntyy. Suun eri osien, eten
kin kielen liikuntojen kautta muodostuu ääni erityisiksi kielen- 
ääniksi. Niin syntyy puhe.

Ne elimet, jotka panevat veren liikkeelle ja joissa veri 
kulkee käyden ruumiin kaikissa osissa, ovat

G. Sydän ja verisuonet. Sydän on asennoltaan rinta- 
ontelon etupuolessa, keuhkojen välissä (Kvsto 31) ja emättimen 
edessä. Se on iso, onteloinen lihas, josta syystä sillä on äkilli
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sen supistumisen ja laajenemisen kyky („sydän tykkii44). Pysty
suoran, umpinaisen väliseinän kautta on sydän jaettu kahteen 
puoliskoon: oikeaan ja  vasempaan sydämen puoliskoon (Kvsto 32). 
Kumpainenkin näistä puoliskoista on sitten vaakasuoralla väli
seinällä jaettu kahteen lokeroon: ylempään, jonka nimi on ete- 
hinen, ja alempaan, joka on kammio (Kvsto 32 b, c, / ,  g). Sydän 
on siis nelilokeroinen. Etehinen ja kammio ovat väliseinässä 
olevan oven kautta yhteydessä keskenään.

Verisuonet ovat onttoja putkia, joissa veri kulkee. Niitä 
on kahdenlaisia: valtasuonia eli valtimoita, jotka kuljettavat 
veren sydämestä ruumiin osiin, ja laskusuonia eli laskimoita, 
jotka kuljettavat verta sydämeen päin. Jos 
seuraisi jotakin suonta sydämestä lähtien, niin 
huomaisi sen haarautuvan haarautumistaan yhä 
hienommiksi suoniksi ja suonen tahi sen haa
ran viimein tulevan johonkin ruumiin osaan, 
muodostaen hyvin hienoja, paljaalle silmälle 
näkymättömiä kanavia, joita hienoutensa täh
den on nimitetty hiussuoniksi (Kuv. 8, tar
kasta myös Kvsto 28 e, d  ja 37 e). Valtimot ja 
laskimot tulevat yhtymään ruumiin eri osissa 
hiussuonihaaroituksillaan. Kaikki ruumiin osat 
(paitsi orvaskettä) sisältävät taajaan hius- kuv. s. mussuoniveMo, 
suonia. alla.

Sydänkammioin supistuessa ajetaan veri valtasuonien 
kautta ruumiin kaikkiin osiin, joista se sitten palautuu sydä
meen takaisin. Tätä sanotaan veren k ie r to k u lu k s i.

Ruuansulatuselimiä tutkiessamme tapasimme toisenlaisia 
suonia kuin verisuonet, nimittäin imusuonia, joista muuta
mia, suolinukasta tulevia, sanottiin maitosuoniksi ja jotka yh
tyivät rintatiehyeeksi. Tämän nähtiin yhtyvän verisuoneen, 
joka on laskimo ja vie verta sydämeen. Imusuonien kuljet
tama ravintoneste sekoittuu siis vereen tämän kulkiessa sydä- 
meenpäin.

Sydäntä ja  suonia nimitetään yhteisellä nimellä kierto- 
kulkuelimiksi.
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5. Hermosto.
Hermosto on aivoin, selkäytimen ja hermoin yhteinen 

nimi. Aivoja ja selkäydintä nimitetään useimmiten hermoston 
keskellisiksi osiksi> hermoja taas hermoston pintapuolisiksi 
osiksi (vertaa Kvsto 4l). a

d
Kuv. 9. Aivojen eri osat (isot ja pienet aivot läpileikkauksessa nähtyinä): — a isot aivot; — b pienet aivot; — c pitennetty ydin (alempi osa); — d siitä lähteviä hermoja; — e selkäydin ynnä kaksi siitä lähtevää hermoa; — f  silmä.

A. Aivot ovat ydelmännäköistä, osaksi valkeata, osaksi 
harmaata kudosta ja me voimme eroittaa niissä kolme eri osaa: 
isot aivot, pienet aivot ja pitennetty ydin .

a) Isot aivot (Kuv. 9 a) täyttävät pääkopan koko ylä
osan, otsasta takaraivoon; sen pinnassa on suuri joukko kou- 
kertelevia kohopaikkoja eli kiemuroita.

b) Pienet aivot (Kuv. 9 b) ovat pääkopan taka- ja ala
osassa ja aivan erillään isoista aivoista; niissä ei ole kiemu
roita, vaan näyttävät siltä, kuin olisivat muodostuneet päälle
tysten olevista levyistä.

c) Pitennetty ydin (Kuv. 9 c) on ylöspäin yhteydessä 
isojen aivojen, taaksepäin pienten aivojen kanssa; alaspäin ja t
kuu se rajatta selkäytimeksi.
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B. Selkäydin (Kvsto 41 m) käy pitkänä ja paksuna jän
teenä niskaluun suuresta reiästä läpi melkein koko selkä
rangan.

Koska aivot ja selkäydin ovat hyvin arkoja elimiä, on 
niitä suojelemassa kalvoja ja vahvoja luita. Niin suojelee pää- 
koppa aivoja, selkäranka selkäydintä.

C. Aivoista, etenkin pitennetystä ytimestä ja selkäyti
mestä lähtevät parittain hermot, jotka valkeiden langansäikeiden 
näköisinä haarautuvat ruumiin eri osiin (Kuv. 10 d, Kvsto 41). 
Ne ovat samanlaista kudosta (hermokudosta), kuin aivot ja 
selkäydin (Kvsto 55), ja panevat nämä yhteyteen ruumiin muit
ten osien kanssa. Niiden eri toimitusten mukaan eroitamme 
kahdenlaisia hermoja, liikehermoja ja tuntohermoja> jotka muu
toin ovat aivan toistensa näköisiä.

Jokainen hermo on alkuaan yhdistys useammasta hyvin 
hienosta hermosäikeestä, jotka säikeet vähitellen erkanevat toi
sistaan, joten hermo näyttää haarautuvan hienommiksi ja yhä 
hienommiksi säikeiksi. Selkäytimestä lähtevät hermot eivät 
lähde yhtenä hermona, vaan kahtena eri haarana, jotka ovat 
nimeltään hermon juuret ja jotka kohta yhdistyvät. Hermon 
rintapuolinen juuri sisältää liikehermosäikeitä, selkäpuolinen 
tuntohermosäikeitä (Tarkasta Kvsto 43). Selkäydinhermot (niin
kuin myös useat pitennetyn ytimen hermoista) ovat siis samalla 
kertaa liike- ja tuntohermoja.

Niin hyvin ruumiin kaikki toimi ja liikunto, kuin myös 
kaikki tunto ja käsitys ulkomaailmasta riippuvat hermostosta. 
Kaikki semmoinen liikunto ja havainto, josta meillä on tieto, 
riippuu isojen ja pienten aivojen vaikutuksesta, jotka hermoston 
osat siis ovat varsinaiset hengentoiminnan elimet.

1. Mitä ensin liikuntoon tulee, niin saadaan se aikaan 
siten, että aivot tahi selkäydin liikehermojen kautta vaikutta
vat kiihotuksen lihaksissa, jotka tästä supistuvat. Liikehermot 
ovat siis yhdistämässä aivoja lihaksien kanssa ja ikäänkuin kul
jettavat näiden käskyjä ulospäin lihaksiin. Jos siis joku liike- 
hermo jollakin tavoin katkeaisi, ei se lihas, jota tämä hermo 
yhdisti aivojen kanssa, enää olisi näiden käskynalainen; liikunto 
olisi mahdotoin; se ruumiin osa olisi „rampa,“
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Paitsi tämmöistä tahdon alaista liikuntoa huomataan ruu
miissamme vielä toisenlaisia liikuntoilmiöitä, jotka eivät riipu 
meidän tahdostamme. Semmoisia ovat esimerkiksi sydämen lii
kunnot y. m. liikunnot sisälmyksissämme. Näitä välittää eri
tyinen hermosto, sisushermosto, jonka muodostaa joukko hermo- 
solmuja sisälmysontelossa selkärangan etupuolella ja joista sol
muista kulkee hermoja useimpiin sisälmyksiin, kuin myös ylem
pänä kerrottuun suurempaan hermostoon, jota voisi eroitukseksi 
nimittää emähermostoksi.

2. Tuntemisen ja käsittämisen välittäjinä ovat tuntoher
mot, jotka toisella puolen ovat yhteydessä hermoston keskellis- 
ten osain ja toiselta puolen jonkun muun ruumiin osan kanssa 
ja kuljettavat täältä tietoa ulkomaailman vaikutuksista sisään
päin aivoihin. Jos sentähden tuntohermo leikataan poikki tahi 
sen ympäri sidotaan side hyvin kovaan, niin vastaava ruumiin
osa tulee tunnottomaksi s. o. se ei enää kykene antamaan meille 
tietoa ulkomaailmasta. Me sanomme jonkun jäsenen „kuole- 
van“, kun siihen haarautuvat hermot ovat olleet semmoisen pai
non alaisina, ettei hermokiihotus pääse niitä myöten vaikutta
maan. Tuntohermot antavat meidän myös tuntea oman ruu
miimme tilaa, esimerkiksi ruumiillista kipua tahi nautintoa.

Mutta ulkomaailman vaikutukset eivät koskaan suorastaan 
satu hermoihin, vaan näiden päät ovat joko tavallisissa lihak
sissa tahi omituisissa elimissä, jotka ottavat vastaan ulkonaisia 
vaikutuksia ja saattavat ne hermojen päihin. Nämä omituiset 
elimet ynnä niihin kuhunkin kuuluvien hermojen päitten kanssa 
ovat aistimet.

6. Aistimet.
Ulkonaiset esineet vaikuttavat aivan eri tavalla kuhunkin 

eri aistimeen tahi toisin sanoen: me saamme kullakin eri aisti
mella tykkänään erityisen käsityksen samasta esineestä. Täm
möistä erilaista käsitysvoimaa eli havaintoa sanomme aistiksi 
ja kullakin aistilla on siten elimensä eli aistimensa.

Aisteja on viisi: tunto, maku, haisti, kuulo ja näkö.
A. Tunnon a is tin  on iho , joka, niinkuin tiedämme, 

OP useampikerroksinen. Verinahkasta pistää pieniä kohennoksia
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orvaskeden nilvikerrokseen, ja muutamissa näistä päättyvät 
hermosäikeet pieniin soukkiin kappaleisin, joita sanotaan tunto- 
nystyröiksi (Kvsto 44 ja 45). Kosketus tahi lämpömäärä vaikuttaa 
orvaskeden läpi tuntonystyröihin ja hermojen päihin ja sitä käsi
tystä, jonka tuntohermojen kautta saamme, sanomme tunnoksi. 
Kuta ohuempi orvaskesi on ja kuta tiheämmässä tuntonystyröitä 
on, sitä herkkätuntoisempi on se ruumiin osa. Orvaskesi ei ole 
tuntoinen, koska siinä ei ole hermoja (Katso Kuv. 2).

B. M aun a is tin  on se n ila k a lv o , joka peittää k ie len . 
Tässä limakalvossa on paljo hermoja, osaksi tavallisia tuntohermoja, 
osaksi makuhermoja, jotka päättyvät makunystyröihin (Kvsto 46) 
ja ottavat vastaan niiden aineiden vaikutuksia, jotka ovat syl- 
jessä liuonneina. Tällä aistimella tunnemme imelän, happanen, 
suolan ja karvaan, vaan ei kuitenkaan kaikki, mitä mauksi sa
nomme, ole maun tuntoa, vaan haistin tuntoa.

O. H a is tin  a is tin  on se n ila k a lv o , joka peittää nenä- 
onteloin  yläosia. Esineen haju tulee siitä, että erinomaisen 
pieniä osia sitä hajoaa ilmaan ja että nämä hengittäessä tulevat 
yhteyteen tämän nilakalvon kanssa ja vaikuttavat siihen levin- 
neisin haistihermoihin (Tarkasta Kvsto 47).

D. K u u lo n  a is tin  on ko rva , jossa eroitetaan kolme 
osaa: ulkokorva, välikorva ja sisäkorva.

1) Ulkokorvassa on korvalehti (Kvsto 49 A), joka on rus- 
toinen, mutkikas levy, ja korvareikä (Kvsto 49 B), joka jatkuu 
korvalehdestä ohimoluun sisään, sen sisimpään n. s. kallio- 
osaan, jonka sisällä korvan muut tärkeimmät osat ovat (Kvsto
48 C ja D).

2) Välikorva on ilmalla täytetty ontelo, rumpuontelo 
Kvsto 49 D), joka on umpinaisella kalvolla, rumpukalvolla (Kvsto
49 C), eroitettu korvareiästä, vaan josta hieno putki (eustakinen 
putki, Kvsto 19 I)  johtaa kitaan. Rumpuontelon sisäseinällä huo
mataan kaksi ohuen kalvon peittämää reikää, ja rumpukalvon 
ja näiden välillä on rivi pieniä luita, joita sanotaan kuuloluiksi 
(Kvsto 49 2?, M).

3) Sisäkorva on nesteellä täytetty ontelo ohimoluun sisim
mässä osassa, ja siinä huomataan useampia, keskenään yhtey
dessä olevia putkia eli käytäviä (Kvsto 49 G). Näiden sisässä on
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kalvopusseja, joiden seiniin kuulohermon (Kvsto 49 K )  haaroituk
set leviävät.

Kun kuulemme äänen, tapahtuu se seuraavalla tavalla:
Se ilman väräjäminen, joka vaikuttaa äänen käsityk

siä, tulee ulkokorvan kautta vaikuttamaan väräjämisen rumpu- 
kalvossa, josta väräjäminen johtuu kuuloluita myöten rumpu- 
ontelon takaseinään ja  siitä sisäkorvan nesteisin sekä vaikut
taa siinä kuulohermoon.

E. N äön a istin  on silmän  joka silmäontelossa lepää 
paksun rasvakerroksen päällä; etupuolella sitä suojelee silmä
luomet. Itse silmä, silmämuna, on väliseinän kautta jaettu 
kahteen, erilaisilla nesteillä täytettyyn kammioon, suurempaan 
takakammioon, jonka täyttää lasiainen (lasineste) (Kvsto 50 h), ja 
pienempään etukammioon, jonka vesineste täyttää (Kvsto 50 g). 
Takakammion ulkoseinä on läpinäkymätön ja muodostunut useam
masta päällekkäin olevasta kalvosta, joista päällimäinen, val
kea silmäkalvo, on hyvin vahva ja etupuolella muodostaa 
silmänvalkuaisen. Etukammion ulkoseinän muodostaa taas läpi
kuultava sarveiskelmu (Kvsto 50 / ) .  Tämän ja vesinesteen läpi 
näemme kammioin väliseinän, n. s. silmäterän kehän (Iris) 
(Kvsto 50 e). Tässä kalvossa on reikä, silmäterä, joka näyttää 
mustalta, koska takakammion sisältö on läpikuultava ja sen 
seinässä oleva suonikalvo on musta. Heti silmäterän takana 
on n. s. mykiö eli kristallilimsiö (Kvsto 50 *), joka on lasimai- 
nen, mykiökäs kappale ja kovanpuoleista rakennusta. Takakam
mion perimmäisessä osassa tulee näköhermo (Kvsto 50 c) silmään 
paksuna säikeenä, joka sitten haarautuu hienoon kalvoon, hermo- 
kalvoon (Kvsto 50 d), joka on takakammion seinän sisimmäinen 
kalvo.

Näkeminen tapahtuu seuraavalla tavalla. Siitä esineestä, 
jonka näemme, lähtee valonsäteitä, jotka kulkevat läpi sarveis- 
kelmun, mykiön ja  silmänesteiden: näiden osien vaikutuksesta 
muodostavat läpikulkeneet säteet kuvan hermokalvoon. Tämä 
tuntee siitä kiihoituksen, jonka näköhermo saattaa aivoihin 
(Tarkasta Kvsto 50).

Silmämunalla on apuelimiä, joiden tarkoituksena on saada 
aikaan liikuntoa (silmälihakset), suojella silmää (silmäluomet
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ripsineen, kulmakarvat) tahi pitää kosteana ja puhdistaa sitä 
(kyynelrauhaset).

Edellä selitettyjä ruumiin elimiä voimme, niiden eri tehtä
viin katsoen, järjestää seuraavalla tavalla.

A. Ravintoelimiä:
1. R u u a n su la tu s  e lim iä : hampaat, ruuansulatus

kanava (suuontelo, nielu, emätin, mahalaukku, ohjassuoli ja paksu
suoli) ja siihen kuuluvat rauhaset: sylkirauhaset, 
set, maksa, mahasylkirauhanen ja suolirauhaset.

2. K ie r to k u lk u  e lim iä: sydän, verisuonet ja imu-
suonet.

3. H e n g ity se lim iä :  henkitorvi ja keuhkot,
4. E r i t tä m is elimiä:iho (hikirauhaset), munuaiset, 

keuhkot ja kaikki rauhaset.
B. Liikuntoelimiä: lihakset, jänteet, luut ja
C. Tuntoelimiä: aistimet ja tuntohermot.
D. Ruumiinhallinto: koko hermosto.

III. Ilmiisi-numiin elimet toiminnassaan.
Tiedot ihmisruumiin ja sen erityisten elinten rakennuk

sesta eivät voi yksinään tyydyttää, ellemme myöskin tule 
käsittämään, miten nämä elimet yhteydessään toimivat elävässä 
ruumiissa.

Liikkumista ja lämpöisyyttä pidetään tavallisesti elossa- 
olemisen merkkinä. Niin kauan, kun ihminen on elossa, on hä
nen ruumiinsa lämpöinen ja hänen näin lämpöisenä ollessaan 
käy liikkuminen ja  kaikki ruumiin toiminta mahdolliseksi.

Ihmisen ruumista verrataan usein höyrykoneesen. Koneen 
uunissa palavat polttopuut muuttavat veden höyryksi ja vaikut
tavat tämän kautta koneen liikuntoa, ja koko kone käy samalla 
lämpöiseksi. Höyrykone vaatii polttoaineita tehdäkseen työtä, 
mutta kun polttoaineet ovat palaneet loppuun, niin kone seisattuu 
ja kylmenee ja on kuin kuollut ruumis. — Ihmisen ruumis samoin 
voi liikkua ja on lämpöinen siitä syystä, että elävässä ruumiissa
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lakkaamatta tapahtuu aineiden palaminen, jonka seurauksena 
myöskin on lämpö. Tähän palamiseen tarvitaan myös alinomaa 
uutta polttoainetta; eroituksena on vaan se, että ruumiin polttoaine 
on ruokaa. Eroituksena on myöskin se, ettei ruumiinpolttoaineiden 
palamista käytetä veden höyryksi muuttamiseksi, vaan muulla 
tavalla voiman synnyttämiseksi. Ei ruoka myöskään pala mis
sään erityisessä ruumiinosassa, vaan muuttuu ruumiin osaksi ja 
aineksiksi ja palaminen tapahtuu kaikissa ruumiin kudoksissa.

Palaminen on mahdollinen myöskin kosteudessa ja ilman 
liekittä. Aineet (niinkuin esimerkiksi märjät heinät pieleksessä) 
kuumentuvat ja muuttuvat toisenlaisiksi eli „palavat“ ilman 
vaikutuksesta. Ilmassa on kahta erilaista kaasumaista ainesta, 
happea ja typpeä, ja tärkein seikka kaikessa palamisessa on 
toisen näistä aineksista, nimittäin hapen, yhdistyminen palavan 
kappaleen aineisin, jotka siten muuttuvat toisenlaisiksi. Palami
nen on siis happeutumista ja kaikkeen palamiseen tarvitaan ilmaa.

Elossa ollessaan tarvitsee ruumiin lakkaamatta saada 
raitista ilmaa ylläpitääkseen sitä happeutumista, joka antaa 
sille lämpimän ja  voiman.

Suljettuun astiaan pantu palava kappale sammuu kohta, 
kun astiassa olevan ilman happi on loppunut. Astiaan jäänyt 
ilma sisältää sen sijaan erästä toista kaasua, hiilihappoa, sekä 
vettä ja palaneesta kappaleesta on voinut jäädä sitä, jota nimi
tämme poroksi. Nämä ovat siis palamisen tuotteita. Palami
nen on aineiden vaihdos, ja tämmöinen aineiden vaihdos tapah
tuu myös ihmisen ruumiissa. Jos ihmisen ruoka-aineita kuiva
taan ja poltetaan, niin saadaan tulokseksi poroa, vettä ja hiili- 
happoa. Ihminen hengittää myös ulos lakkaamatta hiilihappoa. 
Ihminen hengittää myös ulos vettä höyryn muodossa ja eroittaa 
sitä paitsi vettä ruumiistaan muidenkin elimien kautta; ja poron 
kaltaisia aineita ihminen myöskin eroittaa ruumiistaan alinomaa. 
Ruumiin osaksi ja aineksiksi muuttunut ruoka on se, joka ruu
miissa happeutuu. Siis

elävä ruumis tarvitsee ilman happea hapetuttaakseen ruo
kansa, ja eroittaa pois vettä, hiilihappoa ja  muita tarpeetto
mia aineita, jotka ovat jäljellä happeutumisesta; ihminen on 
kaiken ikänsä ilman, hapen ja  ruuan tarpeessa.
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Vaan miten ruoka tulee joka ruumiin osaan happeutumaan 

ja siten lämmittämään ja antamaan voimaa? Tarkastakaamme 
ensiksi esim. jotakin liikuntoa. Kaiken liikunnon lähimpänä 
vaikuttimena tiedämme lihaksien supistumisen olevan. Liike- 
hermoa myöten aivoista tulleen hermokiihoituksen vaikutuksesta 
supistuu esim. hauvislihas käsivarttamme koukistaessamme. Li
has on sen luontoinen, vaan se ei aina ole semmoinen. Jos 
esim. sidotaan nuora käsivarren ympäri hartian alle niin tiu
kalle, ettei veri pääse suonissa kulkemaan, niin liikunto siinä 
ruumiin jäsenessä kohta käy mahdottomaksi samoin, kuin muut
kin elontoiminnat siinä viimein lakkaavat.

Jos veri jollakin tavalla estetään pääsemästä 
niin lihas kadottaa supistumisvoimansa.

Lihaksen pitää siis välttämättömästi lakkaamatta saada 
verestä verta. Mutta me tiedämme myöskin ruumiin „voiman“ 
vähenevän ja viimein katoavankin ruumiin oltua jonkun aikaa 
ilman ruuatta. Se on ruoka, joka vaikuttaa lihakseen veren 
kautta. Ruoka muuttuu vereksi.

Ne aineet, jotka syödään ruokana, muuttuvat toisiksi 
aineiksi, jotka ovat veren osia. Nämä aineet antavat lihak
selle supistumisvoiman.

Lihas ottaa voimaa verestä, kuluttaa sitä ja tarvitsee aina 
uutta verta ja uutta ruokaa. Lihas happeutuu eli palaa lak
kaamatta ja tekee sitä enemmän työtä, kuta enemmän se palaa. 
Polttoaine on vetistä verta, jota sisälmyksissä valmistuu ruuasta. 
Tätä lihas käyttää, vaan ei lihas yksinään ole alinomaisessa 
vereksen veren tarpeessa.

Kaikki ruumiin osat tarvitsevat lakkaamatta verestä 
verta toimittaakseen kukin eri tehtäviänsä.

Veri.

Kuvassa 8 näemme hiussuoni verkon, katsottuna mikrosko- 
pin avulla. Jokainen hiussuoni on hiuskarvaakin paljoa hie
nompi ja sen seinät niin hienoja, että niitä tuskin voi eroittaa 
ja näissä suonissa virtailee veri vedentapaisena nesteenä, vaan 
on vettä paljoa paksumpaa ja sakeampaa. Vahvalla suurennuk
sella voimme verestä eroittaa värittömän nesteen, veriveden,
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ja hyvin suuren joukon erinomaisen pieniä kappaleita, veri
soluja, joista enimmät ovat litteitä, melkein rahan muotoisia ja 
punaisia, toiset taas palleromaisia, valkeita — punaisia ja  
valkeita verisoluja. Valkoiset solut ovat vähän suurempia, 
ketottomia ja voivat muutella muotoansa (Kvsto 35 a, F, G, H, 
I, K ) ; punaiset ovat ketollisia ja määrämuotoisia (Kvsto 35 A, 
B, C, B , E). Yksinäinen punainen solu näyttää kellertävältä, 
vaan kun niitä on suurempi joukko yhdessä, niin tämä on sel
vään punainen. Näistä tulee siis veren punainen karva.

Tämmöistä hiussuoniverkkoa voisimme nähdä kaikissa 
muissa ruumiinosissa, vaan ei orvaskedessä. Jokainen lihaksen 
syy on kääritty y lt ’ym päri tämmöisellä liiussuoniverkolla. Ai
voissa, selkäytimessä, verinahkassa, luissa, keuhkoissa, kaikissa 
elimissä kulkee veri tämmöisessä suoniverkossa.

Veri on vettä sakeampaa niiden monien ainesten vuoksi, 
joita on sen soluissa ja verivedessä. Muutamia tämmöisiä 
aineksia voidaan huomata sangen helposti. — Jos suonista juos
sut veri on saanut jonkun aikaa olla liikkumattomana, niin se 
hyytyy eli „maksoittuu.“ Mutta lakkaamattomalla hämmentä
misellä voidaan verta estää maksoittumasta, sillä se aine, joka 
vaikuttaa maksoittumisen, on silloin otettu pois verestä ja tätä 
ainetta löydämme siitä aseesta, jolla olemme verta hämmentä
neet eli «pieksäneet." Se on rihmamaista ainetta ja sitä nimi
tetään rihma-aineeksi eli fibriniksi, joka siis on yksi aines ve
ressä. — Jos verestä eroitetaan verisolut ja rihma-aine ja veri- 
vettä keitetään, niin se muuttuu kohta aivan kovaksi eli se 
hyytyy keittämisestä hyvin siihen tapaan kuin munanvalkuainen. 
Molemmissa onkin samaa ainetta, munanvalkois-ainetta eli al- 
buminia, joka siis myöskin on yksi aines veressä. Se on, se
koitettuna suureen vesimäärään, veriveden pääaineena. — Rihma- 
aine ja munavalkois-aine ovat kyllä eri ainetta, vaan aineyhdis- 
tyksensä suhteen läheisiä sukulaisia. Ne ovat molemmat niitä 
aineita, joita yhteisellä nimellä nimitetään valkuais-aineiksi. 
Valkuais-aineita tavataan monin paikoin ruumista, niinkuin 
esim. lihaksissa, verisoluissa y. m. Ne ovat kaikki aineita, 
joita voidaan polttaa eli happeuttaa, ja palaessaan ne antavat 
hiilihappoa, vettä ja ammoniakkia. Kaikki ne sisältävät alku
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aineina hiiltä, vetyä, typpeä ja happea. — Jos poltettaisiin ve
restä pois kaikki valkuaisaineet, niin jäisi jäljelle sitä, jota sano
taan poroksi, ja jota tutkimalla saisimme tietää veren vielä 
sisältävän suuren joukon semmoisia aineksia vähemmissä määrin, 
joita voisimme nimittää kiviaineksiksi. Ja  paljo aineita siinä 
tulee ollakin, sillä veri on se, joka virtaillen ruumiissa paikasta 
paikkaan, kuljettaa kullekin osalle sen, minkä se tarvitsee, ja 
viepi pois, mitä ruumiinosat eivät enää tarvitse.

* Verenkierto.
Hiussuoniverkossa yhtyvät valtimoin ja laskimoin hienoim

mat haaroitukset. Jonkun ruumiinosan hiussuonista voi lähteä 
suonia seuraamaan ja joka tapauksessa tullaan viimein sydämeen. 
Valtimot kuljettavat verta sydämestä hiussuoniin; ne ovat paksu
seinäisiä ja jos valtimon leikkaa poikki, niin se jää ammotta
maan. Laskimot, jotka kuljettavat verta hiussuonista sydämeen 
päin, ovat ohuempi- ja pehmeämpiseinäisiä ja jos laskimon leik
kaa poikki, niin sen suu painuu kokoon ja sulkeutuu.

Kuvaston kuva 33 on tarkastettava. Se on verenkulku- 
kaava, selkäpuolelta nähtynä. Nuolet osoittavat veren kulku
suuntaa. ÖH ja N H  ovat kaksi suurta laskimoa, jotka tuovat 
verta ruumiin osista sydämen oikeanpuoliseen etehiseen. ÖH 
on ylempi ja N H  alempi onttolaskimo. Oikeanpuolisesta etehi- 
sestä kulkee veri samanpuoliseen kammioon H K , josta keuhko- 
valtimo L P  vie veren keuhkoihin. Keuhkoissa kiertää veri 
ilmarakkojen seinissä olevan hiussuoniverkon läpi, josta keuhko- 
laskimo L B  saa alkunsa. Keuhkolaskimo vie veren vasemman
puoliseen sydämen etehiseen VF. Siitä tulee veri samanpuo
liseen sydänkammioon, josta Aortta Ao, ruumiin suurin valtimo, 
lähtee kuljettamaan verta, haaroittuen haaroittumistaan ruumiin 
eri osiin. Ruumiin eri osien hiussuoniverkoista H  ja H  alka
vat laskimot ja yhtyvät ylemmäksi ja alemmaksi ontoksi laski
moksi, jotka vievät veren sydämen oikeanpuoliseen etehiseen. 
Tämmöinen on veren kiertokulku.

Aortan monista haaroituksista, on kaksi, jotka ansaitsevat 
tulla erityisesti tarkastettaviksi. Toinen näistä kuljettaa verta 
torveen Ma, jolla on merkitty mahaa, suolia ja joitakuita muita
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elimiä. Se haarautuu näitä elimiä ympäröiväksi hiussuoniver- 
koksi, joista taas hienot laskimosuonet saavat alkunsa. Näinä 
laskimohaarat yhtyvät isommaksi laskimoksi P. A> jonka nimi 
on porttilaskimo. Tämä ei mene, niinkuin muut laskimot, 
suoraan onttoon laskimoon, vaan maksaan Lr, joutuen siinä 
uuteen hiussuonistoon. Porttilaskimo kuljettaa verta hiussuo
nista hiussuoniin, vaan kumminkin sydämeen päin. — Maksan 
hiussuonistoon yhtyvät toisen aortanhaaran, maksavaltimon L , 
hienot haaroitukset yhdeksi hiussuonistoksi, josta maksalaskimo 
B  kuljettaa veren suoraan onttoon laskimoon. #

Kiertokulkuelimet ovat niin rakennetut, ettei pääse sydä
men oikeasta puoliskosta vasempaan, ellei kulje keuhkojen liius- 
suoniston läpi. Tätä kiertokulkua nimitetään usein pieneksi 
kiertokuluksi. Ei voi myöskään verta seuraten kulkea vasem
masta puoliskosta oikeaan puoliskoon, ellei kulje hiussuoniston 
läpi jossakin ruumiin osassa, joko yhden hiussuoniston tahi, jos 
kulkee vatsan kautta, kahden hiussuoniston läpi. Kiertokulkua 
vasemmasta oikeanpuoliseen puoliskoon nimitetään suureksi 
kiertokuluksi (Tarkasta Kvsto 33 ja 34).

Sydämessä, laskimoissa ja valtimoin alkuosassa on n. s. 
lämsiä, jotka estävät veren kulkemasta muuhun suuntaan, kuin 
tässä kerrottuun. Tärkeimmät ovat sydämen lämsät. Oikean
puolisen etehisen ja kammion välisen oven sulkee kolmiliuskai
nen lämsä, joka painuu alas kammioon veren painaessa yläpuo
lelta, etehisestä, vaan sulkee oven veren painaessa alapuolelta, 
kammiosta. Hienot lihasrihmat yhdistävät nämä liuskat kam
mion seiniin, etteivät pääsisi kohoamaan etehisen sisään. — 
Keuhkovaltimon lähtiessä viimeksi mainitusta kammiosta on 
lämsä, joka sallii veren kulkea kammiosta valtimoon, vaan estää 
veren pääsemästä takaisin kammioon. — Vasemman puoliskon 
etehisen ja kammion välisessä ovessa on taas lämsä, joka toi
mittaa samaa kuin äsken mainitut lämsät: päästää veren etehi
sestä kammioon, vaan ei taaksepäin. — Sydämen vasenpuoli- 
nen kammio, joka on niin paksuseinäinen, että se on suurin 
osa sydämestä, aukiaa aorttaan. Tämän ja kammion rajalla on 
lämsä, joka sallii veren kulkea aorttaan, vaan estää sen pääse
mästä takaisin kammioon. — Laskimoissa on kellotaskun ta-
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paisia lämsiä siellä täällä pitkin matkaa, ja näiden suut ovat 
aina sydämeen päin (Kuv. 10). Veren kulkiessa tähän suuntaan 
painuvat lämsät alas laskimon seinää vas
ten, vaan jos veri pyrkisi taaksepäin, niin 
se tietysti menisi lämsän alle, nostaisi sen 
ylös, jolloin lämsä sulkisi laskimon.

Veren tiedämme liikkuvan, koska verta 
tunkeutuu ulos, jos haavoitam me jotakin suonta.
Poikkileikatusta valtimosta suitsuaa veri ulos Kuv 10 Laskimoita lämsi. 
siitä päästä, joka on sydämen puolella. Poikki- S a v i e n  un£ 
leikatusta laskimosta taas juoksee enempi ™“^“a“v8aMâ“;
verta siitä päästä, joka on hiussuonien puo- tien- Aiemmassa sulkee iämSutien verivirralle, joka ajatel-lella. Veri liikkuu aina niin kauan, kun laan tulevaksi sydämestä päin. 
elämme, ja sangen suurella nopeudella — se tekee usein koko 
kiertonsa laskimosta laskimoon noin puolessa minuutissa.

Sydän on, niinkuin jo tiedämme, onteloinen lihas eli lihasrih- 
ma-kimpuista muodostunut elin. Näiden lihasrihmojen supistuessa 
puristuvat sydämen lokerot kokoon ja ahdistavat ulos sisältämänsä 
veren. Joka sekunti tahi vieläkin useammin puristuvat ensiksi 
sydämen etehiset, molemmat aivan samalla hetkellä, ja etehisten 
supistumisen lakattua supistuvat molemmat kammiot taas samalla 
kertaa. Tätä seuraa hetkinen täydellistä lepoa. Mutta ennenkun 
sekunti on lopussa, ovat etehiset taas ruvenneet supistumaan 
ja niitten jälkeen kammiot taas. Tämmöinen vuorottainen su
pistuminen ja löyhistyminen eli „sydämen tykytys44 kestää kuolin- 
hetkeemme saakka kysymättä ollenkaan tahtoamme.

Sydän ja suonisto tekevät ulospäin aukiamattoman putki- 
jakson. Vaikka hiussuonien seinät ovat hyvin ohuet ja avonai
nen tie käy hiussuonista laskimoin, sydämen ja valtimoin 
kautta hiussuoniin takaisin, niin ei ole mitään tietä näistä tor
vista ulos. Tämä suljettu tie sisältää täysikasvuisella ihmisellä 
noin 1^2 kannua verta. — Oikeanpuolisen kammion supistuessa 
pyrkii veri etehiseen, vaan lämsät sulkevat tämän tien. Veri 
töytää keuhkovaltimoon, vaan koska tämä on entuudesta täynnä 
verta samoin, kuin hiussuonet ja laskimot keuhkoissa, niin tämä 
veren lisäys pakoittaa valtimon venyviä seiniä laajenemaan, kam
mion tyhjentäessä kaiken sisältönsä siihen. Kammion supistu
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misen lakattua töytäisi veri takaisin kammioon, vaan keuhko
valtimon lämsät sulkevat tien taaksepäin. Koska keuhkovalti
mon kammiota lähimmäinen osa oli laajentunut yli tavallisen 
kokonsa, koettaa se palautua entiseen kokoonsa, niinkuin jous
tava kappale ainakin; ja koska veri ei pääse kammioon takai
sin, niin tämä valtimon osa nyt ahdistaa veren seuraavaan 
osaan lähemmäksi hiussuonia, laajentaen sitä vuorostaan, tämä 
taas seuraavaan osaan ja niin edespäin hiussuoniin asti. Keuh
kojen hiussuonien kautta tyhjentää keuhkovaltimo täten ylimää
räisen verensä keuhkolaskimoihin, jotka, myöskin ennaltaan 
täynnä, tyhjentävät liikaverensä vasemmanpuoliseen etehiseen. 
Samalla aikaa kun oikeanpuolinen kammio tyhjentyi keuhko- 
valtimoon, ajoi vasemmanpuolinen kammio verensä aorttaan. Va
sen etehinen alkoi samassa supistua ja ajoi verensä kammioon. 
Se saa nyt keuhkolaskimosta takaapäin ahdistetun veren, jota 
se uudelleen supistuessaan ei saa ajetuksi muuanne kuin kam
mioon. Vasen kammio työntää sen taas aorttaan samoilla seu
rauksilla, kuin oikeanpuolinen kammio pakoitti verensä keuhko- 
valtimoon. — Aortan ja sen haarojen laajenemista sanotaan 
suonen tykkimiseksi. Ylenmäärin täysi aortta tyhjentäikse 
hiussuonien kautta laskimoihin, joista veri tulee oikeanpuoliseen 
etehiseen ja siitä kammioon. — Täten saa jokainen ruumiin 
osa melkein joka silmänräypäyksessä uutta verta. Sydän pitää 
lakkaamattomassa liikkeessä veren, joka pitkin matkaansa, vaan 
etenkin hiussuonissa toimittaa aineiden vaihdosta. Tärkein toimi 
tapahtuu kumminkin niissä ruumiin pikkuosissa, joita hienot 
suonet ympäröivät — siis veren ulkopuolella. Siinä tapahtuu 
ruumiin osain alinomainen uudestaan rakentaminen aineista, 
joita veri kuljettaa niihin, sekä käytäntöön käymättömien ainei
den pois eroittaminen.

Hiussuonet ovat suljettuja putkia, joiden ulkopuolelle pu
naiset verisolut eivät pääse, mutta niiden seinät ovat niin 
ohuet, että valkea verineste pääsee tihkumaan niiden läpi hius- 
suoniverkon silmujen sisällä oleviin osiin. — Jos panee härjän rak
koon sokurivettä tahi suolavettä ja sitoo sen suun vaikka miten 
tiukkaan ja tämä rakko asetetaan astiaan, jossa on puhdasta vettä, 
niin huomaa pian astiassa olevan veden maistuvan sokerille tahi
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suolalle, vaikka rakko on aivan umpinainen. Tätä koetta voi 
tehdä moninaisten aineiden kanssa ja tämä muutamien aineiden 
omituisuus tuolla tavalla kulkea kalvojen läpi on saanut nimen 
läpitunkeuvaisuus eli Osmosi. Tämä on erittäin tärkeä ruu
miimme elinten toimissa. Läpitunkeuvaisuuden kautta veressä 
olevat raa’at ravintoaineet pääsevät hiussuonten ympäröimiin 
lihaksiin ja muihin osiin; käytetyt aineet pääsevät takaisin veri- 
virtaan; ruoka tulee ruuansulatuskanavasta vereen ja tarpeetto
mat aineet eroittuvat pois verestä. Läpitunkeuvaisuuden kautta 
veri ravitsee ja puhdistaa ruumiin-osia ja itse puhdistuu ja saa 
ravintoa.

Hengitys.

Valtimot voi helposti tuntea ruumiissa siitäkin, että ne 
ovat helakan tulipunaisia, kun sitä vastoin laskimot ovat tumman- 
purppuranpunaisia. Yhdellä ainoalla tärkeällä poikkeuksella on 
veri valtimoissa helakan tulipunaista ja nimeltään valtimoverta 
eli raitista verta ja samoin yhdellä poikkeuksella laskimoissa 
tummanpunaista laskimo- eli tympeätä verta.

Laskimoveri sisältää vähemmän happea ja  enemmän 
hiilihappoa kuin valtimoveri,
sillä kulkiessaan hiussuonien läpi laskimoihin on valtimoveri 
vaihtanut ruumiin eri osille happea hiilihappoon. Keuhkovalti
mossa on veri kuitenkin tympeätä laskimoverta ja keuhkolaski- 
moin veri on helakan punaista, raitista verta, s. o., sisältää 
enemmän happea kuin keuhkovaltimon veri, sillä se on kadotta
nut hiilihappoa ja  saanut happea matkustaessaan keuhkojen 
hiussuonissa. Keuhkojen ilmarakkojen seinät, kuin myös niitä 
ympäröivien hiussuonien seinät, ovat mitä hienointa rakennusta 
ja tummanpunaisen veren virtaillessa näissä hiussuonissa voi 
sen hiilihappo paeta tämän hienon seinän läpi ja samoin happi 
ilmasta tulla vereen. Tästä muuttuu se helakan punaiseksi.

Ruumiin muissa osissa muuttuu raitis valtimoveri tym- 
peäksi laskimovereksij vaan keuhkoissa, joissa veri itse tulee 
lähimpään yhteyteen ilman kanssa> muuttuu veri tympeästä 
laskimoverestä raittiiksi valtimovereksi.

3
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Joka hetki tulvailee raitista valtimoverta sen veren sijaan, 
joka on muuttunut tympeäksi. Vaan samoin, kuin veri on ruu
miin joka paikassa uudistettava, on myöskin ilma keuhkoissa 
lakkaamatta uudistettava, sillä muuten ilmarakot pian täyt
tyisivät hiilihapolla. Tämän uudistuksen toimittaa hengitys. 
Elävän ihmisen keuhkot täyttävät koko sen osan rintaonteloa, 
joka ei ole sydämen, emättimen ja verisuonien vallassa. Pal
lea on lepotilassaan kuvertunut ylöspäin rintaa kohti ja on litteä 
lihas, jonka syyt ovat reunoissa, jänteet keskessä. Noin seit
semäntoista kertaa minuutissa supistuvat nämä lihasrihmat ja 
pallea laskeutuu alaspäin, jolloin ulkoilma ahdistaa ilmaa keuh
koihin ja nämä pullistuvat niin, että silloinkin täyttävät koko 
rintaontelon. Tätä sanotaan sisäänhengitykseksi (Kvsto 39 A). 
Heti kun tämä on tapahtunut, lakkaa pallea vetäytymästä alas
päin, laajennetut keuhkot supistuvat entiseen kokoonsa, vetäen 
palleata ylöspäin (vatsan sisälmykset kohottavat sitä myös) ja 
ahdistaen lisäilmaa ulos. Tämä on uloshengitys (Kvsto 39 B). 
Rintaontelon laajentamista ja supistamista hengittäessä auttavat 
myös kylkiluitten väliset lihakset eli hengityslihakset. Näitten 
supistuessa kohoavat kylkiluut ja työntävät rintalastaa ulospäin 
sisään hengittäessä; niiden löyhtyessä painuu rintalasta entiseen 
asemaansa, uloshengittäessä. Hengityslihaksien ja pallean su
pistuminen ei ole tahdonalainen liikunto, sillä hengitys käy itses
tään ja vastoin tahtoammekin. Hengitys on siis tahdoton toi
minta.

Keuhkot eivät joka hengenvedolla täyty eikä kokonaan 
tyhjene ilmasta. Sisäänhengittäessä tulee sisäämme ainoastaan 
vähäinen määrä ilmaa, joka pääsee vaan suurempiin henkitorven 
haaroihin asti, vaan ei semmoisenaan ilmarakkoihin. Tätä ilmaa 
sanotaan hengitysilmaksi, vaan muu keuhkoissa oleva liikku
maton ilma on nimeltään pysyvä ilma (Kvsto 39). Hengitysilma 
puhdistaa pysyvää ilmaa ja pysyvä ilma puhdistaa veren.

Ruuan muuttaminen vereksi.
Tämän tiedämme tapahtuvan ruuansulatuksen kautta, joka 

on kiinteiden ruoka-aineiden liuontaminen semmoisiksi, että ne 
voivat päästä vereen. — Me syömme monenlaisia ruokia niissä
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olevien ravintoaineiden vuoksi. Kaikki liharuuat ovat val
mistetut pääasiallisesti kahdesta aineesta: lihasrihma-aineesta, 
joka on valkuaisaine (Katso sivu 28), ja rasvasta, joka ympä
röi pehmeitä lihaksia. Valkuaisaineet ovat keitettyinä vedessä 
sulamattomia, eikä rasva tahdo sekoittua veteen. Molemmat 
nämä ruoka-aineet vaativat sentähden erityisten nestetten vai
kutusta voidakseen päästä ruuansulatuskanavasta vereen. — 
Leipä ja melkein kaikki kasviaineet, joita syömme, sisältävät 
tärkkelystä ja jonkun määrän valkuaisaineita. Sitä paitsi 
syömme monessa muodossa sokuria ja käytämme suolaa ja useim
missa ruuissamme me nielemme kiveisaineita s. o. monenlaisia 
suoloja.

Kaikissa niissä aineissa, joista elämme, on yksi tahi 
useampia seuraavista aineksista: jotakin valkuaisainetta,
tärkkelystä tahi sokuria, ja  rasvaa sekä joitakuita kiveis
aineita ja  vettä.

Kuuaksi kelpaava on jokainen aine, joka sisältää joko jo
takin valkuaisainetta tahi tärkkelystä tahi rasvaa. Aineita, 
jotka eivät näitä sisällä, voi käyttää ainoastaan niissä olevien 
kiveisaineiden tahi vetensä vuoksi. Me emme tarvitse kaikkia 
näitä aineita, vaan valkuaisaineita tarvitsemme aina, sillä ne 
ovat ainoat, jotka sisältävät typpinimistä ainesta, ja jotka voi
vat uudistaa ruumiin typellisiä valkuaisaineita.

Niissä aineissa, joita syömme, ovat todelliset ravintoaineet 
sekoitetut semmoisiin, jotka eivät ollenkaan kelpaa ravinnoksi. 
Ne ovat ikäänkuin kääreissä, jotka ovat eroitettavat pois.

Ruuansulatuksen rauhasten valmistamat nesteet ovat ne, 
jotka eroittavat ravintoaineet niiden kääreistä ja vaikuttavat 
niiden liuontumisen. Eri aineisin vaikuttavat eri nesteet eri 
osissa ruuansulatuskanavaa.

Suun syljellä on erinomainen voima muuttaa tärkkelystä 
sokuriksi. Sokuri sulaa vedessä ja tunkee helposti kalvojen 
läpi, jota tärkkelys ei voi. Syömämme sokuri ja tärkkelys pää
sevät siis täten ruuansulatuskanavan seinissä oleviin hiussuoniin.

Mahaneste ei vaikuta paljoa tärkkelykseen, mutta se liuot
taa nopeasti kaikkia valkuaisaineita.
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Mahasylki ja suolirauhasten eroittama suolineste vaikut
tavat tärkkelykseen aivan samalla lailla kuin sylki ja 
kuaisaineisin melkein samaan tapaan kuin mahaneste.

Mahasylki ja  sappi vaikuttavat yhdessä kaikkiin ras
vaisiin aineisin.Ne jakavat kaikki rasvat mitä hienoimpiin
hiukkasiin, jotka voivat tunkea suolinukan piitten nilvikeden 
läpi maitosuoniin.

Kiveisaineet sulavat joko suussa, mahalaukussa tahi suo
lissa ja tulevat vereen. Vesi pääsee vereen missä hyvänsä pit
kin ruuansulatuskanavan pituutta.

Ravintoaineet matkustavat tällä tavoin ruuansulatuskana
vassa sen seinälihaksien vuorottaisen supistumisen ja laajentu
misen vaikutuksesta ja tulevat joko suorastaan vereen tahi en
sin maitosuoniin ja sitten vereen; vaan niitten ruuaksi käymättö
mät kääreet eroitetaan pois.

Maitosuonet vievät maitonesteen rintatiehyeesen, johon 
myös muut imusuonet tyhjentävät sisältönsä. alka
vat useimmissa paikoin ruumiissamme hienoina umpiperäisinä 
putkina, jotka yhtyvät suuremmiksi suoniksi. Nämä ovat hyvin 
laskimoin kaltaisia, sillä neste niissä kulkee sydämeen päin ja 
ne ovat varustetut lämsillä, jotka estävät nesteen kulkemasta 
muuhun suuntaan. Ne kuljettavat sitä ravintonestettä, joka on 
ollut valmiina veressä, vaan jota ruumiin osat eivät silloin tar
vitse — siis liian ravinnon. Imusuonissa valmistuu valkeita 
verisoluja. Valkeiden verisolujen valmistaminen on myös vatsa
ontelossa olevan pernan päätoimena. Pernaan menee aortan 
haara ja siitä lähtee laskimo porttilaskimoon. Porttilaskimo kul
jettaa verta, niinkuin jo tiedämme, ruuansulatuskanava a ympä
röivistä hiussuonista ja tyhjentää sisältönsä, käytyään maksan 
hiussuonistossa, maksalaskimon kautta onttoon laskimoon, johon 
myös rintatiehye aukiaa.

Tällä tavalla ravitsee veri itseänsä sillä ruualla, jonka 
syömme, ja ruumis ravitsee itseänsä verellä.

Tarpeettomien aineiden eroittaminen verestä.
Ravitseva veri sisältää siis polttoaineita lihaksille, aivoille 

ja muille ruumiin osille. Mutta palaessa ei katoa mitään; aineet
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muuttuvat vaan. Jos kuivaisimme ja polttaisimme palasen lihaa 
tahi verta, niin se muuttuisi neljäksi aineeksi: vedeksi, hiili- 
hapoksi, ammoniakiksi ja poroksi.

Vesi, hiilihappo, ammoniakki ja  muutamat suolat (poroa) 
ovat ne aineet, jotka myötäänsä syntyvät vereen ruumiin hap- 
peutumisen kautta, ja joista ruumiin on lakkaamatta pääsemi
nen erilleen.

Ne kolme elintä, joitten kautta veri pääsee näistä kelvot
tomista aineista, ovat keuhkot, munuaiset ja iho. Keuhkojen 
kautta haihtuu hiilihappoa ja vettä. Munuaisten kautta, jotka 
ovat kerrottuja rauhasia, eroaa vettä ja ammoniakkia virtsa- 
aineen muodossa, sekä monenlaisia suoloja. Ihon kautta eroaa 
vettä ja muutamia suoloja hikirauhasten kautta sekä suorastaan 
haihtumalla ihosta.

Tällä tavoin ihminen voi elää siitä ruuasta, jota hän syö.
Aineiden vaihdos ruumiissa synnyttää lämpöä ja lämpö on 

voimaa. Tätä voimaa käytämme elämämme tarpeisin.
Mikään erityinen elin ei siis yksinään pidä huolta ainei

den vaihdoksesta, vaan kaikki auttavat siinä toisiansa. Yhden 
elimen toiminta vaatii siis vastaavaa toimintaa kaikissa muissa 
elimissä. Yhdessä sopuisasti vaikuttaen pitävät ne ruumiin 
voimissaan eli tekevät yhteensä kokonaisuuden, elävän olennon.
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Ryhmittämisen taipumus on ihmisesssä hyvin yleinen ja sitä 

tarpeellisempi, kuta moninaisempia tarkastettavat esineet ovat. 
Luonnonesineitten äärettömän suuri luku melkein pakoittaa meitä 
tämmöiseen ryhmittämiseen. Me teemme kukin sen puhuessamme 
esimerkiksi ihmisestä yleensä, hevosesta, pihlajasta. Me yhdis
tämme silloin ajatuksessamme suuren joukon olentoja, jotka eivät 
ole yhtä, vaan kuitenkin enemmän tahi vähemmän samanlaisia, 
ja annamme tämmöiselle ryhmälle nimen. Mutta me yhdistämme 
enemmänkin toisistaan eroavia olentoja suurempiin ryhmiin, esi
merkiksi sanalla lintu ja vieläkin suurempiin sanoilla kasvi 
ja eläin.

Tämmöiset ryhmät ovat usein niin itsestään selviä, että 
raaimmillakin kansoilla on erityisiä nimityksiä tämmöisille luon
nonesineitten yhdistyksille. Tuskin on sitä kansaa, jonka kie
lessä ei olisi nimitystä semmoisille ryhmille, kuin esimerkiksi 
kalat, linnut y. m. Vielä enemmän on kaikissa kielissä nimi
tyksiä semmoisille vähemmille ryhmille, joiden jäsenet ovat 
hyvin toistensa kaltaisia, esimerkiksi koira, kissa, harakka 
j. n. e. Luonnontutkija on tietysti enemmän kuin muut pakoi- 
tettu tämmöiseen ryhmittämiseen eli luokitukseen. Hän järjes
tää tutkittaviansa esineitä suurempiin tahi pienempiin ryhmiin, 
aina esineitten suuremman tahi vähemmän yhtäläisyyden mukaan. 
Luonnontieteellisen ryhmittämisen eli luokituksen tarkoitus on 
selvällä tavalla esittää esineitten keskinäistä heimolaisuutta ja 
lausua tämä heimolaisuus tarkoilla nimityksillä. Esineitten jär
jestys määritettyihin ryhmiin, joista suuremmat sisältävät pie
nemmät, on saanut nimen järjestö. Sitä järjestystapaa, jota 
eläintieteessä käytetään, sanotaan luonnolliseksi ja järjestöä 
luontais-järjestöksi, koska se ei perustu johonkuhun yksityi
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seen omituisuuteen eikä satunnaisiin talli ulkonaisiin tunnus
merkkeihin, vaan eläimen kaikkiin ruumiinrakennuksen omitui
suuksiin, järjestettyinä suuremman tahi vähemmän tärkeytensä 
mukaan, huolimatta muodon tahi elämäntapojen ulkonaisesta yhtä
läisyydestä. Kun me siis tiedämme jonkun eläimen paikan 
järjestössä, niin tiedämme myös tärkeimmät seikat sen ruumiin- 
rakennuksessa. Järjestössä käytettävä nimistö on sitä parempi, 
kuta lyhyemmällä ja enemmän kuvaavalla tavalla nimi ilmaisee 
jonkun huomattavan omituisuuden eläimessä tahi eläinryhmässä. 
Ne erityiset osat, joista järjestö on rakennettu, ovat yksilö, 
muunnos, laji, suku, heimo, lahko, luokka ja pääjakso.

Eläinkunta on suuri paljous yksityisiä eläimiä, yksilöitä 
(individejä)> joiden joukossa muutamat ovat enemmän toistensa 
kaltaisia kuin toiset, muutamat keskenään enemmän sukua kuin 
toiset. Tämän eri sukulaisuuden mukaan jaetaan eläimet ryh
miin. Ensinnäkin yhdistetään semmoiset eläimet, joista joko 
varmaan tiedetään, että ne polveutuvat yhteisistä vanhemmista 
tahi ovat niin toistensa näköisiä, että niiden voi luulla olevan 
samaa sukuperää. Kaikki nämä useimmiten hyvinkin toisensa 
näköiset eläimet tekevät yhteensä lajin (species). Niin kuu
luvat esimerkiksi kaikki koirat samaan lajiin, samoin kaikki 
harakat, kaikki ahvenet j. n. e.

Mutta kaksi saman lajin yksilöä ei ole koskaan kokonaan 
toistensa näköisiä, sillä eroavaisuudet vanhemmista tulevat polvi 
polvelta lukuisemmiksi ja sentähden on usein hyvin vaikea mää
rätä lajin rajoja. Lajin eroavaiset yksilöi ovat muunnoksia ja 
jos muunnos on osoittanut suurempaa pysyväisyyttä, sanotaan 
sitä roduksi ja joskus alalajiksi. Villakoirat, vinttikoirat y. m. 
ovat esimerkiksi koiralajin rotuja.

Usein eroaa laji suuresti kaikista muista; vaan yleensä 
tavataan suurempi tahi vähempi luku lajeja, jotka osoittavat kes
kenään hyvin suurta yhtäläisyyttä, ollen samanlaisia kaikissa 
tärkeämmissä suhteissa, ja eroten ainoastaan vähäpätöisemmissä. 
Semmoiset lajit tekevät yhteensä suvun (genus). Niin kuuluvat 
esimerkiksi koira, susi ja kettu samaan sukuun eli koiransukuun.

Useimmilla lajeilla on tavallisessa puhekielessä erityiset 
nimensä, vaan nämä eivät tarkoita lajia ja sukua, mihin eläin
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kuuluu. Mainio luonnontutkija Linnd saattoi käytäntöön kaksi- 
sanaisia nimityksiä sekä eläimille että kasveille. Jokainen laji 
saa kaksi latinaista nimeä, joista ensimäinen merkitsee sukua, 
johon eläin tahi kasvi kuuluu, jälkimäinen merkitsee lajia. Niin 
on koiransuku nimeltään Canis, koira Canis familiaris, susi 
Canis lupus, kettu Canis vulpes. Samoin saavat kaikki eläi
met, jotka kuuluvat hevosen sukuun, sukunimen Eqvus, johon 
liitetään kullekin lajille lajinimi, niinkuin caballus hevoselle, asi
nus aasille j. n. e. Nämä nimet ovat latinan kielisiä, että 
kaikki kansat voisivat niitä käyttää ja ymmärtää.

Samoin, kuin lajeja voitiin yhdistää suvuiksi, saatetaan 
myös sukuja, aina läheisemmän sukulaisuuden mukaan, yhdistää 
heimoiksi, heimoja taas vielä suuremmiksi ryhmiksi, lahkoiksi, 
ja lahkoja luokiksi. Luokkia yhdistetään vielä laveampiin ryh
miin, joita sanotaan pääjaksoiksi eli perimuodoiksi.

Suvut käsittävät niitä lajeja, jotka ruumiinrakennuksensa 
tärkeimmissä erityiskohdissa ovat samanlaisia.

Heimot käsittävät niitä sukuja, jotka ovat yleisissä tunnus
merkeissään samanlaisia.

Lahkot käsittävät semmoisia heimoja, joilla on yhteisiä, 
ruumiinrakennuksesta otettuja tunnusmerkkejä.

Luokat ovat laveampia jaoituksia, käsittäen eläimiä, joi
den ruumiinrakennus on saman perimuodon mukainen, vaan eroa
vat eri keliityskantansa tahi kehitystapansa suhteen.

Pääjaksot ovat eläinkunnan ensimäiset jaoitukset ja kä
sittävät semmoisia eläimiä, jotka ovat muodostuneet ikäänkuin 
saman perikuvan mukaan sekä ruumiinrakennuksensa että muo
tonsa suhteen.

Mitä edellä olemme sanoneet luontaisjärjestöstä, tulee sel
väksi seuraavasta esimerkistä.

Koira kuuluu:
Pääjaksoon — V e r te b r a ta  — Luurankoista.
Luokkaan — M am m alia — Nisäkkäitä.
Lahkoon — Ferse — Petoja.
Heimoon — O anina — Koiria.
Sukuun — C an is  — Koirat.
Laji — fa m ilia r is .
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Nimi Canis familiaris ilmoittaa meille siis tärkeimmät sei

kat koiran ruumiinrakennuksessa, kun luontaisjärjestön jaoituk- 
set ovat meille tuttuja.

Vielä meidän on muistaminen järjestön suhteen, että ne 
tunnusmerkit, joiden kautta esimerkiksi luokat eroavat toisis
taan, ovat tärkeämmät kuin ne, jotka eroittavat lahkoja, eli 
yleensä sanottuna: korkeammat ryhmät perustuvat aina tärkeäm- 
piin tunnusmerkkeihin, kuin alemmat, eli eläimet järjestetään 
sen mukaan, miten täydellisiä ovat rakennukseltaan, jolloin voi 
joko lähteä vaillinaisimmasta ja kohota täydellisimpään tahi aloit
taa näistä jälkimäisistä ja askel askeleelta aleta vaillinaisimpiin, 
niinkuin tässä tulemme aluksi tekemään, saadaksemme ensin 
tarkastaa enemmin tuttuja eläimiä.

Eläinkunnan perimuodot eli pääjaksot.

Eläinkunnassa tavataan seitsemän perimuotoa, joiden mu
kaan eläinkunnan kaikki eri lajit ovat muodostuneet, ja joiden 
alle ne sopii järjestää seitsemään pääryhmään eli pääjaksoon. 
Kussakin näistä on siis kunkin eläimen ruumiinrakennus muo
dostunut saman suunnituksen mukaan.

Pääjaksot ovat seuraavat: 1) Luurankoiset (Vertebrata),
2) Niveljalkaiset (Arthropoda), 3) Nilviäiset (Mollusca), 4) 
Madot (Vermes), 5) Piikkinahkaiset (Echinodermata), 6) Ontelo- 
eläimet (Coelenterata) ja 7) Alkueläimet (Protozoa).

I. Luurankoiset (V e rteb ra ta ) . Esimerkkejä: Ihm inen , 
k o ira , k y y h k y n en , k ää rm e , sam m akko ja ahven.

Luurankoisilla eläimillä on kaksipuolinen
ruumis, vastaisilla elimillä varustruumiin sisässä luu
ranko; punainen veri ja  umpinainen suonisto; ei koskaan 
enempää kuin kaksi paria raajoja; hermoston keskelliset osat 
ruumiin selkäpuolella luurangon suojaamina.

Luurankoiset ovat ruumiinrakennuksensa pääkohdissa yhtä
läiset kuin ihminen, jonka ruumiinrakennuksen jo tunnemme. 
Erittäin huomattava tässä on, että niillä on ruumiin sisässä 
kaksi suurta onteloa, toinen sisälmyksiä varten ja toinen her-
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raoston keskellisiä osia (aivoja ja 
kuv. 1.)

selkäydintä) varten (vertaa

Kuv. 11. A. Luurangottoman eläimen kaaviollinen poikittainen läpileikkaus. B. Luurankoisen eläimen kaaviollinen poikittainen läpileikkaus, a ruumiin- pinta; — b ruuansulatuskanava; c verenkiertoelimet; — n hermosto; — n’ luurankoisen aivot ja selkäydin erityisessä torvimaisessa ontelossa; — ch nikama- solmujen muodostama selkäranka.

Muille pääjaksoille on 
annettu yhteinen nimi: Luu- 
ra ngo ttom at (E v e r te -  
b ra ta). Niillä ei olesisällistä 
luurankoa (Katso sisällisiä luu
rankoja Kvsto 57—66); niillä 
on väritön veri; enempi 
kuin kaksi paria raajoja tahi 
ovat aivan raajattomia, sekä 
sisälmykset ja  hermoston 

osat samassa on
telossa. (Tarkasta kuv. 11).

II. Niveljalkaiset (Arthropoda). Esimerkkejä: S udenko
re n to , h äm äh äk k i, jo k iä y r iä in e n  eli k rapu .

Jos tarkastamme esimerkiksi sudenkorentoa (Kvsto 520), 
niin huomaamme, että siltä ensiksikin puuttuu sisällistä luuran
koa. Sen sijaan on iho muodostunut paksuksi ja kovaksi iho- 
luustoksi, joka antaa ruumiille jäykkyyttä ja on lihaksien kiinni-

tyspaikkana. Tämä iho on 
jaettu renkaisin, jotka ovat 
yhdistetyt pehmeämmällä ja 
hienommalla nahkalla, niin 
että koko ruumis tulee ole
maan yhdistys useammista, 
toisiinsa liikkuvasti liitty
neistä nivelosista, jotka eivät 

sentään kaikki ole samanlaisia. Ruumis on niinkuin luurankoi- 
sillakin vastakohtainen ja vastaisilla elimillä varustettu. Hermos
ton keskelliset osat ovat ruumiin vatsapuolella parittaisina her- 
mosolmuina ja niitä yhdistävinä säikeinä; ensimäinen ja toinen 
solmupari ympäröivät yhdistävillä säikeillään emättiä (vertaa 
kuv. 12). Veri on väritöntä; suonisto on avonainen, niin että 
veri kulkee myös ruumiin ontelossa. Raajoja on useampia kuin 2 
paria ja ne ovat nivelikkäitä. Sama on laita hämähäkkien, äyriäis
ten y. m. (Kvsto 478—598, joista esimerkkejä saadaan tarkastettaviksi).

Kuv 12. Kaavakuva, osoittava niveljalkaisen eläimen sisällisten elinten keskinäistä asentoa: a verenkiertoelimet; — b ruuansulatuskanava; — c hermosto.
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Niveljalkaisilla on kaksipuolinen ruumis, vastaisilla eli

millä varustettu; iho kovettunut iholuustoksi; ruumis jaet
tuna useampiin erilaatuisiin nivelosiin eli renkaisin; enempi 
kuin kaksi paria raajoja; kaikki raajat nivelikkäitä; veri 
useimmilla väritöntä; hermoston keskelliset osat; jotka muo
dostavat renkaan emättimen ympärille, ovat ruumiin vatsa- 
puolella samassa ontelossa sisälmyksien kanssa.

III. Nilviäiset (M ollusca). Esimerkkejä: S im p u k k a , 
e ta n a , n äk in k en k ä .

Jos tarkastamme lammikoissa ja järvissä tavallista lampi-  

simpukkaa (Kvsto 467) ja otamme eläimen ulos kuoresta, niin 
huomaamme kohta, ettei sillä ole ulkonaista iholuustoa, niinkuin 
niveljalkaisilla, eikä sisällistä luurankoa, niinkuin luurankoisilla. 
Koko ruumis on pehmeä eikä 
koskaan niveljakoinen, niinkuin 
niveljalkaisilla. Ruumiinosat 
ovat vastakohtaisesti järjeste
tyt niinkuin edellisillä pääjak
soilla. Varsinaisia raajoja ei 
kuitenkaan ole. Ruumiin etu
puolessa on pää; sen takanaOn rUUmiin alapuolella n. S. Kuv» 13. Kaavakuva, osoittava nilviäisen sisällis- * * ’ ten elinten keskinäistä asentoa: a ruuansulatus-jalka, ioka on lihaksinen levy, kanava? — h sydäntä vastaava seikätorvi; — /° 7 °  ̂ jalka; — n, n‘, n", hermoston kolme isoa solmua.jolla eläin verkkaan mataa
eteenpäin tahi imeytyy kinni muihin esineisin. Tämän yläpuo
lella on varsinainen runko eli sisälmyspussi, jota peittää ja 
ympäröitsee köynnöskierteinen nilvakka nahka eli vaippa, joka 
ulkopuolelleen eroittaa kovan kalkkikuoren, jonka sisään koko 
eläin voi vetäytyä. Hermosto on hermoilla yhdistettyjä hermo- 
solmuja, joista hermoja menee ruumiin osiin ja joista aina on 
kolme etevimpää, niinkuin kuv. 13 osoittaa. Yeri on väritöntä 
ja suonisto avonainen, niin että veri täyttää ruumiin sisäontelon. 
— Etana on samanlainen eläin, vaan siltä puuttuu kalkkikuori. 
Näkinkengillä on kaksi kalkkikuorta. Niinkuin muissakin pää
jaksoissa on tässäkin täydellisempiä ja vaillinaisempia muo
dostuksia, vaan perimuodolle saamme seuraavan määrityksen. 
(Kvsto 460-477).
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Nilviäiset ovat luurangottomia eläimiä, joilla on peh
meä ja  nilvakka iho sekä pehmeä ruumis, joka ei ole jaettu 
nivelrenkaisin; useimmiten on ruumista peittämässä yksi tahi 
kaksi kalkkikuorta; ruumis kaksipuolinen vastakohtaisilla

ruumiin osilla; veri väritöntä; 
nivelikkäitä raajoja puuttuu ja  
hermosto on hermosolmuja ruu- 
ansulatustorven ja  alapuo
lella sekä niitä yhdistäviä ja  
niistä lähteviä hermosäikeitä.

IV. Madot (Verm es). Esi
merkkejä: K a s te m a to , suo- 
l in k a in e n , h e is im ato .

Kastemadolla (Kuv. 14) 
on punahko, pehmeä, pitkänvetei- 
nen, melkein tasaliereä ruumis, 
joka on jaettu useampiin saman
laisiin nivelrenkaisin. Iho ei ole 
kovettunut, niinkuin niveljalkai
sien, ja varsinaisia, nivelikkäitä 
raajoja puuttuu. Jokaisessa ni- 
velrenkaassa on pieniä, lyhyitä, 
ainoastaan suurennuslasilla näh
täviä, ta ’askääntöisiä sukasia 
(Kuv. 14 d, e). Näitä käyttää 
eläin tukena liikunnoissaan, jotka 
se saa aikaan venyvän ruumiinsa 
supistamisella ja oientamisella. 
Erinäistä päätä ei ole, ja suu 
on ruumiin etupuolessa pehmei
den huulien ympäröimänä (Kuv. 

Hermosto on hermosäikeillä yhdistet- 
ensimäinen on kidan yläpuolella, toi

set pitkin vatsapuolta niinkuin niveljalkaisilla (Katso kuv. 12). 
Kiertokulkuelimiä, nimittäin suonia, on, vaan sydäntä ei ole. 
Ei ole myöskään erityisiä hengityselimiä, vaan tapahtuu hengi
tys ihon läpi. — S u o lin k a is e lla  (Kvsto 604) on niveletön

14 b, c). Silmiä ei ole. 
tyjä hermosolmuja, joista
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ruumis ilman minkäänlaisitta liikuntoelimittä. — H eisiin  a- 
doilla  (Kvsto 608) on leveä ja litteä ruumis hyvin pehmeällä ja 
venyvällä iholla, joka välittömästi ympäröitsee sisälmyksiä, sillä 
erityistä ruuansulatuskanavaa ei ole. Ruumis on yhdistetty mo
nesta nivelosasta, jotka kaikki ovat elimien suhteen samanlaisia, 
niin että ovat ikäänkuin itsenäisiä eläimiä.

Madot ovat luurangottomia eläimiä, joilla on pehmeä 
kaksipuolinen ruumis, vastakohtaisilla elimillä varustettu, joko 
nivelikäs yhdenlaatuisista nivelistä tahi niveletön; nivelikkäitä 
raajoja ei ole koskaan; hermosto on hermosäikeillä yhdistettyjä 
hei'mosolmuja emättimen yläpuolella ja  pitkin vatsapuolta.

V. Piikkinahkaiset (E ch in o d erm ata ). Esimerkkejä: M e ri-  
s i i li ,  m e ritä h d e t ja m erim ak k a ra t.

Merisiilillä (Kvsto 614, 615) on palleroimainen ruumis; suu 
alinna, suoliaukko ylinnä viiden silmän ympäröimänä. Koko 
ruumista peittää kova k a lk k ik u o r i ,  joka on muodostunut sään
nöllisesti kulmikkaista le
vyistä, jotka ovat järjes
tetyt toisesta päästä toi
seen kulkeviin riveihin.
Tässä kuoressa on liikku
via piikkejä, joilla eläin 
voi suojella itseään, kuin 
myös pieniä reikiä, joista 
eläin voi työntää ulos n. 
s. im u ja lk a n sa , eli pie
niä venyviä putkiloita, joi
den avulla se voi hiljaan 
vetäytyä eteenpäin, vaan 
joilla se myös voi tavoit
taa pieniä eläimiä y. m.
Ruuansulatuskanava on 
aina muusta ruumiin sisällöstä täydellisesti eroitettu torvi. 
Ruumiissa kiertää vesi v e s ip u tk ilo s to s s a , joka on yhteydessä 
imujalkojen kanssa. Paitsi sitä on merisiilillä varsinaisia veren
kiertoelimiä, nimittäin rakkomainen sydän sekä suonia, jotka ovat 
yhteydessä hengityselimien, kiduksien kanssa. Hermosto on

Kuv. 15. Kaavakuva, näyttäen merisiilin sisällisten elinten keskinäistä asentoa, a suolen peräaukko; — b vatsa ; — c suu ; — e sydäntä vastaava kiertokulkuelin ; — g  ruu- miinpeite ; — h hermoston muodostama rengas emättimen ympärillä; — * hermosäije ; — in vesiputkilosto ; — o imu- jalkoja ; — p  kalkkikuoren piikkejä.
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hermorengas kidan ympärillä ja säteellisesti siitä haarautuvia 
hermosäikeitä (Kuv. 15). Säteettäinen järjestys havaitaan näi
den eläinten elimissä, niinkuin myös viisiluku on niissä vallit
sevana (Kvsto 613—620).

Piikkinahkaiset ovat luurangottomia eläimiä, joilla on 
selvä, omien seinämiensä rajoittama suolikanava sekä kova, 
enimmiten kalkkiutunut kuori; niiden ruumiin osat ovat sä- 
teettäisessä järjestyksessä suun ympärillä ja  niissä viisiluku 
on vallitsevana.

VI. Onteloeläimet
(Co e le n te  ra  ta). Esi
merkkejä: M eri vuokot, 
k o r a l l i t  ja p o lyyp it.

Jos tarkastamme 
merivuokkoa ja sen sisä- 
rakennusta (Kuv. 16), 
niin huomaamme ruumiin 
yläpäässä suun, jota ym- 
päröitsee suuri joukko 
lonkeroita, ja alapäässä 
lihaksisen imulevt/n, jolla 
eläin voi kiinnittyä esi- 
neisin, kuin myös hi
taasti liikkua. Ruumiin 
sisässä me emme löydä 
mitään erityistä ruuan
sulatuskanavaa, vaan 
suu vie vatsantapaiseen 
torveen, joka aukeaa ruu
miin onteloon. Sitä vas
taan kuin edellisillä eläi
millä oli koko joukko 
sisäelimiä, on näillä ai
noastaan ruumiinontelo, 
joka on sama kuin ruuan- 

sulatusontelo, ja vatsatorvi on ainoa, joka muistuttaa edellisten 
elimiä. Saman näemme koralleissa (Kuv. 17). Ruumiinontelo

Kuv. 16. Merivuokko. B Saman kaaviollinen läpileikkaus, näyttäen suun a, vatsatorven b ja ruumiinontelon c.
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on jaettu useampiin eri lokeroihin pitkittäisillä väliseinillä, jotka 
yhdistävät ruumiin ulkokuoren vatsatorven seinämiin. Lampi-

B

Kuv. 17- Punakorallin osia: A korallioksan pää eläimillä, jotka ovat eri määrin lonkeroitaanvetäneet kokoon (luonnollinen koko puoli tuumaa); — B oksa poikkileikkauksessa, jossa näkyy eläin pitkittäisessä läpileikkauksessa; — 1 korallirungon keskus; — 3 kuori; — 2  putkia, joiden kautta erityiset eläimet ovat yhteydessä keskenään; — 6' suu; — 7 lonkero itä; — 5 vatsa- torvi; — 4 pitkittäiset väliseinät ruumiinontelossa.

Kuv. 18. A. Lampipolyyppi, jossa on sivuilla nuoria polyyppejä. B. Lampipolyypin kaaviollinen läpileikkaus, näyttävä suun, jota lonkerot ympäröitsevät ja joka aukeaa suoraan ruumiin onteloon. Sivulla on syntymäisillään nuori polyyppi.
polypeiliä (Kuv. 18) ei ole mitään vatsatorvea, vaan ruumiin
ontelo täyttää koko sisuksen. Ruumiin peite on pehmeä, hyyte-
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loinen tahi nahkea. Ruumiinosat ovat säteettäisessä järjestyksessä 
ja ruumiinrakennuksessa on neljä- tahi kuusiluku vallitsevana.

Onteloeläimet ovat eläimiä, joilla ei ole mitään erityistä 
ruuansulatuskanavaa, vaan joiden suu vie joko suorastaan tahi 
vatsatorven kautta ruumiinonteloon, joka on ruuansulatusontelo; 
iho on pehmeä, hyytelöinen tahi nahkea; elimet säteettäisessä 
järjestyksessä suun ympärillä ja  neljä- tahi kuusiluku vallit- 
sevana.

VII. Alkueläimet (P ro tozoa). Semmoisia ovat esimer
kiksi: L ik o e lä im e t, l ik o k e llo t , j u u r i j a lk a i s e t , lim a- 
e lä im e t y. m. (Kvsto 680—636).

Melkein kaikki ovat suurennuslasilla nähtäviä, vedessä elä
viä eläimiä, joilla on joko vahvempi ihokerros, joka antaa nii
den ruumiille määrätyn muodon, tahi ovat paljaastaan limaa, niin 
että eläin voi melkein mielensä mukaan muuttaa muotoansa. 
Muutamilla on ruumiissa väryskarvoja, joiden liikunnoilla eläin 
voi muuttaa paikkaansa, vaan jotka myös liikunnoillaan tuovat 
veden kanssa ravintoa eläimelle. Likoeläimillä on suu. Muuta
mat uiskentelevat vapaasti vedessä, toiset ovat varrella kiinni 
jossakin esineessä. Ne ottavat ihon eli ruumista peittävän keton 
kautta ravintoa ruumiin sisukseen, jossa ei tavata minkäänlaisia 
erityiselimiä. Yleensä määritellään tätä pääjaksoa seuraavasti:

Alkueläimet ovat suurimmaksi osaksi hyvin pieniä, suu
rennuslasilla eroitettavia eläimiä, joiden ruumis on joko koko
naan tahi suuremmaksi osaksi hyytelö- eli lima-ainetta, jossa 
ei huomata erityisiä ruumiinosia eikä renkaita, ei minkään
laista erityistä ruumiinonteloa, ei hermostoa eikä erityisiä 
ruuansulatuselimiä.

E lä in k u n t a  — R e g n u m  a n im a le .
I Pääjakso Luurankoisia — Vertebrata.

Luurankoiset eläimet ovat kaikkien luotujen olentojen jou
kossa ne, jotka osoittavat suurinta moninaisuutta ja täydelli
syyttä kylissään ja joilla myös sentähden on monilukuisemmat 
ja moniosaisemmat elimet kuin muilla eläimillä. Luurankoisista



LUU RA N KOISET. 49
mainittiin esimerkkeinä: koira, kyyhkynen, käärme, sammakko 
ja ahven. Eroavaisuutta näiden kesken huomaamme niiden tär
keimpien elinten elontoiminnoissa, joiden erilaisuuksista myös 
seuraavat erilaisuudet ulkomuodossa. H e n g ity k s e s s ä , veren- 
k ie r to k u lu s s a , liik u n n o ssa , s ik iä in  sy n n y ttä m ise ssä  
ja ru u m iin p e it te e s s ä  löydämme helposti tuntuvia eroavaisuuk
sia. Tarkemmin näitä tutkimattakin tiedämme jo semmoisia. 
Samoin kuin ihminen hengittävät' ne, jotka aina elävät maalla 
ja ilmassa, keuhkoilla, ne taas, jotka elävät vedessä, kiduksilla. 
Koira, kyyhkynen ja käärme hengittävät keuhkoilla, sammakko 
hengittää poikasena kiduksilla, täysikasvuisena keuhkoilla, ahven 
kaiken ikänsä kiduksilla. Koira ja kyyhkynen ovat lämminve
risiä niinkuin ihminen; käärme, sammakko ja ahven ovat kylmä
verisiä eli tuntuvat koskettaissa kylmiltä, koska niiden ruumiin
lämpö on vähempi kuin meidän ruumiimme. Tämä eroavaisuus 
perustuu erilaiseen verenkiertokulkuun. Koiralla on neljä jalkaa 
käymistä varten; kyyhkysellä ovat eturaajat lentiminä, takaraa- 
jat jalkoina; käärmeellä ei ole raajoja ollenkaan; sammakolla on 
neljä jalkaa ja ahvenella viimein ovat kaikki raajat evinä eli uimuk- 
sina. Koira synnyttää eläviä sikiöitä, joita se imettää; kyyh
kynen munii munia, joita se hautoo; käärme munii munia, jotka 
se jättää auringon haudottaviksi; sammakot ja kalat munivat 
mätimunia, joita samoin auringon lämpö hautoo. Ruumiinpeite on 
koiralla karvainen, kyyhkysellä höyheninen, käärmeellä suomuinen, 
sammakolla paljas iho, ahvenella suomuinen. — Ryhmiin järjestet
täessä yhdistetään nyt tämmöiset yhtäläisyydet ja erilaisuudet.

Luurankoiset jaetaan viiteen luokkaan, jotka ovat: Nisäk
k ä ä tL in n u t, Matelijat, Sammakot ja Kalat.

1 Luokka. N is ä k k ä ä t  — M am m alia.
Nisäkkäät ovat luurankoisia eläimiä, joilla on karva- 

peitteinen ruumis, neljä raajaa, jotka enimmillä ovat kaikki 
jalkoina3 pehmeähuulinen suu ja  suussa hampaat. Ne hengit
tävät keuhkoilla; sydän on nelilokeröinen ja  veri on lämmin 
sekä punainen.

Nisäkkäät synnyttävät eläviä sikiöitä, joita imettävät. 
— Esimerkkejä: Ihminen, Koira, Orava, Härkä.

4
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2 Luokka. L in n u t  —  Av es.
Linnut ovat luurankoisia eläimiä, joiden ruumis on höy- 

henpeitteinen ja  eturaajat lentiminä. Leuat ovat pitenneet 
sarveisnokaksi; ei huulia eikä hampaita ole. Ne hengittävät 
keuhkoilla; sydän on neliloker öinen ja  veri lämmin, punainen.

Linnut munivat munia, joita hautovat, ja  pitävät huolta 
pojistaan. —  Esimerkkejä: Kyyhkynen, Kana,

3 Luokka. M a te li ja t  —  R e p til ia .
Matelijat ovat luurankoisia eläimiä, joiden ruumis on 

suomu- tahi kilpipeitteinen ja  joilla on useimmiten neljä kyn
nellistä jalkaa, vaan joskus kaksi, tahi ovat jalattomia. Ne 
hengittävät keuhkoilla ja  sydän on kolmilokeroinen sekä veri 
kylmä, punainen.

Matelijat munivat munia, joita eivät haudo; muutamat 
synnyttävät eläviä sikiöitä, vaan niitä eivät imetä. — Esi
merkkejä: Sisilisko, Kyykäärme, Kilpikonna.

4 Luokka. Sam m ako t — B a tra c h ia .
Sammakot ovat luurankoisia eläimiä, joilla on paljas 

niljakka iho ja  neljä kynnetöntä jalkaa. Ne hengittävät poi
kasina kiduksilla, täysikasvuisina keuhkoilla tahi sekä keuh
koilla että kiduksilla. Sydän on kolmilokeroinen ja  veri on 
kylmä sekä punainen.

Sammakot munivat mätimunia, joita eivät haudo, ja  
poikaset ovat muodonvaihdoksen alaisia. — Esimerkkejä: Sam
makko, Vesilisko.

5 Luokka. K a la t  — P isce s ,
Kalat ovat luurankoisia eläimiä, joiden ruumis on suomu- 

peitteinen ja  joiden raajat ovat eviä eli uimuksia. Ne hengittävät 
kiduksilla ja  sydän on kaksilokeröinen, veri kylmä, punainen.

Kalat munivat mätimunia, joita eivät haudo. — Esi
merkkejä: Ahven.

I  Luokka. Nisäkkäät —  M am m alia .
Nisäkkäät ovat muodostuneet saman rakennussuunnituksen 

mukaan, kuin ihmisen ruumis. — Nisäkkäissä huomataan kui
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tenkin sangen tärkeitä eroavaisuuksia, jotka ovat perusteina 
luokan jaoitukselle alempiin ryhmiin s. o. lahkoihin. Näitä eroa
vaisuuksia huomataan etupäässä raajojen ja hampaiden raken
nuksessa, joita eri muodostuksia aina seuraa eroavaisuuksia 
muissakin ruumiinosissa, elämän laadussa ja vieläpä henkisessä 
kehityksessäkin.

Nisäkkäiden luokka jaetaan seuraaviin lahkoihin:
I. Kädellisiä — P rim ates .

II. Puoliapinoita — Prosim ii.
l i i .  Lepakoita — C hirop tera .
IV. Hyönteissyöjiä — In sec tiv o ra .
Y. Petoeläimiä — Perse.

VI. Hylkeitä — Phocacea.
VH. Jyrsijöitä — G lires.Vni. Elefanttieläimiä — Proboseidea.
IX . Tamaaneja — Lam nungia.
X. Kavioeläimiä — P e r is so d a c ty la .

XI. Sikoeläimiä — Belluse.xn. Märehtijöitä — R um inantia .Xm. Valaseläimiä — C etacea.
XIV. Laiskiaisia — B ruta .
XV. Pussieläimiä — M arsup ia lia .

XVI. Nokkaeläimiä — M onotrem ata .
1 Lahko. K ä d e l l i s i ä  — P rim a te s .

Tämän lahkon omituisuutena on se raajain muodostus, 
jota sanotaan kädeksi. Kun peukaloa tahi isoa varvasta voi 
asettaa muita sormia tahi varpaita vastaan, sanotaan raajojen 
viimeistä osastoa kädeksi. Sormet tahi varpaat ovat kädessä 
pitkät, notkeat, herkkätuntoiset ja useimmiten varustetut lit- 
teillä kynsillä. Kättä käytetään tavoittamis- ja tuntemiseli- 
menä. Käsiä voi olla joko eturaajoissa tahi takaraajoissa tahi 
sekä etu- että takaraajoissa. Kädellisillä ovat raajat yleensä 
hyvin pitenneet. Hammasrivi on täydellinen s. o. etu-, kulma- 
ja poskihampaita on ja kaikki hampaat seuraavat toisiaan jättä
mättä suurempaa lomaa väliinsä. Ylä- ja alaleuassa on neljä 
taltan muotoista etuhammasta ja poskihampaat ovat nystermä-
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päisiä, 5—6 kummallakin puolella ylä- ja alaleuassa. Kädellisillä 
on vielä lisäksi naama suureksi osaksi karvaton ja niiden sil
mät ovat naamassa eteenpäin.

K ä d e ll is e t  ovat nisäkkäitä, joiden raajat ovat varus
tetut k ä s i l lä ,  joissa kynnet melkein aina ovat litteät; etu- 
tahi takaraajat tahi kaikki neljä raajaa kä d e llis iä . Ham- 
masrivi on täydellinen ja  poskihampaat ovat nystermäisiä.

Kädelliset jaetaan neljään alalahkoon, nimittäin Ihmisiin, 
Vanhan maailman apinoihin, Uuden maailman apinoihin ja 
Kynsiapinoihin.

1. Ihmisiä — A n tro p in a .
Etu- ja takaraajat ovat muodostuneet aivan eri tarkoituk

seen. Ainoastaan eturaajat ovat kädellisiä ja siis tavoittamis- 
ja tuntemiselimiä; takaraajain tarkoitus on taas kannattaa muuta 
ruumista ja toimittaa liikettä, jonka tähden ne ovat toisin muo
dostuneet. Ihmisen hammasrivissä ei ole minkäänlaista hammas- 
aukkoa. Ruumis on muodostunut käymään pystyssä asennossa; 
lantio, jonka siis tulee kannattaa kaikkia sisälmyksiä, on sen- 
tähden lyhyt, leveä ja avara: jalkavarsi ja jalka ovat suora
kulmaisessa asennossa toisiinsa ja jalan koko alempi puoli, 
jalkopohja, on polkupintana. Täten astujat ovat kanta-astujoita 
(plantigrada).

Tämmöistä ruumiinmuodostusta tavataan ainoastaan Ihmi
sellä (Homo), jonka suvun kaikki olennot luetaan yhdeksi 
lajiksi H. sapiens. Paitsi yllämainitun ruumiinmuodostuksensa 
kautta eroaa ihminen häntä lähinnä seisovista eläimistä vielä 
siinäkin, että ruumiinsa on suurimmaksi osaksi paljas, eli oikeas
taan hyvin harva- ja lyhytkarvainen, kuin myös aivojensa suu
ruuden suhteen, sillä ruumiinkokoonsa katsoen on ihmisellä kai
kista eläimistä suurimmat aivot. Yhteydessä tämän aivojen 
suuren kehityksen kanssa on pääkallon muodostus ja sentähden 
on ihmisellä suurempi naamakulma kuin muilla, s. o. se kulma, 
jonka muodostaa kaksi viivaa, toinen vedetty korva-aukosta 
ylempien etuhampaiden juuriin ja toinen viimeksi mainitusta 
paikasta niin, että se koskettaa otsan etevintä paikkaa. Kuta 
enemmän aivot ovat kehittyneet, sitä suuremman täytyy naama-
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kulman olla ja päinvastoin pienemmän samassa määrässä, kuin 
naamaosa pääkallossa on isompi. (Naamakulmia Kvsto 85—88). Ih
misellä on myös korkeampi sjelunkehitys kuin eläimellä ja on 
niitä etevämpi järkensä ja ajatuskykynsä kautta.

Koko ihmissukua pidetään, niinkuin jo «anoimme, yhtenä 
lajina, vaan koska ne elävät eri ilmanaloissa ja hyvinkin eri
laisissa elämänsuhteissa, ovat he hyvin erilaisia ihonvärin, naa- 
manmuodostuksen y. m. suhteen. Tästä syystä on ihmisissä 
eroitettu viisi päärotua.

1. Kaukaasialainen eli valkea rotu valkealla iholla, suu
remmalla naamakulmalla kuin muilla, soikealla naamalla sekä 
pitkällä, pehmeällä tukalla. — Suurin osa Europan ja Ameri
kan sekä läntisen Aasian ja pohjoisen Ahrikan asukkaista 
(Kvsto l ,  2, 3).

2. Mongoolinen eli keltainen rotu kellahtavalla iholla, 
melkein neliskulmaisella naamalla ja ulkonevilla poskipäillä, 
pienillä, vinossa olevilla silmillä, suorrukkeisilla mustilla hiuk
silla. — Pohjaisen, keskisen ja itäisen Aasian sekä koillis-Eu- 
ropan asukkaat (Kvsto 4, 5).

3. Amerikalainen eli ruskea rotu vaskenkarvaisella iholla, 
matalalla otsalla, ulkonevilla poskipäillä ja mustilla, karkeilla 
hiuksilla. — Amerikan alkuasukkaat (Kvsto 6, 7).

4. Etiooppialainen eli musta rotu mustahkolla iholla, 
litteällä nenällä, paksuilla huulilla ja villaisella tukalla. — Nee
kerit, jotka asuvat koko sisäisen Ahrikan (Kvsto 8, 9).

5. Malaijilainen eli Austraalinen rotu ruuninkarvaisella 
iholla, korkealla otsalla, paksuilla huulilla ja mustilla hiuksilla 
(jotka Polynesialaisilla ovat kähäräiset). — Intian ja Etelä
meren saaristojen asukkaita (Kvsto 10, l i ) .

Tämän jaoituksen hylkäävät kuitenkin nykyään enimmät 
kansatieteen tutkijat. Toisia jaoituksia on tehty pääkallon muo
don ja kielien mukaan, mutta niistä ei ole yksikään vielä oikeen 
vakautunut.

2. Vanhan maailman apinoita — C a ta r rh in a .
Näillä apinoilla on kaikissa neljässä raajassa litteä- 

kyntiset kädet. Ne ovat siis nimenomaan nelikätisiä. Tämmöi-
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sellä raajojen muodostuksella voivat ne ihmeteltävän ketterästi 
kiivetä ja hyppiä puissa. Maassa eivät niiden liikunnot ole 
niin mukavia. Enimmät käyvät .neljällä jalalla; muutamat käy
vät kuitenkin enimmiten takarajoillaan hiukan kumarruksissa, 
nojaten eturaajojen rystysille tahi puunoksaan. Sierainten väli
seinä näillä on ohut ja sieramet alaspäin niinkuin ihmisellä. 
Hammaskaava on sama kuin ihmisellä. Kulmahampaat ovat — 
urospuolisilla — isot ja teräväpäiset. Tämä muodostus ei kui
tenkaan ole yhteydessä ravinnon laadun kanssa. Apinat elävät 
enimmäkseen hedelmistä. Yläleuassa on kulma- ja etuhampai
den välissä kapea hammasaukko. Nämä apinat ovat usein suu
resti ihmisen näköisiä; on lajeja, joilla nuoruudessa on hyvin 
vähää pienempi naamakulma kuin neekereillä, vaan kun tulevat 
vanhemmiksi, muuttuu tämä vähitellen naamaluitten suuremman 
kehityksen kautta. — Näitä apinoita tavataan ainoastaan van
hassa maailmassa ja niitä voi eroittaa kaksi ryhmää.

A. Ih m isen  m u o to ise t (Antropomorpha) ovat hännät- 
tömiä, eikä niillä myöskään ole poskipusseja ruuan säilyttämistä 
varten. Tähän kuuluvat ne apinat, jotka ruumiinrakennukses- 
saan ovat ihmistä lähinnä. Niiden eturaajat ovat takarajo ja 
tuntuvasti pitemmät. Ne ovat sitä paitsi sangen harvakarvai- 
sia ja niiden otsa on sangen korkea.

Gorillaa (Simia gorilla) pidetään nykyään enimmin ihmisen- 
muotoisena apinana. Sen pituus on noin viisi ja puoli jalkaa; 
eturaajat ulottuvat polvien alle ja korvat ovat pienet. Se on 
mahdottoman vahva ja julma eläin, jota suuresti peljätään sen 
kotomaassa, joka on alempi Guinea ja sisäinen Ahrika päivän
tasaajan seutuvilla (Kvsto 89, 87).

Simpansilla(Simia troglodytes) ovat lyhyemmät eturaajat 
— jotka kuitenkin ulottuvat hiukan polvien alle. Korvat ovat 
isot ja ruumis mustanruunin karvainen; naama on paljas ja 
lihankarvainen. Se kasvaa neljän jalan korkuiseksi ja elää par
vissa kotomaassaan, joka on länsi Ahrika (Kvsto 90).

Oranki (Simia satyrus) on pienikorvainen, ruskeakarvainen 
lyijynkarvaisella naamalla ja kasvaa myös neljän jalan korkuiseksi. 
Eturaajat ulottuvat polvea paljoa alemmaksi eläimen pystyssä 
seisoessa. Kotinsa on Borneon ja  Sumatran saaret (Kvsto 91, 92).
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B. Koiranm uotoisilla(Cynom orpha) on useimmin häntä 

ja poskipussit sekä perässä paljas, kovettunut, käsnäinen nahka 
eli istuinkamara, joka useimmiten on heleävärinen. Eturaajat 
ovat takaraajoja lyhyemmät; ruumis on tiheäkarvainen ja otsa on 
matala. Näitä ovat:

Huimaani (Semnopithecus entellus), Intialaisten pyhä  
apina, joka on karvaltaan kellanvalkea, mutta naama, silmäluomet 
ja kädet mustia, poskiparta kellertävä. Samaan sukuun kuuluu

Nendapina (Semnopithecus nasicus), jonka nenä on erin
omaisen pitkä, melkein kärsämäinen, ja jolla on hyvin lyhyt peu
kalo sekä pitkä häntä. Tämän suvun eläimet elävät Aasian 
mantereella ja saarilla. Nenäapina on leukapussiton, vaan sen 
vatsa on kerrottu eli moniosastoinen (Kvsto 93).

Hännätön Magoti (Inuus ecaudatus) on ainoa apina, jota 
on tavattu Europassa. Sen koti on pohjoinen Ahrika, vaan 
muutamia niitä elää Gibraltarin Europan-puoleisilla kallioilla. 
Cercopithecus ja Inuus sukuihin kuuluvia ovat enimmät niistä 
apinoista, joita kesyinä kuljetetaan ympäri maailmata (Kvsto 94).

M arakatit (Cercopithecus) ovat pieniä, pyöreäpäisiä, pitkä- 
häntäisiä, vilkkaita apinoita, joita tavataan Ahrikan metsissä 
(Kvsto 95).

Pavianien (Cynocephalus) häntä on lyhyt tahi aivan surkas
tunut. Pää on iso ja turpa suuresti pitennyt, joten pää muistuttaa 
koiran päätä. Pavianit nousevat harvoin puihin, vaan elävät suu
rissa parvissa Ahrikan ja Arapian kallioilla ja juoksevat siis 
maassa nelin raajoin enemmän kuin muut apinat. Melkein ihmisen 
kokoinen on M andrilli (C. Mainion), joka on julmin pavianeista 
ja lienee inhoittavin ja kauhein kaikista eläimistä; sillä on nimit
täin isot veripunaiset istuinkamarat, samoin naama punainen 
sinisillä viivoilla ja keltainen parta (Kvsto 96, 88).

3. Uuden maailman apinoita — P la ty r rh in a .
Näillä apinoilla on sierainten väliseinä leveä, niin että 

sieraimet tulevat olemaan sivuillepäin eikä alaspäin, niinkuin 
ihmisellä ja vanhan maailman apinoilla. Hammasrakennus on 
muutoin samanlainen kuin edellisillä kädellisillä, vaan poski- 
hampaita on kuusi kussakin leukapielessä, niin että hampaiden
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luku on 36. Niiden ravintona on osaksi hyönteisiä, osaksi he
delmiä. Niillä ei ole poskipusseja eikä istuinkamaraa, vaan 
niillä on useimmiten kierteishäntd s. o. häntä on vahvasti lihak- 
sinen ja usein hyvin herkkätuntoinen, niin että voivat sitä käyt
tää melkein lisäkätenä. Sitä vastoin ovat eturaajojen kädet 
vaillinaisesti kehittyneet, sillä usein puuttuu niistä peukaloa 
tahi on se yhdessä rivissä muiden sormien kanssa, niin ettei 
sitä voi asettaa niitä vasten. — Tämmöisiä ovat:

M ölyapinat (Mycetes), joilla on alapuolelta karvaton ja 
kova kierteishäntä. Niillä on henkitorven pää ja kieliluut omi
tuisella tavalla muodostuneet ja voivat sen tautta saada aikaan 
kovan mölyäänen, joka kuuluu hyvin kauas. Ne elävät perhe
kunnittain etelä-Amerikan aarniometsien puissa (Kvsto 97).

4. Kynsiapinoita — A rc to p ith e c in a . 
Kynsiapinoilla on takajaloissa toisia varpaita vasten ase

tettava litteäkynsinen isovarvas, vaan kaikki muut varpaat j a
sormet ovat varustetut varsinaisilla terävillä kynsillä  ja etu- 
raajojen peukalot ovat tuskin taipuvat muita sormia vasten. 
Poskihampaita on viis i ja häntä on pitkä, vaan ei ole kierteis
häntä. — Kynsiapinat ovat pieniä, oravan kokoisia apinoita, 
joita tavataan etelä-Amerikassa, etenkin Brasiliassa.

Semmoinen on U istiti (Hapale iacchus (Kvsto 98).

2 Lahko. JPuoliapinoita — P r  o simii.
Nämä ovat öisiä eläimiä, joiden hammasrakennus osoittaa, 

ettei ne yksistään elä hedelmistä, vaan myös eläimellisestä ra
vinnosta, etenkin hyönteisistä. Etuhampaiden luku vaihtelee 
kahdesta neljään ja alaleuan etuhampaat ovat eteenpäin, poski- 
hampaat ovat piikkipäisiä (Kvsto ioo). Kaikki raajat ovat kä
dellisiä ja useimmilla on kaikissa sormissa litteät kynnet, paitsi 
takajalkojen toisessa varpaassa, joka on varustettu pitkällä terä
vällä kynnellä. Pää on suippokuonoinen ja kuonon päässä ovat 
kierteiset sieraimet. Ruumis on enemmiten pitkä ja hoikka. 
Puoliapinat asuskelevat puissa keski-Ahrikassa, etenkin Mada- 
gaskarin saaressa, sekä itä-intialaisessa saaristossa.
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P u o l ia p in a t  ovat nisäkkäitäjoiden k a i k k i  r a a j a t  

ovat k ä d e l l i s i ä  j a  kaikki sormet varustetut kyn
sillä , p a itsi t a k a r a a j a i n  to in e n  so rm i. Hammasrivi on 
täydellinen j a  poskihampaat piikkipäisiä. K aikilla  on so
lisluu.

Suurimman ja tärkeimmän ryhmän muodostavat M aki- 
apinat (Lemur) Madagaskarin saarella. Kuono on pitennyt ja 
ruumis on pehmeäkarvainen sekä häntä sangen pitkä ja karvai
nen. «Madagaskarin kissoja" (Kvsto 102).

L orit (Stenops) Ceylonin saarella ovat hännättömiä. Nii
den korvat ovat lyhyet ja pyöreät, silmät isot ja aivan viere
tysten. Ne ovat pieniä hyönteissyöjiä apinoita (Kvsto 99, 100, 101).

Merkillinen on Madagaskarin saarella elävä Sormieläin (Chiromus) 
(Kvsto 103). Se on sangen paljon oravan näköinen karvaisella ruumiillaan 
ja pitkällä tuuhealla hännällään. Se poikkeaa muista puoliapinoista ensinkiu 
hammasrakennuksessaan, joka on melkein kuin jyrsijöillä. Sormet ja var
paat ovat varustetut vahvoilla terävillä kynsillä, ja peukalo on tuskin mui
den sormien vastaan asetettava. Ainoastaan isossa varpaassa on litteä kynsi.

3 Lahko. L e p a k o ita  — Chiroptera.
Lepakot ovat ainoat nisäkkäät, joilla on todellinen lentä

misen kyky. Lahkon päätunnusmerkkinä on eturaajojen omi
tuinen muodostus. Ainoastaan ylöspäin kääntynyt peukalo on 
tavallista kokoa ja varustettu terävällä kynnellä; muiden sor
mien ynnä niitä vastaavat välikämmenen luut ovat erinomai
sen pitkät ja kynnettömät. Myös käsivarren ja hartian luut 
ovat vahvat ja varttuneet. Pitennettyjen eturaajojen luiden ja 
ruumiin välissä on ohut, paljas nahka, joka pit
kin ruumiin sivuja vetäytyy takaraajoihin, joita se myös useim
miten yhdistää; ainoastaan jalat jäävät vapaiksi (Tarkasta Kvsto 
107). Eläin levittää lentäessään raajojaan ja pitkiä sormiaan, 
jolloin lenninräpylä pingoittuu laajoiksi, siipien tapaisiksi lenti- 
miksi. Kun eläin lepää tahi ryömii, on lenninräpylä löyhästi 
poimuissa ruumiin kupeilla. Takaraajojen jalat ovat käpäliä  
s. o. kynnet eivät ole litteät, vaan ovat sivuilta enemmän litis
tyneet, käyrät ja terävät, eikä isovarvas juuri minkään puo
lesta eroa muista varpaista. Hammasrivi on täydellinen ja 
kulmakampaat aina hyvin kehittyneet, vaan poskihampaat ovat
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joko nystermäisiä tahi piikkipäisiä. Kunkin eläimen hammas- 
rakennus on aina ravintoaineiden laadun mukainen, joten ham
paista voi päättää, minkälaiset ravintoaineet ovat. Piikkipäisiä 
hampaita (Kvsto 106) on ainoastaan semmoisilla eläimillä, jotka 
elävät hyönteisistä, nystermäisiä taas kaikkiruokaisilla tahi 
hedelmänsyöjillä. — Lepakot ovat yöeläimiä. Niiden aisteista 
on näkö hyvin heikko ja silmät ovatkin hyvin pienet, melkein 
karvojen peitossa; sitä vastoin on kuulo erinomaisen tarkka ja 
korvat hyvin isot. Tuntoaisti on myös hyvin tarkka ja etenkin 
on lenninräpylä herkkätuntoinen. Pohjaisissa maissa lepäävät 
ne talvensa tainnuksissa.

L e p a k o t  ovat nisäkkäitä,joiden  e tu r a a jo je n  lu u t  
ovat e r in o m a is e n  p i t k ä t  j a  niiden sekä etu -ja  takaraajojen 
välissä l e n n in r ä p y lä .  Takajalat ovat k ä p ä l i ä  t e r ä 
v i l l ä  k y n s i l lä .  H am m asrivi on täydellinen; poskihampaat 
joko nystermäisiä tahi p iikkipäisiä. Solisluut ovat vah
voja. Lahko jaetaan hammasrakennukseen katsoen kahteen 
ryhmään.

A. H e d e lm ä n s y ö j iä ,  n y s t e r m ä i s i l l ä  p o sk ih a m -  
p a i l la .  Nämä elävät melkein yksinomaisesti vanhan maailman 
kuumassa ilmavyöhykkeessä ja ovat sangen isoja lepakoita, 
joiden pää on pitkä ja suippokuonoinen, joten ne saavat koiran- 
näköisen ulkomuodon. Hedelmät ovat niiden pääravintona, 
vaan eivät hylkää myöskään pieniä lintuja ja nisäkkäitä. Häntä 
on hyvin lyhyt tahi puuttuva. Näitä on Lentävä koira (Pte- 
ropus edulis) Intian saaristossa (Kvsto 104)

B. H y ö n t e i s s y ö j i ä ,  p i i k k i p ä i s i l l ä  p o s k ih a m -  
p a i l la .  Näitä ovat Vam pyrit (suku Phyllostoma) etelä-Ame
rikassa. Niillä on turvan päällä pystöinen nahkaliuska ja ovat 
kuuluisia siitä, että ne imevät verta isommista nukkuvista eläi
mistä, vaikka hyönteiset muuten ovat niiden ravintona.

Yökköjen heimoa, jolla ei ole turpaliuskaa, on Suomessa 
kolme sukua, käsittäen kuusi lajia. Siihen kuuluu esimerkiksi 
Pitkäkorvainen Yöleikko (Plecotus auritus) (Kvsto 105) ja Poh

ja n  Yölepakko (Vesperugo borealis), joka on hyvin tavallinen 
ja niinkuin edellinenkin lentää sangen korkealla. Aivan lähellä 
vedenpintaa tahi lähellä maata lentelevät Yösiipat (Vespertilio),
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joista Vesisiippa (V. Daubentonii) ja Viiksellinen (V.
mystasinus) ovat yleisimpiä etelä- ja keski-Suomessa.

4 Lahko. H y ö n te is s y ö jiä  — Insectivora.
Tähän lahkoon kuuluu vähäinen luku pieniä, hiirennäköisiä 

eläimiä, joilla kuono on pitennyt suipoksi, liikkuvaksi kärsäksi, 
joka on varustettu pitkillä, kankeilla kuonokarvoilla eli viiksillä, 
jotka ovat eläimillä tuntimina. Niillä on sekä etu- että kulma- 
hampaita ja p iikkipäisiä , y k s i  tahi monikärkisiä  
paita , jotka sopivat hyönteisten murentamiseen. Eturaajat ovat 
usein muodostuneet kaivamista varten ja solisluu on aina täy
dellinen. Kaikissa raajoissa on teräväkyntiset käpälät ja kaikki 
hyönteissyöjät ovat kanta-astujoita. Ne ovat öisiä eläimiä, pieni- 
silmäisiä ja korvaisia, jotka enimmiten oleksivat omatekoisissa 
maakoloissaan ja käytävissään. Useimmat makaavat talven tain- 
nuksissa niinkuin lepakot. Ne syövät, paitsi hyönteisiä, hyvin 
ahmatusti myöskin muuta eläimellistä ravintoa (hiiriä, lintuja, 
sammakoita y. m.), vaan ei kasviaineita. — Paitsi etelä-Ameri- 
kaa ja Australiaa, tavataan hyönteissyöjiä suurimmassa osassa 
maanpintaa.

H y ö n t e i s s y ö j ä t  ovat n isäkkäitä, joiden raajat ovat 
varustetut k y n n e l l i s i l lä  k ä p ä l i l l ä ,  jo tk a  sopivat paitsi 
käymiseen myös kaivamiseen. Ham m asrivi on täydellinen; 
kulmahampaat useimmiten pienet j a  poskihampaat p iikkipäi
siä , yk s i- tahi monikärkisiä. Solisluut ovat vahvat.

Etevimmät heimot ovat M yyrät, Päästäiset ja Siilit.

ja  kädenluut. Kuv- 20. Myyrän olkaiuu

M y y rä t  ovat pieniä eläimiä pehmeällä karvapeitteellä. 
Niiden eturaajat ovat kaivinjalkoja. Eturaajain kaikki luut 
ovat leveät ja vahvat; jalan alapuoli on kääntynyt ulospäin ja
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vähän taaksepäin, ja jalat ovat varustetut paitsi isoilla, leveillä 
kaivinkynsillä, myös sirpin muotoisella lisäluulla kämmenen luit
ten vieressä. (Kuv. 19 ja 20). Myyrillä ei ole ulkokorvia ja 
silmät ovat täysikasvaneilla niin surkastuneet; että ne näkiminä 
ovat melkein kelvottomia. Mitä myyrien hammasrakennukseen 
tulee, niin on ylä- ja alaleuassa kuusi pientä etuhammasta, kulma- 
hampaat yläleuassa isot ja käyrät, alaleuassa melkein etuham
paiden näköiset, mutta l:nen välihammas suuri, kulmahampaan 
muotoinen (Kvsto 112). Tavallinen m yyrä  (Talpa europsea) on 
yleinen suurimmassa osassa Europaa ja elää melkein kaiken ai
kansa maan sisässä, jossa se suurella nopeudella ja taitavuudella 
kaivaa itselleen pitkiä käytäviä, jotka kaikki vievät syvemmälle 
maassa olevaan pesään (Kvsto 113, 114).

P ä ä s t ä i s e t  eroavat myyristä siinä, että jalat ovat hei
kompia, että ulkokorvia on olemassa ja että silmät ovat täy
dellisesti kehittyneet, vaikka ovat pieniä. Päästäiset ovat 
hyvin hiirennäköisiä pieniä eläimiä, sangen pitenneellä kuo
nolla ja pehmeällä karvapeitteellä. Niillä on yläleuassa 6 t. 8, 
alaleuassa 2 etuhammasta, joista yläleuan kaksi keskimmäistä ja 
molemmat alaleuan ovat isoja ja alaleuassa asettuneet suoraan 
eteenpäin; kulmahampaat ovat pieniä ja aivan välihampaiden 
näköisiä; poskihampaat ovat monikärkisiä (Kvsto 108). Ne elä
vät itsensä kaivamissa maakoloissa, vaan eivät makaa talvella 
tainnuksissa. Ne syövät vuorokaudessa enemmän, kuin oma 
painonsa on, ja kuolevat nälkään, jos saavat olla joitakuita tun
tia syömättä. Suomessa on kolme lajia Päästäisen sukua (So
rex) : Vesipäästäinen (S. fodiens) asuu lähellä vettä, jossa se 
uipi ja sukeltaa taitavasti; Tavallinen päästäinen  (S. vulgaris) 
on yleinen niityillä ja vainioilla. Päästäiset ovat muutoin pie
nimpiä nisäkkäitä. Meillä on Paksuhäntäinen päästäinen  (S. 
pygmaeus), jonka ruumis on kahden tuuman pituinen, pienin nisä
käs, vaan S. Etruscus Välimeren rantamaissa on kaikista tunne
tuista nisäkkäistä pienin, sillä se on häntineen päivineen ainoas
taan puoli kolmatta tuumaa.

S i i l i t  tunnetaan siitä, että niiden selkäpuoli on peitetty 
piikeillä, että niiden jalat ovat tavallisia käpäliä ja että ne voi
vat vaaraan jouduttuaan vetää selkänahkansa päänsä ja jal-
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kainsa yli niin, että koko eläin on pyöreä pallo, jossa piikit 
ovat ulospäisiä. Siilillä on yläleuassa kuusi, alaleuassa neljä 
etuhammasta, joista kaksi keskimmäistä ovat pisimmät; kulma- 
hampaat ovat pienet ja poskihampaat ovat vähemmin terävä
kärkisiä kuin muilla hyönteissyöjillä (Kvsto no). Tavallinen 
siili (Erinaceus europseus) elää lehtimetsissä, joissa se päivällä 
piilee puitten juurien alla. (Kvsto m ).

5 Lahko. P e to e lä im iä  — Perse.
Niinkuin nimi jo osoittaa, ovat tähän lahkoon kuuluvat 

eläimet muiden eläinten syöjiä. Voidakseen voittaa ja syödä 
niitä lämminverisiä eläimiä, joista ne enimmäkseen elävät, tar
vitsevat petoeläimet suurta väkevyyttä, etenkin leuoissa; leuat 
ovatkin varustetut hyvin vahvoilla lihaksilla, joten pää tulee 
sangen leveäksi. Ylipään ovat leuat lyhyet ja alaleuan nivel- 
yhdistys ohimoluuhun osoittaa hampaiden tarkoituksena olevan 
lihan leikkaamisen eikä kasviaineiden musertamisen ja jauhen- 
tamisen. Alaleuan nivelnastat ovat nimittäin lyhyet ja leveät 
ja ohimoluun eteenpäin avautuvaan nivelkuoppaan niin soveltu
vat, ettei alaleuka voi liikkua muuhun suuntaan kuin ylös ja 
alas. Petoeläinten paras tunnusmerkki on niiden hammasra- 
kennus (Katso esim. Kvsto 122). Etuhampaita on 6 ylä- ja ala
leuassa; ne ovat pieniä ja niitä käytetään enimmäkseen lihan 
kaluamiseen luusta. Kulmahampaat ovat isot ja käyrät ja 
niillä tartutaan säälii sen ja revitään saalista. Poskihampaita 
on kussakin leukapielessä kolmenlaisia, nimittäin: lähinnä kul
mahampaita ovat yksi- tahi harvakärkiset välihampaat, niitä 
seuraa monikärkinen raateluhammas ja sen takana on 
termähampaita. Välihampaat ja raateluhammas ovat sivuilta 
litistyneet, teräväkärkiset ja saaliin leikkaamiseen soveltuvaiset, 
ja niitä sanotaan, etenkin raateluhammasta, sahateräisiksi, 
koska niissä on useimmissa ikäänkuin sahanterän hampaita. 
Suun sulkeutuessa sattuvat välihampaat vastaavien välihampai- 
den lomiin, vaan raateluhampaat käyvät keritsimen tapaisesti 
toistensa sivuitse. Näitä yksi- ja monikärkisiä hampaita käy
tetään saaliin paloittamiseen eli hienoksi puremiseen, vaan 
nystermähampaita ruuan, etenkin kasviaineiden, pureksimiseen.
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Näitten erilaisten poskihampaitten kehitys on eläimen elanto- 
tavan mukainen ja on erilainen aina sen mukaan, miten yksin
omaisesti eläin on lihansyöjä. Niillä, jotka elävät yksistään 
lihasta, on hyvin teräväkärkiset poskihampaat ja niiden nyster- 
mähampaat ovat pieniä, vähäpätöisiä, jota vastoin niillä, jotka 
myös elävät kasviaineista, on hyvin isot nystermähampaat. Siis 
voidaan nystermähampaiden vähemmästä tahi suuremmasta ke
hityksestä päättää, minkälaisesta ravinnosta petoeläin elää. So
pivia esimerkkejä tähän ovat kissat ja karhut. Kissat, joilla 
on yksi käyttämätön nystermähammas yläleuassa eikä ollen
kaan alaleuassa, elävät yksinomaisesti raatelemalla ja syövät 
parhaastaan semmoisia osia, jotka eivät vaadi pureksimista, niin
kuin verta ja veririkkaita sisälmyksiä. Karhut sitä vastaan, 
joilla on isoimmat nystermähampaat kaikista petoeläimistä, elä
vät suureksi osaksi marjoista ja muista kasviaineista. Tässä 
on huomattava myöskin, että semmoisilla eläimillä, jotka elävät 
lihasta eli eläimellisistä ravintoaineista, on lyhyempi ja vähem
min avara ruuansulatuskanava kuin niillä nisäkkäillä, jotka elä
vät kasviaineista. — Useimmiten on tämän lahkon eläimillä 
jalat varustettuina vahvoilla käyrillä kynsillä saaliin pidättämi
seksi ja repimiseksi. Huomattava on, että solisluu on joko sur
kastunut tahi puuttuu kokonaan. Petoeläimet ovat joko 
tahi kanta-astujoita. Varvasastujat pitävät kantapäätä maasta 
koholla ja polkevat ainoastaan varpailla; niiden käynti on ke
peä ja ne ovat hyvin nopeat liikkeissään. Kanta-astujat polkevat 
koko jalkapohjalla; ne ovat hitaampia ja vähemmin verenhimoi
sia kuin toiset; ne makaavat talven tainnuksissa. — Kaikki 
pedot ovat enemmän tahi vähemmän öisiä eläimiä. Niitä on 
melkein yli koko maanpinnan. Vaikka ne ovat luonnoltaan vil- 
limmät ja julmimmat kaikista eläimistä, on ihmisen kuitenkin 
onnistunut kesyttää useampia niistä.

P etoe lä im et ovat nisäkkäitä, joiden raajat päättyvät 
k y n n e ll is i l lä  k ä p ä lil lä  ja  joiden hammasrivi on täy
dellinen sekä posk ih a m p a a t k o lm e n la is ia , useimmat 
enemmän tahi vähemmän sahateräisiä. Solisluut ovat sur
kastuneet.
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Tämä lahko jaetaan kissojen, näätien, koirien

ja karhujen heimoihin, jotka parhaiten eroitetaan toisistaan nys- 
termähampaiden ja varpaiden luvun mukaan.

1. Kissoja. — F e lin a . — Kissaeläimiä voi pitää ikään
kuin petoeläinten perimuotoina. Ne ovat kaikki varvasastujia. 
Yläleuassa niillä on kummallakin puolella yksi vähäinen 
termähammas, alaleuassa ei ole ollenkaan ja välihampaita on 
yläleuassa 1 tai 2 ja alaleuassa 2 kummallakin puolella. (Kvsto 
120). Kieli on karkea pienistä sarveisaineisista piikeistä; 
näkö erinomaisen terävä ja kuulo tarkka. Kissojen silmäterä 
voi supistua ja laajeta valonmäärän mukaan, ja  on useimmilla 
soikea poikittainen rako, muutamilla pyöreä. Etujaloissa on 
viisi varvasta ja takajaloissa neljä, varustetut terävillä kynsillä, 
jotka eläin voi, käydessään tahi muutoin, kun niitä ei käytetä, 
vetää kokonaan nahkaan, joten ne eivät kulu, vaan pysyvät 
aina terävinä. (Kvsto 115 b). Kissaeläimet ovat verenhimoisim- 
mat ja vahvimmat petoeläimet. Ne eivät koskaan töytää suo
raan saaliinsa päälle, vaan niillä on kaikilla tapana väijyä saa
listaan ja juoksusta hypätä sen kimppuun ja tarttua siihen terä
villä kynsillään. Kaikki kissaeläimet kuuluvat samaan sukuun: 
F e lis .Leijona eli Jalopeura (F. leo) on kellervän ruskea, tupsu
päisellä hännällä; uroksella peittää pitkä karva („harja“) kau
laa ja olkapäitä (Kvsto 115). Jalopeuroja on ainoastaan vanhassa 
maailmassa, jossa koko Ahrika ja lounainen Aasia ovat sen asuin
paikkoina. Erinomaisella voimallaan, urhoollisuudellaan ja majes- 
teetillisella ulkonäöllään on se jo muinaisajoista saakka saavut
tanut nimen: eläinten kuningas.

Tiikeri (F. tigris) on punankellertävä, mustilla poikki- 
juovilla sekä tupsuttomalla hännällä (Kvsto 116). Etelä- ja keski- 
Aasia on sen kotomaa.

Jaguari (F. onca) mustilla, rengasmaisilla pilkuilla kupeilla, elää 
Amerikassa ja nimitetään usein amerikalaiseksi tiikeriksi.Pantteri eli Leopardi (F. pardus) on hyvin edellisen näköinen, vaan 
pilkut ovat ruusukkeen muotoisia; sen asuinpaikat ovat Ahrikassa ja Aasian 
eteläisissä osissa.

Ilveksellä  (F. lynx) on korkeammat jalat ja lyhyempi häntä 
kuin muilla kissoilla. Se tunnetaan paitsi sitä k a rv a tu p s u i-
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s is ta  k o rv is ta a n  (Kvsto 119, 120). Ilveksiä on useampia muun
noksia, niinkuin kissa-, susi- ja kettu-ilveksiä.

Kotikissa  (F. domesticus) pidetään polveutuneena m etsä- 
k is s a s ta  (F. catus) (Kvsto 118), joka elää keski-ja itä-Europan 
metsissä.

2. Hyenoja — H y en in a . — Millä on samoin kuin kissoilla yksi 
nystermähammas yläleuassa eikä ollenkaan alaleuassa, vaan niillä on yksi 
välihammas enemmän kummassakin leuassa, joten niiden kuonokin tulee 
vähän pitemmäksi ja ulkonäkö enemmän koiraan. Ne ovat erinomaisen 
inhoittavan näköisiä, ja niiden ruumiin asento on sangen omituinen, sillä 
takaruumis on paljoa matalampi etupuolta, joten selkä tulee viettämään 
taaksepäin. Hyenoja tavataan vanhan maailman lämpimissä maissa, niin
kuin esimerkiksi Täpläinen Hyena (Hyena crocuta) (Kvsto 121).

3. Näätiä. — M u ste lin a . — Tämä heimo käsittää useam
pia sukuja, joiden kaikkien yhteisenä tunnusmerkkinä on y k s i 
n yste rm äh am m as y lä le u a s sa  ja  y k si a la le u a s s a  kum
mallakin puolella; näillä eläimillä on pitkänveteinen ruumis ja 
lyhyet jalat. Ne ovat joko kanta-astujia tahi varvasastujia, tahi 
astuvat puoleksi kannalleen.

M ä y r ä n  su k u  (Meles) eroaa muista suvuista siinä, että 
mäyrät ovat täydellisesti k a n ta -a s tu j ia  ja että yläleuan nys
te rm äham m as on ra a te lu h a m m a s ta  suurem pi, josta nä
kyy, että nämä eläimet suureksi osaksi elävät kasviaineista, 
juurista j. s .; välihampaita on 3 ylä- ja 4 alaleuassa. Niillä on 
pitkät kynnet, jotka ovat muodostuneet kaivamista varten. Ne 
kaivavat maanalaisia pesiä, joissa nukkuvat talvensa. M äyrä  
eli metsäsika (M. taxus) tavataan Europassa ja Siperiassa 
(Kvsto 133). Se on päältä harmaa, alta musta, pää valkea, mutta 
leveä musta juova poskilla.

A h m a n s u v u lla  (Gulo), niinkuin myös seuraavilla su
vuilla on n y s te rm ä h a m p a a t r a a te lu h a m p a ita  p ien em 
m ät ja jalkapohja osaksi maasta koholla. Ahmoilla f —f- väli- 
hampaita, ja niiden häntä on lyhyt, vaan tuuheakarvainen. Ahma 
eli kamppi (G. borealis) on hyvin verenhimoinen peto, joka elää 
pohjoisimmassa Europassa, Siperiassa ja pohjais-Amerikassa ja 
elämänlaatunsa suhteen on hyvin ilvekseen. (Kvsto 130). Se on 
mustanruskea, vaaleammanruskeilla sivuilla.
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N ä ä d ä n  su k u u n  (Mustela) kuuluu joukko pieniä, pitkän- 
veteisiä, hoikkia ja notkeita petoja, joilla on pitkäkarvainen 
häntä sekä välihampaita f —f. Näädillä on jalkapohja osaksi 
maasta koholla. Ne ovat luonnoltaan hyvin vilkkaita ja suu
resti verenhimoisia. M äntynäätä  (Mustela martes), joka tava
taan Europassa ja keski-Aasiassa, on liikkeessään hyvin vik
kelä ja kiipimään oravaakin ketterämpi (Kvsto 128, 129). Se on 
muuten mustanruskea, mutta rinta on valkea. Näätiin kuuluu 
myös Soopeli (M. Zibellinus), joka elää Siperiassa.

K ä r p ä n  s u v u l la  (Foetorius) on jokseenkin pitkä, vaan 
vähemmin tuuhea häntä kuin edellisillä suvuilla, joista se muu
ten eroaa välihampaittensa kautta, joita on f— f. Kärpät ovat 
sitä paitsi täydellisesti varvasastujoita. Niillä on hyvin mata
lat jalat ja pitkä, melkein tasapaksu ruumis. Näistä ovat 
K ärppä  (F. erminea) (Kvsto 127) ja Lumikko (F. nivalis) tal
vella valkeat, mutta kesällä selkäpuolelta ruskeat. Kärpällä on 
hännänpää kesän talven musta, lumikolla seljänvärinen. Tuh
kuri eli Vesikko (F. lutreola) on kokonaan ruskea, ainoastaan 
huulet valkeat, asuu lähellä juoksevaa vettä ja elättää itsensä 
kalastamalla. Sen varpaat ovat tyveltään karvaisella räpylällä 
yhtyneet. Melkein kaikki kärpän sukuun kuuluvat eläimet le
vittävät erinomaisen pahan hajun, jonka synnyttää suoliaukon 
läheisyydessä olevasta rauhasesta tihkuva neste. tahi
H illeri (F. putorius) on hyvin tuhkurin näköinen, mutta sillä 
on korvareunuksetkin valkeita.

S a u k o n  s u k u  (Lutra) eroaa edellisistä suvuista etenkin 
räpyläjalkojensa eli uimanahkalla varustettujen jalkainsa, paksu- 
tyvisen häntänsä ja välihampaittensa kautta, joita viimeksi mai
nittuja on f —f. Saukot astuvat ainoastaan puoleksi kannalleen. 
Saukko (L. vulgaris) asuu jokien ja järvien rannoilla, pyytäen 
kaloja, sammakoita, ojahiiriä, vesilintuja y. m. Se on erinomai
sen vikkelä uija, väriltään tummanruskea, rinta ja kulkku har
maat. (Kvsto 131, 132).

4. Koiria. — C anina. — Tämä heimo käsittää jokseen
kin suuren joukon petoeläimiä, joista tutuimmat ovat tavallinen 
koira, susi ja kettu. Kaikilla on suippo kuono, sileä kieli, jok
seenkin korkeat jalat; kynnet ovat varpaissaan liikkumattomia,

5



66 NISÄKKÄÄT.

jonka tähden ne kuluvat enemmän kuin kissojen kynnet. Niillä 
on kummallakin puolella ylä- ja alaleuassa kaksi nystermäham- 
masta, jotka ovat varsin pieniä. Seuraavalla heimolla eli kar
huilla ovat nämä nystermähampaat sitä vastoin raateluhampai
takin isommat. Sitä paitsi ovat välihampaat koirilla hyvin 
varttuneita, karhuilla mitättömän pieniä. Ne ovat kaikki var
vasastujia. Näkö on hyvin terävä, samoin kuulo tarkka ja 
haisti erinomaisen tarkka. Ne elävät enimmiten suurissa 
parvissa ja niiden hammasrakennus osoittaa, että ne paitsi eläi
mellistä ravintoa myös voivat käyttää hyväkseen kasviaineita. 
Ne ajavat saalistaan, jonka ne tarkalla haistillaan vainuavat. 
K o ira n  su ku u n  (Canis) kuuluu

Tavallinen koira (C. familiaris), joka eroaa muista tähän 
sukuun kuuluvista ylöskaarevan häntänsä kautta, vaan toisintelee 
muuten erinomaisen suuressa määrässä ko’on, muodon ja karvan 
suhteen. Kesynä tavataan koira yli koko maanpinnan, yksin 
raaimmillakin kansoilla. Alkuperäisenä metsäeläimenä koiraa ei 
enää tavata missään, vaan kyllä metsistyneenä. Niiden alku
juurta ei siis varmuudella tiedetä, vaan varmana pidetään nii
den olleen alkuaan monta eri lajia. Koirarodut ovat hyvin lu
kuisat, sillä niitä tunnetaan enemmän kuin sata. Vartijakoirat, 
talonkoirat, metsästyskoirat, vinttikoirat, Nevv-Foundlandin koi
rat ja villakoirat ovat esimerkiksi semmoisia.

Sudella (C. lupus) on suora häntä ja on se karhun jäljestä 
Europan isoin petoeläin. Sillä on ulvova ääni. Susi on meidän 
vahingollisin petoeläin ja tavataan muuten suurimmassa osassa 
Europaa ja pohjais-Aasiassa, kuin myös pohjais-Amerikassa. 
(Kvsto 122, 123).

Sakaali (C. aureus) on koiran näköinen, vaan suorahäntäinen. Ta
vallinen Ahrikassa ja etelä-Aasiassa.

Ketulla (C. vulpes) on suipompi kuono, kuin muilla koi
rilla, so ik e a t s i lm ä te rä t  sekä tuuhea häntä. Se eroaa myös 
elantotavassaan, sillä se elää enimmiten yksin, kaivaa maa- 
koloja sekä hiipii viekkaudella saaliinsa päälle. (Kvsto 124, 125).

Naali (C. lagopus) on talvella valkoinen, kesällä mus- 
tahko. Sen silmäterät ovat soikeat ja jalkapohjat ovat karvaiset. 
Se on tunturieläin, vaan matkustaa joskus etelämpäänkin.
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5. Karhuja. — U rsin a . — Karhut ovat Europan isoim

mat petoeläimet. Ne ovat kanta-astujia leveillä jalkapohjilla 
(Kvsto 137, 138) ja hyvin lyhythäntäisiä. Joka jalassa on viisi 
varvasta isoilla käyrillä kynsillä. Sangen pienten raateluham
paiden takana on kaksi isoa nystermähammasta, jotka ovat 
raateluhammasta isommat ja raateluhampaatkin ovat tylpempiä 
kuin muilla petoeläimillä ja välihampaat mitättömän pieniä — 
karhut ovat siis kaikista vähemmin raatelevia. Ne voivatkin 
elää yksistään marjoista, hedelmistä ja muista kasviaineista, 
vaan päästyään lihan makuun, syövät ne tätä mieluisimmin. 
Karhuja on kaikkialla maan päällä, vaan ei Australiassa. Maa- 
karhu (Ursus arctos) asuskeli ennen muinoin yli koko Europan, 
vaan nykyään sitä tavataan ainoastaan pohjais-Europan ja Aa
sian suurissa metsissä. Se nukkuu talvensa pesässään eli kor- 
jussaan. (Kvsto 136). Isompi edellistä on valkea Jääkarhu  (U. 
maritimus), joka on pohjaisen Jäämeren asukkaita. Se eroaa 
muista karhuista siinä, että se ottaa ravintonsa yksinomaisesti 
eläinkunnasta, sillä kasviaineita ei olekaan sen saatavina. (Kvsto 
139). Monessa paikoin Europassa on löydetty luujäännöksiä muutamasta 
karhulajista, joka epäilemättä on oUut ihmiskunnan aikaisempina aikoina 
hyvin tavallinen. Tämä karhu, Luolakarhu (U. spelmus), on ollut isompi 
ja väkevämpi jääkarhuakin. (Kvsto 135).

Karhujen heimoon luetaan myös muutamia pieniä kanta-astujoita pe
toja, jotka kuitenkin hammasrakennuksen suhteen lähenevät enemmän nää
tiä. Semmoinen on esimerkiksi Supi eli Pesukarhu (Procyon lotor) pohjais- 
Amerikassa. (Kvsto 134).

Yleinen katsaus Petoeläinten lahkon sukuihin 
hampaiden suhteen.

1) Nystermähampaita -J-. * )
Kissan suku (Felis) . . . välihampaita \  t.
Hyenan suku (Hyaena) . . . „ f.

2) Nystermähampaita
a) Yläleuan nystermähammas raateluhammasta isompi.
Mäyrän suku (Meles) . . . .  välihampaita f.

*) Merkitsee yksi hammas yläleuassa, ei yhtään alaleuassa kummalla
kin puolella.
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b) nystermähampaat raateluhampaita pienemmät
Ahman suku (Gulo) . . . . välihampaita f .
Näädän suku (Mustela) . 3■ • v  ¥ •Kärpän suku (Foetorius . 2• * 5? ySaukon suku (Lutra) . . .■ • »  y

3) Nystermähampaita f.
Koiran suku (Canis) . . • • »  i-Karhun suku (Ursus) . . 3

• • »  y

6. Lahko. H y lk e i t ä . —  P ho cacea .
Hylkeiden ruumiinrakennus on kokonaan muodostunut ve- 

dessä-elämistä varten. Ne tunnetaan helposti yleisen ruumiin- 
muotonsa ja raajojensa muodostuksen kautta, kuin myös ham- 
masrakennuksesta. Ruumis on pitkänveteinen, liereä, 
nen, lyhyellä kaulalla, pienellä ympyriäisellä päällä, ylöspäisillä 
suurilla silmillä ja suurilla, liikkuvilla sieraimilla, vaan harvoin 
ulkokorvilla varustettu. Raajat (Tarkasta Kvsto 140) ovat muodos
tuneet uimaraajoiksi: ne ovat hyvin lyhyet ja ovat ruumiista 
ulkona melkein jalkaterillä vaan, ja kaikkien jalkojen viittä var
vasta yhdistää nahka melkein kokonaan, tehden jalan voimakkaaksi 
uimajalaksi. Takajalat ovat suoraan taaksepäin; niissä ei ole 
mitään polkuanturaa ja niitä käytetään ainoastaan uintineuvoina. 
Eturaajat ovat pienemmät, ulospäiset ruumiin sivuista ja pide
tään uidessa painettuina ruumiin kupeita vasten tahi ohjaa eläin 
niillä kulkuaan vedessä. Häntä on vähäinen tynkä takaraajojen 
välissä; karvapeite on lyhyttä, tankeata ja ihomyötäistä ja 
ihon alla on paksu rasvakerros, joka pidättää ruumiin lämpöä. 
Hylkeiden hammasrakennus on siinä petoeläinten hammasraken- 
nuksen kaltainen, että hammasrivi on ainakin nuoremmilla eläi
millä täydellinen (Kvsto 141) ja että poskihampaat ovat useimmi
ten leikkaavasti teräväkärkiset, vaan eroavat siinä, että poski- 
hampaat ovat kaikki kulloinkin milloin yksi-, mil
loin monikärkisiä, joskus tylppäpäisiä, kuin myös siinä, että etu- 
hampaita aina on vähempi luku ala- kuin yläleuassa. Hylkeiden 
solisluu on surkastunut. Nämä eläimet elävät meressä ja myös
kin sisävesissä lauhkeassa ja kylmässä ilmavyöhykkeessä, vaan 
erittäin ovat pohjainen ja eteläinen jäämeri niiden varsinaiset
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asuinpaikat; ne uivat ja sukeltavat erinomaisen hyvin, vaan 
liikkuvat suurella vaikeudella maalla, jonne ne nousevat ainoas
taan päivöttelemään ja nukkumaan tahi poikiansa imettämään. 
Ne ovat enimmiten isoja eläimiä ja käyttävät ravinnokseen ka
loja, äyriäisiä ja muita vesieläimiä.

H y l k e e t  ovat nisäkkäitä, joiden u im is ta  v a r te n  
m u o d o s tu n e is s a  raajoissa on kynnelliset, u im a n a h k a l la  
y h d i s t e t y t  v a r p a a t .  Hamm asrivi on täydellinen j a  poski- 
hampaat kaikki yhdenlaiset. Solisluu surkastunut.

Heimojen ja sukujen tunnusmerkkeinä käytetään parhaasta 
päästä hammasrakennuksessa tavattavia erilaisuuksia.

H y l k e i l l ä  (Heimo Phocina) on etuhampaita sekä ylä- että 
alaleuassa ja kulmahampaat ovat sangen heikkoja eivätkä ole 
muodostuneet pitkiksi torahampaiksi. V a r s in a is i l la  h y l 
k e i l lä  (suku Phoca) on monikärkiset poskihampaat ja ne oleksi- 
vat enemmän merenrantojen läheisyydessä ja sisävesissä. Yleisim
min tuttu meille on: Norppa  eli kiehkurais-hylje (Ph. hispida), 
joka paitsi meressä löytyy myös Laatokassa ja Saimaassa sekä 
Kaspian meressä ja Baikal järvessä. Grönlannin hylje (Ph. grön- 
landica) on yleinen pohjaisessa jäämeressä (Kvsto t42). H a l l in  
s u v u l la  (Halichaerus) on yksikärkiset, kekomaiset poskiham
paat. H alli eli Harmaa hylje (H. grypus) asuskelee ulom
malla meressä. Korvahylkeet (Otaria), joilla on pienet ulko- 
korvat, ovat melkein yksinomaisesti etelämerien asukkaita.

M u r s u i l la  (Heimo Trichechina) on etuhampaita ainoastaan 
yläleuassa (täysi-ikäisillä) ja yläleuan kulmahampaat ovat erin
omaisen p itk iä  torahampaita, joiden juuret ovat avonaisia ja 
sisältävät uutta kovaa hammasainetta lakkaamatta valmistavan 
tuman; torahampaat kasvavat sentähden kasvamistaan ja ovat 
vanhoilla eläimillä erinomaisen pitkiä. M ursulla (Trichechus 
rosmarus) on kyynärän pituiset torahampaat (Kvsto 143, 144). Se 
elää parvissa pohjaisessa Jäämeressä, etenkin Huippuvuorien ja 
Novaja Semljan ympärillä.

7 Lahko. J y r s i j ö i t ä .  — G lires.
Tämä suurilukuinen lahko, johon kuuluu lähes kolmannes kai

kista tunnetuista nisäkkäistä, käsittää melkeiu yksinomaisesti pie
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niä eläimiä, jotka ovat varustetut pehmeällä ruumiinpeitteellä, ly
hyellä pyöreällä päällä, isoilla silmillä ja korvilla ja tavallisilla kä
pälillä. Niiden pää-tunnusmerkki on hammasrakennuksessa. Etu
ja poskihampaiden välillä on iso hammasloma ja kulmahampaita 
puuttuu. Omituisimmat ovat etuhampaat, joita on kummassa
kin leuassa kaksi. Nämä ovat pitkät, käyrät ja ainoastaan 
etupuolella kiillepintaiset, jonka tähden ne kulumisen kautta 
tulevat terävästi tasaterämäisiksi, koska hammasluu on verra
ten kiillettä pehmeämpätä; ne ovat avojuuriset ja kasvavat juu
resta eläimen kaiken iän, niin että niillä on aina sama pituus 
kulumisesta huolimatta. Jyrsiminen perustuu alaleuan nivel- 
liitteen rakennukseen, sillä sen nivelnastat ovat ohimoluun nivel- 
kuopissa pitkinpäisessä asennossa, joten alaleuka liikkuu eteen
päin ja taaksepäin eikä sivuillepäin, ja etuhampaat teroittavat 
käyden vuorotellen toistensa etu- ja takapintaan. Jyrsijät eivät 
voi puremalla katkaista tahi paloittaa ravintoaineitaan, vaan 
jyrsivät eli kaluavat ne pieniin osiin. Poskihampaat ovat aina 
kaikki samanlaisia, joko nystermäisiä tahi poimukiilteisiä. 
Poimukiilteisiksi sanotaan poskihampaita, kun hammaskiille poi
muisina levyinä pistää hammasluun sisään (Kvsto 145,151). Kulu
misen kautta tulee kovempi kiille muodostamaan kiilleviivoja, 
jotka ovat ylempänä muuta hammasta ja ovat aina poikittaisessa 
suunnassa alaleuan liikkumisen kanssa, joten hampaat tulevat 
erittäin soveliaiksi hienontamaan kovia kasviaineita. Poski- 
hampaista näemme jyrsijäin olevan joko kaikkiruokaisia tahi 
kasvinsyöjiä. — Takajalat ovat enimmiten etujalkoja pitemmät 
ja etujalat ovat joskus varustetut vahvoilla kaivinkynsillä ja 
eläin voi usein käyttää niitä saattaakseen ravintoa suuhun: 
näissä tapauksissa solisluut ovat täydelliset, vaan muuten ovat 
ne surkastuneet tahi ei niitä ole ollenkaan. Ei mitkään nisäk
käät ole niin suuresti sikiäviä kuin jyrsijät. Aivojen vaillinai
sen kehityksen tautta on niiden henkiset ky’yt sangen vähäiset. 
Ne ovat hyvin yleisiä yli koko maanpallon.

J y r s i jä t  ovat nisäkkäitä, joiden raajat ovat varustetut 
k y n n e llis il lä  k ä p ä lillä  ja  joilla on k a k s i  isoa etu- 
ham m asta kummassakin leuassa, vaan ei ku lm aham paita  
o llenkaan . Hammasrivi ei ole täydellinen, sillä etu- ja
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poskihampaiden välissä on iso hammasloma. Poskihampaat 
ovat joko nystermäisiä tahi poimukiilteisiä. Solisluut joko 
täydelliset tahi surkastuneet tahi puuttuvat tykkänään.

Tämä lahko käsittää suuren joukon heimoja, joista tär
keimmät ovat oravien, hiirieläinten, majavien, piikkisikojen 
ja jäniksien heimot. Eroittavia tunnusmerkkejä heimoille ja 
suvuille haetaan etupäässä hännän ja turvan karvaisuudesta 
tahi karvattomuudesta, ylähuulen eheydestä tahi halkinaisuu
desta kuin myös hammasrakennuksesta.

1. Oravia. — S ciu rin a . — Näillä eläimillä on pitkä
karvainen häntä, halkinainen ylähuuli ja karvaton turpa sekä 
nystermäiset poskihampaat. Varsinaisilla oravilla (Sciurus) 
ovat tuuhean hännän pitkät karvat ulospäisiä kummallekin puo
lelle niinkuin höyhenen höyty; avojuuriset poskihampaat ovat 
luvultaan 5 yläleuassa ja 4 alaleuassa. Oravilla on täydelliset 
solisluut. Ne elävät osaksi eläimellisestä ravinnosta, vaan enim
mäkseen kuusen ja petäjän siemenistä ja muista semmoisista 
kasviaineista, ja näitä ne kokoovat talvivaroikseen. Tavallinen 
Orava (S. vulgaris) on Europassa ja Siperiassa hyvin yleinen 
ja tunnetaan tupsupäisistä korvistaan (Kvsto 147, 148). Siipi- 
orava (Sciuropterus volans) tavataan Suomessa, Wenäjällä ja 
Siperiassa ja on merkillinen siitä, että nahka on levinnyt ruu
miin kupeilla etu- ja takaraajojen välissä lenninnahkaksi, jonka 
avulla eläin voi tehdä hyvin pitkiä hyppäyksiä (Kvsto 146). Siipi- 
oravat ovat yöeläimiä, kun tavalliset oravat sitä vastoin ovat 
päiväeläimiä.

2. Hiirieläimiä. — M urina. — Näillä on halkinainen 
ylähuuli ja karvaton turpa niinkuin oravilla, häntä on lähes 
ruumiin pituinen tahi pitempi, suomuinen ja harvakarvainen. 
Poskihampaat ovat nystermäisiä. Korvat sangen suuria. Täy
delliset solisluut.

R otan suvulla  (Mus) on ylä- ja alaleuassa 3 nyster
mäistä poskihammasta; häntä on pitkä, suomuinen, melkein karva
ton; samoin ovat korvat melkein karvattomat sekä jokseenkin 
isot. Useat näistä ovat ruvenneet seuraamaan ihmisiä ja täten 
levinneet yli koko maapallon. Musta rotta (M. rattus) oli ennen 
Europassa hyvin yleinen, vaan sen on useimmissa paikoin kar-
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koittanut Ruskea eli iso rotta  (M. decumanus), jonka luullaan 
viime vuosisadalla tulleen Aasiasta Europaan (Kvsto 149). Tätä 
sukua tavataan Suomessa kaikkiaan viisi lajia, joista vielä Pieni 
kotihiiri (M. Musculus), joka asuu ihmisten asuin- ja ulkohuo
neissa, sekä M etsähiiri (M. sylvaticus), joka asuu metsissä, 
vainioilla ja niityillä, ovat hyvin tavallisia.

3. Metsämyyriä. — A rvico lina. — Eroavat edellisistä 
lyhyemmän, karvaisen häntänsä, pyöreäpäisen kuononsa, lyhyitten, 
karvassa piilevien korviensa sekä kiillepoimuisten poskihampait- 
tensa kautta, joita on sama luku kuin edelliselläkin suvulla 
(Kvsto 151). Häntä on myös lyhyt ja karvainen. Ne kaivavat 
koloja ja käytäviä maahan ja tekevät suurta vahinkoa syömällä 
kasvien juuria sekä viljaa. Suomessa on kuusi lajia, joista mai
nittakoon Suurempi O jam yyrä  (Arvicola amphibius), Peltomyyrä 
(A. agrestis), joka tekee suurta vahinkoa niittymailla sekä pel
loilla aumoissa, ja Harmaakupeinen m etsämyyrä  (A. rufocanus), 
jota tavataan etenkin Lapissa (Kvsto 150). —  S o p u li t  (Myodes) 
ovat hyvin edellisten näköisiä, vaan eroavat päätä lyhyemmän 
häntänsä ja etujalkojen vahvojen kaivinkynsien kautta. Näitä 
on Tunturisopuli (Myodes lemmus), joka on kuuluisa niistä 
merkillisistä retkistä, joita se ajoittain lukemattomissa joukoissa 
tekee (Kvsto 152).

Juoksu rottien sukuun (Dipus) kuuluu pieniä hiirenmuotoisia eläimiä, 
jotka ovat varustetut pitkällä hännällä ja lyhyillä etujaloilla, vaan erinomaisen 
pitkillä takajaloilla, joilla voivat tehdä pitkiä hyppäyksiä. Niitä on Wenä- 
jällä, pohjais-Ahribassa ja pohjais-Amerikassa. Ne elävät aromaissa ja asu
vat maakoloissa.

4. Majavia. — C asto rina. — Heimon tunnusmerk
keinä ovat: täydelliset solisluut; räpylät takajalkojen varpaiden 
välissä; leveä, litteä, suomuinen, karvaton häntä sekä poimu- 
kiilteiset poskihampaat, joita on neljä ylä- ja alaleuassa. M a
java  (Castor fiber) on isoimpia jyrsijöitä ja kuuluisa rakennus- 
taidostaan. Sen asuinseutuina ovat pohjais-Amerika, Aasia ja 
Europa, jossa viimeksi mainitussa maanosassa se kumminkin on 
useimmissa paikoin melkein sukupuuttoon hävitetty; pohjais- 
Amerikassa se vielä elää kunnittain, vaan Aasiassa ja Eu- 
ropassa, jossa sitä on enemmän pyydetty, se elää yksittäin, 
(Kvsto 153).
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5. Piikkisikoja. — H y str ic in a . — Näillä eläimillä on halkinainen 

ylähuuli ja karvainen turvanpää sekä usein ruumiinpeitteessä piikkejä tahi 
sukasia. Solisluu on surkastunut. Niillä on poimukiilteiset poskihampaat, 
neljä ylä- ja alaleuassa. Tavallisella 'piikkisialla (Hystrix cristata) on ruu
miin selkäpuolessa pitkiä, vankkoja piikkejä, joita se voi nostaa pystyyn. 
Se elää Välimeren rantamaissa ja kaivaa koloja ja käytäviä maahan (Kvsto 154). 
Tähän voimme myös lukea Merisian (Cavia cobaya), joka on hännätön ja 
jolla samoin kuin Jokisialla (Hydrochserus capybara) on leveät, melkein 
kaviomaiset kynnet. Molemmat ovat etelä-Amerikan eläimiä ja jälkimäinen 
on kaikista jyrsijöistä isoin, hyvin sian näköinen, vaan hännätön.

6. jäniksiä. — L ep o rin a . — Jänikset eroavat kai
kista edellisistä siinä, että niillä on yläleuassa neljä etuham
masta, nimittäin kaksi pientä, tavallisten isojen etuhampaiden 
takana; niillä on halkinainen ylähuuli ja yläleuassa kuusi, ala
leuassa viisi poimukiilteistä, avojuurista poskihammasta. J ä 
n ik s e n  s u v u l la  (Lepus) on pitkät korvat, lyhyt, ylöspäinen 
häntä, pitkät takajalat ja surkastuneet solisluut. Meillä taval
linen Jänis (L. timidus) (Kvsto 155) tavataan pohjaisessa Euro- 
passa, Siperiassa ja etelä-Europan Alpeilla ja on talvella valkoi
nen, vaan Europassa muuten yleinen Ruskea jä n is  (L. euro- 
pseus) on kesän talven samankarvainen. Kaniinia  (L. cunicu
lus), joka on kotoisin etelä-Europasta, pidetään kesynä meillä
kin. Se kaivaa maata, jota muut jänikset eivät tee.

Yleinen katsaus jy rs ijä in  lahkon sukuihin poski- 
hampaiden suhteen.

Nystermäisiä poskihampaita.
Orava (S c iu ru s)..................... poskihampaita sT-Siipiorava (Sciuropterus) . . n

5T*Rotat ( M u s ) .......................... V
3y

Foimukiilteisiä poskihampaita.
Metsämyyrä (Arvicola) . . poskihampaita 3ySopuli (M yodes)..................... » 3yJuoksurotta (Dipus) . . . n

3yMajava (O astor)..................... n
4T-Piikkisika (Hystrix) . . . n
4T*Jänis ( L e p u s ) ................ n
6y
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8 Lahko. E le fa n ttie lä im iä . — Proboscide a.
Tähän lahkoon kuuluvat eläimet ovat omituisia siinä, että 

niiden nenä on pitennyt erinomaisen pitkäksi liikkuvaksi kär
säksi, joka on hyvin herkkätuntoinen ja päättyy sormentapai- 
sella lisäkkeellä ja jonka päässä sieraimet ovat. Jalkojen 
kynsien suhteen eroavat tämän lahkon eläimet kaikista tähän 
asti mainituista nisäkkäistä. Tämän ja neljän seuraavan lah
kon eläinten kynsimuodostukset eivät ainoastaan peitä viimei
sen varpaannivelen yläpuolta tahi päätä, jättäen alapuolen pal
jaaksi, vaan ympäröivät viimeistä niveltä sarveiskengän tapai- 
sesti ja peittävät siis usein sitä jalan osaa, jolla eläin polkee. 
Tämmöistä kynttä eli sarveiskenkää sanotaan kavioksi. Ele- 
fanttieläimillä on viisi, kavioihin saakka yhteenkasvettunutta 
varvasta kussakin raajassa. Kun kaikki varpaat ovat keske
nään yhteenkasvettuneet ja varpaiden alla on paksu polku- 
antura, jolla eläin polkee, sanotaan jalkaa töppöjalaksi. Ham- 
masrakennus on myöskin aivan omituinen. Niillä on yksi tahi 
kaksi hyvin isoa poskihammasta kussakin leukapielessä sekä 
kaksi erinomaisen isoa etuhammasta ylaleuassa; muita hampaita 
ei ole (Kvsto 158). Poskihampaat ovat n. s. kerrottuja ham
paita  (Kvsto 84, 159), jotka ovat muodostuneet useammasta poi
kittaisesta hammaskiillelevystä, joita hammasluu — ja hammas- 
tahdaskerrokset yhdistävät toisiinsa. Näitä poskihampaita ei ole 
yht’aikaa kuin yksi täydellinen kussakin leukapielessä: kun 
poskihammas on kulunut, putoaa se pois ja toinen, joka sillä 
aikaa on kehittynyt entisen takana, tulee sen paikalle, vaan 
aikaa myöten vuorostaan taas putoaa ja saa toisen sijaansa. 
Tämmöinen hampaiden uudistus voi tapahtua kahdeksan kertaa 
elefantin eläessä. Etuhampaat ovat, niinkuin sanottiin, erinomai
sen pitkiä, ja sitä paitsi avojuurisia, niin että ne kasvavat eläi
men koko elinajan ja ovat vielä kiillepeitettä vailla, ollen pal
jasta kovaa hammasluuta (elefantinluuta). N iinkuin muutkin 
kaviolliset eläimet, ovat nämä solisluita vailla, sillä raajoja ei 
koskaan käytetä tavoittamis- eikä kaivamis-eliminä, niinkuin 
kynsien muodostuksesta jo voi ymmärtää, vaan ovat yksinomai
sesti astumiselimiä. Nahka on hyvin paksu ja melkein karva
ton, korvat hyvin isot sekä ruumis ja raajat mahdottoman
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paksut; vaan tämän ruumiin kömpelyyden korvaa kärsän suuri 
liikkuvaisuus. Elefantit ovat isoimmat kaikista maalla elä
vistä eläimistä.

E l e f a n t t i  e lä im e t  ovat nisäkkäitä,, joiden raajat p ä ä t
tyvä t k a v i o l l i s i l l a  tö p p ö ja lo i l la .  Nenä on pitennyt hy
vin p itkäksi liikkuvaksi kärsäksi. Etuhampaat ovat p itkiä  
to r a h a m p a ita  j a  poskihampaat k e r r o t tu ja .

Nykymaailmassa elävänä on tätä lahkoa yksi ainoa suku, 
Elefantin suku (Elephas).

Intialaisella elefantilla (E. indicus) on kovera otsa ja 
keskinkertaiset korvat. Se elää etelä-Aasiassa kesyttömässä 
tilassa suuremmissa tahi vähemmissä parvissa, vaan pidetään 
siellä yleensä kotoeläimenä (Kvsto 157).

Ahrikalaisella elefantilla (E. africanus) on kupera otsa ja 
pitemmät korvat kuin edellisellä. Se elää keski- ja etelä-Ahri- 
kassa. Tätä lajia ei enää tavata kesynä.

Nykymaailmassa elää, niinkuin olemme nähneet, ainoastaan 
vähäinen luku näitä eläimiä, vaan muinaisina maailman aika
kausina oli niitä levinneinä yli suurimman osan maanpintaa 
suuri joukko lajeja, jotka kuuluivat sekä nyt eläviin että suku
puuttoon kuolleisin sukuihin. Näiden kuolleiden elefanttieläin- 
ten jäännöksistä näemme niiden eronneen nykyään elävistä 
muutamissa suhteissa, niinkuin ruumiinpeitteessä sekä etu-ja poski- 
hampaiden muodostuksessa. Semmoisista hävinneistä elefantti- 
lajeista on Mammuti (E. primigenius) yleisimmin tuttu. Se on 
ollut pitkäkarvainen elefantti, varustettu hyvin pitkillä ja käy
rillä etuhampailla (Kvsto 156) ja sen jäännöksiä on tavattu mo
nin paikoin Europassa, pohjais-Amerikassa ja varsinkin Sipe
riassa. Suomessakin on löydetty kolme poskihammasta.
v.mwvs*?vA u, , ,s\ , .9 Lahko. T a m a a n e j a  — L am nungia.

Tamaanit ovat pieniä, kaniinin muotoisia, kannalleen astu
via nisäkkäitä, joilla on litteät kaviomaiset kynnet, paitsi taka
jalkojen sisävarpaassa, jonka kynsi on käyrä. Niillä on neljä 
varvasta etu- ja kolme varvasta takaraajoissa; ja varpaat ovat 
viimeiseen niveleen asti nahkalla yhtyneet toisiinsa; ainoastaan 
käyräkynsinen takajalan sisävarvas on erillinen. Tamaanit ovat



kanta-astajoita. Etuhampaita on f. Ne ovat avojuurisia, kuin 
jyrsijäin. Etu- ja poskihampaiden välillä on hammasloma. 
Kyynäsvarressa ja säärivarressa ovat molemmat luut hyvin 
varttuneita, vaan solisluuta ei ole.

T a m a a n it  ovat n isäkkäitä, joiden  eturaajoissa on neljä, 
takaraajoissa kolme varvasta, jo ista
v a s  on k ä y r ä k y n s in e n  j a  erillinen, vaan m u u t l i t t e ä -
k y n s i s iä  ja  nahkalla yhtyneet toisiinsa. 
nus on etuhampaiden j a  hammasloman puolesta j y r s i j ä i n  
h a m m a s ra k e n n u k se n  kaltainen.

Kaapin Tamaani (Hyrax Capensis) on yleinen etelä-Ahri- 
kassa. Tamaaneja mainitaan raamatussa nimellä „Saphan.“ 
(Kvsto 160).

10 Lahko. K a v io e lä im iä .  — P e r is s o d a c ty la .
Samoin kuin edellisten lahkojen, on tämänkin lahkon eläi

millä kynsien asemesta kaviot. Varpaita on, ainakin takaraa
joissa, pariton luku ja keskivarvas on pisin (Kvsto 173—175). 
Etuhampaita on aina yhtä monta kummassakin leuassa; kulma- 
hampaat ovat pienet tahi ei niitä ole ollenkaan; poskihampaat 
ovat poimukiilteisiä. Jos kavioeläimillä on sarvia, niin ne ei
vät ole koskaan parittain vieretysten. Muutamilla on yksi 
sarvi, vaan jos niitä on kaksi, niin ne ovat pään pitkittäisessä 
keskiviivassa, toinen toisensa takana. Näiden eläinten sarvet 
eivät kuitenkaan ole luurakennukseen kuuluvia. Kavioeläimet 
ovat ylipään isoja, jykeäruumiisia eläimiä, jotka kaikki ovat 
kasvinsyöjiä. Nahka on hyvin paksu ja usein melkein karva
ton. Enimmät ovat lämpimien maiden asukkaita.

K a v io e lä im e t  ovat n isäkkäitä, joiden v a r p a a t  ovat 
p a r i t to m ia  j a  k a v i o l l i s ia .  Varpaista on keskivarvas 
enimmin varttunut. Nahka on paksu j a  etuhampaita on sama 
luku kummassakin leuassa. Poskihampaat ovat poimukiil- 
teiset.

Nykymaailmassa elävien kavioeläinten heimot, nimittäin 
hevosien, tapirien  ja sarvikuonojen heimot, eroavat sangen tär
keissä omituisuuksissa toisistaan, vaan samoin kuin Elefantti- 
eläinten lahkoon kuuluu tähänkin koko joukko muinaisia, suku
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puuttoon kuolleita eläimiä, jotka ovat ikäänkuin näiden heimo
jen välimuotoja.

1. Hevosia. — E qvina. — Nämä eroavat muista kavio- 
eläimistä ensinnäkin jalkansa muodostuksen kautta, sillä kussa
kin raajassa on y k s i  ainoa varvas ja ne polkevat ainoastaan 
kaviolla, joka ympäröitsee koko viimeistä varpaanniveltä (Tar
kasta Kvsto 164). Ne eroavat vielä siinä, että ruumiinpeite on lyhyt- 
ja hienokarvainen muuten, vaan kaula-harjassa ja hännässä on pit
kiä, karkeita karvoja (jouhia). Etuhampaita on kuusi kummas
sakin leuassa; kulmahampaita on harvoin, joskus yläleuassa ja 
vielä harvemmin alaleuassa, etenkin oriilla; ison hammasloman 
takana on kummassakin leuassa kuusi poskihammasta, jotka 
ovat poimukiilteisiä säännöttömillä, puolikuun muotoisilla kiille- 
viivoilla (Kvsto 162, 163). H e v o se n  su k u u n  (Eqvus) kuuluu

Hevonen (E. caballus), joka eroaa muista sukulaisistaan 
pienempien korviensa sekä juuresta alkaen juohikarvaisen hän
tänsä kautta. Sitä tuskin lienee kesyttömässä tilassa enää mis
sään, vaan kotieläimenä on se levinnyt melkein yli koko maan- 
pallon ja on monessa paikoin metsistyneenä, niinkuin kaakkois- 
Europassa ja Amerikassa. Sen alkuperäisenä kotina pidetään 
keskistä Aasiaa. Niinkuin muistakin kotieläimistä on tätäkin 
lukuisia rotuja ja muunnoksia (Kvsto 161).

Aasi (E. Asinus) on ylipäänsä hevosta pienempi ja tunne
taan pitkistä korvistaan sekä jouhitupsusta hännänpäässä. Se me
nestyy ainoastaan lämpimässä ilmanalassa (Kvsto 166). — Muuli 
on sekasikiö aasista ja hevosesta. Sitä käytetään paljon vuori
maissa, esim. Hispaniassa, väkevyytensä ja vakavan astuntonsa 
tähden, vaan se ei voi sikiytyä.

Seepra (E. Zebra) tavataan ainoastaan kesyttömässä tilassa etelä- ja 
itä-Ahrikassa, sillä niitä ei ole voitu kesyttää. Sen karvapeitteessä on poi
kittaisia juomuja ja kooltaan se on hevosen ja aasin välillä (Kvsto 165).2. Tapireja. — T a p ir in a . — Näillä on kuono pitennyt lyhyeksi 
liikkuvaksi kärsäksi ja pää muistuttaa paljon sian päätä; ruumis on enimmi- 
ten harvakarvainen. Takaraajoissa on kolme varvasta, vaan eturaajoissa 
neljä. Ne elävät Aasian ja Amerikan metsissä järvien ja jokien läheisyy
dessä (Kvsto 168).3. Sarvikuonoja. — fth in ocerin a . — Tähän heimoon kuuluu isoja, 
hyvin jykeämumiisia, lyhytkarvaisia ja pitkäkuonoisia eläimiä; ne ovat mer
killisiä erinomaisen paksun, melkein karvattoman nahkansa kantta, jossa
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usein on syviä poimuja eli laskoksia, sekä sarvellisesta kuonostaan. Tämä 
sarvi on kasvanut ainoastaan nahkasta ja kuuluu marraskeden muodostuk
siin (niinkuin karvat ja kynnet). Sarvikuonoilla on kolme varvasta kaikissa 
raajoissa ja jalat ovat töppöjalkoja. Nämä eläimet elävät vesiperäisillä 
mailla, syöden etenkin puiden lehtiä. Niitä tavataan ainoastaan vanhan 
maailman lämpimissä osissa. Intialainen sarvikuono (Rhinoceros indicus) 
on yksisarvinen, vaan Ahrikalainen Sarvikuono (Rh. bicornis) on kaksisar- 
vinen (Kvsto 167). Muinaisen pitkäkarvaisen sarvikuonon jäännöksiä on 
löydetty monessa paikoin Europassa ja Siperiassa.

11 Lahko. S ik o e lä im iä  — Belluae.
Yhteisinä tunnusmerkkinä kolmen edellisen lahkon kanssa 

on Sikoeläimillä kaviolliset varpaat ja paksu nahka, vaan 
varpaiden luku on aina neljä. Niillä on samoin kuin kavioeläi
millä yhtä monta etuhammasta ylä- ja alaleuassa; kulmaham
paat ovat eroavaiset, sillä ne ovat hyvin isot poskihampaat 
ovat p o im u k iilte is iä  nystermäisellä latvapinnalla. Sikoeläi- 
met ovat iso- ja löntteröruumiisia eläimiä, jotka ovat joko kaikki
ruokaisia tahi kasvinsyöjiä. Ne elävät melkein yksinomaisesti 
kuumassa ilmanalassa, jonka tähden niiden ruumis on melkein 
karvaton tahi hyvin harvakarvainen (harjaksinen), vaan kyl- 
memmissä ilmanaloissa saavat ne tiheämmän karvapeitteen. Ne 
asuskelevat enimmiten vesien läheisyydessä ja rypevät mielel
lään liejussa.

S i k o e l ä i m e t  ovat n isäkkäitä , joiden raajat ovat va
rustetut n e l j ä l l ä  k a v i o l l i s e l l a  (so r  k a l l i s  e lia )  v a r 
p a a l la .  N ahka on paksu j a  etuhampaita on sama luku y lä - 
kuin alaleuassa. Kulmahampaat ovat isot j a  poskihampaat 
poimukiilteiset.

Lahko jaetaan kahteen, toisistaan sangen suuresti eroa
vaan heimoon, nimittäin Sikoihin ja Virtahevosiin.

S ia n  su v u n  (Sus) omituisuutena on varpaiden muodostus: 
niillä on kaksi täydellisesti kehittynyttä varvasta, joiden ka
violla eläin polkee, ja niiden takana kaksi vähemmin kehitty
nyttä n. s. l is ä v a r v a s ta jotka eivät ylety maahan. Kun on 
useampia kaviollisia varpaita samassa jalassa, sanotaan kavioita 
sorkiksi. Niillä on ylä- ja alaleuassa kuusi etuhammasta, joista 
alaleuan ovat eteenpäin ; uroksilla (karjuilla) tulevat kulmaham
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paat hyvin isoiksi (torahampaiksi), koska ne ovat avojuuriset 
ja kasvavat kaiken elinajan; yläleuan kulmahampaat eivät 
ole, niinkuin muilla nisäkkäillä, alaspäisiä, vaan ulos- tahi ylös- 
päisiä ja kuluvat usein lyhyemmiksi alaleuan kulmahampaiden 
hankaamisesta (Kvsto 170); poskihampaista ovat etumaiset pienet, 
sivuilta litistyneet ja teräväkärkiset, taemmaiset ulkonäöltään 
nystermäisiä, vaikka kiille on poimuista eikä peitä hampaan lat
van koko pintaa. Siat ovat kaikkiruokaisia. Ruumiinpeite on 
harvaharjaksinen; turpa on pitennyt liikkuvaksi kärsäksi, jolla 
eläimet kaivelevat (tonkivat) maata, hakien juuria, toukkia 
y. m. Tavallisen sian (S. scrofa) luullaan polveutuvan Metsä- 
siasta (S. scrofa ferus), jota tavataan etelä- ja keski-Euro- 
passa sekä Aasiassa ja pohjaisessa Ahrikassa (Kvsto 169). Etu- 
hampaiden luku on kuusi kummassakin leuassa, poskihampaiden 
seitsemän kussakin leukapielessä.

V ir ta h e v o s il la  (Hippopotamus) on mahdottoman iso, löntteröinen 
ruumis, hyvin lyhyet jalat, leveä ja turpea kuono sekä melkein karvaton 
nahka. Jalat ovat töppöjalkoja. Ahrikan jokiloissa ja järvissä elää Virta- 
hevonen (H. amphibius), joka elefantin jälkeen on isoin maaeläin (Kvsto 172).

12 Lahko. M ä reh tijö itä . — Ruminantia.
Märehtijät ovat suurimmaksi osaksi isoja eläimiä, joilla 

ylipään on hoikat jalat, pitkät korvat, kapea kaula ja vähä
pätöinen häntä, joka usein päättyy karvatupsulla, ja tekevät 
hyvin luonnollisen ryhmän, joka tärkeissä omituisuuksissa eroaa 
kaikista muista lahkoista. Tärkeimmät omituisuudet ovat raa
jojen, hammasrakennuksen ja ruuansulatuskanavan muodostuk
sessa. Märehtijät ovat sorkkaeläimiä ja enimmät polkevat 
ainoastaan varpaiden kavioilla; varpaita on kussakin jalassa 
kaksi täydellisesti kehittynyttä> vaan usealla on sitä paitsi 
kaksi lisävarvasta  s. o. kaksi pientä varvasta, jotka ovat edel
listen takana ja joiden kaviot käydessä eivät ylety maahan, ei 
ainakaan kovemmalla maalla astuessa; enimmin kehittyneitä 
ovat lisävarpaat semmoisilla märehtijöillä, jotka tulevat astu
maan pehmeämpiperäisellä alalla, esimerkiksi lumessa ja soilla. 
(Tarkasta Kvsto 177, 178). — Kaikki muut märehtijät, vaan ei 
kamelieläimet, ovat yläleuan etuhampaita vailla  ja niillä on siinä 
sen sijaan rustoinen kamara, jota vasten alaleuan etuhampaat
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sattuvat. Yläleuassa ei ole myöskään kulmahampaita ja ainoat 
hampaat siinä ovat kuusi poskihammasta kummallakin puolella. 
Alaleuassa on sitä vastoin yhtenäisessä rivissä kahdeksan tal
tan muotoista etuhammasta, joista reunimmaiset kumminkin ovat 
pidettävät k u lm ah am p a in a , vaikka eivät ulkonäössään eroa 
toisista; pitkän hammasloman perästä seuraa tässäkin leuassa 
kuusi poskihammasta. Kaikki poskihampaat ovat poimukiiltei- 
siä ja kiille muodostaa hampaan puremapintaan kaksi puoli
kuun muotoista pitkittäistä kuviota. Märehtijäin alaleuan 
nivelnastat ovat sangen vähän kuperat ja soveltuvat isoihin 
mataloihin nivelkuoppiin niin, että tämä nivelyhdistys myön
tää liikuntoa useampiin suuntiin. Pureksiessa liikuttavat mä
rehtijät alaleukaa sivullepäin, joten pitkittäiset kiillepoimut 
paremmin hienontavat niitä kasviaineita, joista nämä elävät 
(Kvsto 78). — Enimmin omituisia ovat nämä eläimet kuitenkin 
siinä, että ne märehtivät ruokaansa s. o. ne pureksivat sitä 
kahdesti. Ravinto käy tällöin neljässä eri mahalaukussa: pöt
sissä  (Kvsto 179 d), joka on isoin, (e), jonka
sisäpinnassa on verkkomaisesti asettuneita pieniä poimuja, sata- 
kerrassa (6), jossa on isoja pitkittäisiä poimuja, muistuttaen kir
jan lehtiä, sekä juoksutusmahassa (e), joka on saanut nimensä 
siitä, että sitä käytetään, pienistä vasikoista otettuna, maidon 
juoksuttamiseksi. Pötsi ja kuninkaankypäri ovat oikeastaan 
emättimen laajennuksia ja ovat yhteydessä tämän kanssa pit
kittäisellä raolla. Kun ruoka ensi kerran niellään, on se isona, 
kovana pallerona, joka yllämainitun raon kohdalle tultuaan pai
naa tämän reunoja erilleen ja tunkee pötsiin. Pötsin seinä
mistä eriävien nesteiden vaikutuksesta pehmiää tämä ravinto, 
jonka jälkeen se keräytyy kuninka Siinä se muo
dostuu pieniksi palloiksi, jotka sitten sysätään emättimen kautta 
uudelleen suuhun (tätä helpoittaakseen ovat märehtiväiset eläi
met märehtiessään enimmiten pitkällään). Suussa pureksitaan 
ruoka vielä kerran („märehditään“) yhä hienommaksi ja niellään 
uudelleen. Se on nyt hienoa ja melkein vetelää, jonka tähden 
se valuu emättimen raon ohitse sitä aukomatta ja tulee sata- 
kertaan ja siitä juoksutusmahaan, jossa varsinainen ruuansula
tus alkaa. Samalla tavalla kulkee juoma suoraa tietä sata-
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kertaan. — Useimmilla märehtijöillä, etenkin urospuolilla, on 
otsaluussa omituisia luukasvanneita joita ne käyttävät
aseina ja jotka aina ovat vieretysten parittain. — Tämä lahko, 
johon hyödyllisimmät kotieläimemme kuuluvat, on levinnyt mel
kein yli koko maapallon. Ne elävät mielellään suurissa par
vissa (laumoissa), joissa on useampia naaraksia ja yksi uros; 
ne synnyttävät harvoin enemmän kuin yhden tahi kaksi vasik
kaa, vaan nämä ovat syntyessään verraten isompia ja enemmän 
kehittyneitä kuin käpälällisten nisäkkäiden sikiöt ja voivat hy
vin aikaisin seurata emoa.

M ä reh tijä t ovat nisäkkäitä, joiden raajat ovat sor- 
ka llis ia ,t ja  joiden yläleuassa ei ole etuhampaita ollenkaan 
tahi ainoastaan 2. Niiden poskihampaat 

ja  ne m ä reh tivä t ruokaansa .
Lahko voidaan jakaa ensin kahteen isoon ryhmään eli 

osastoon, nimittäin Sarvieläimiin ja Kamelieläimiin. Sarvieläi- 
met jaetaan Onttosarvisiin ja Täyteissarvisiin ja näiden niin
kuin muidenkin jaoituksien perusteina käytetään etupäässä sar
vien, jalkojen ja hampaidenkin muodostuksia.

1. Onttosarvisia. — C avico rn ia . — Onttosarvisilla, joita 
myös nimitetään nautaeläimiksi, on sarvi sarveistupen ympä
röimä. Otsaluusta kehittyvä luutappi, jota tämä sarveistuppi 
ympäröitsee, on huokoinen eli hohkainen ja nimeltään tohlo. 
Tämmöiset sarvet ovat yksinkertaiset, haarattomat, aina pysy
väiset sekä kasvavat eläimen koko elinajan. Useimmiten niitä 
on kummallakin sukupuolella. Tähän kuuluu härjät, lampaat, 
vuohet ja antilopit.

H ä r jä n  su ku  (Bos) tunnetaan ulos- ja ylösk ään toisista, 
ainakin kärjen puolelta liereistä sarvistaan. Härjät ovat jykeämpi- 
ja vankempiruumiisia kuin muut märehtijät, lyhytkaulaisia ja 
isopäisiä. Tähän kuuluu:

Tavallinen härkä (B. taurus), joka on litteä-otsainen ja 
liereäsarvinen. Tätä lajia on lukuisia rotuja, jotka kaikki alku
jaan ovat olleet Vanhan maailman asukkaita, vaan joita nyt 
tavataan myös Amerikassa ja Uudessa Hollannissa. Varsinaisena 
metsäeläimenä ei härkää enää tavata missään, vaan monessa 
paikoin metsistyneenä, niinkuin esimerkiksi etelä-Amerikassa.

6
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Härjän luullaan polveutuneen sukupuuttoon kuolleesta 
jästä  (B. urus), joka oli melkein puolta isompi.

Puhvelihärjällä (B. bubalus) on kupera otsa ja isot, hiukan litisty
neet sarvet. Se tavataan kesyttömänä itä-Intiassa, josta se on joutunut 
läntiseen Aasiaan ja etelä-Europaan, jossa sitä pidetään kotieläimenä. Se 
menestyy ainoastaan vesiperäisissä ja liejuisissa paikoissa.

Piisonihärkä (Bonasus) on tavallisen härjän kokoinen, vaan sillä 
on lyhyempi, kupera otsa, pää ja kaula hyvin pitkä- ja kähäräkarvainen, 
parta leuan alla ja ryhä olkapäiden välissä. Ennen muinoin oli se ylei
nen koko Europassa, vaan tavataan nykyään ainoastaan yhdessä paikassa 
Litvassa sekä Kaukasossa (Kvsto 186). Tämän lajin muunnos — Amerika- 
lainen Piisonihärkä, on muuten päämuodon näköinen, vaan lyhyempi-jalkai- 
nen ja häntäinen ja koko sen eturuumis on pitkäkarvainen. Se elää suu
rissa laumoissa pohjois-Amerikan ruoho-aavikoilla. Piisonihärkia ei ole voitu 
kesyttää.

L a m p a a n  s u v u l la  (Ovis) on särmäiset, köynnöskiertei- 
set sarvet. Ne menestyvät parhaiten vuorimaissa (Katso 180).

Tavallisella lampaalla (Ovis aries) on tiheä, kähäräinen 
villa, kun sitä vastoin kesyttömässä tilassa elävillä lajeilla on 
lyhyt ja sileä karva (Kvsto 183). Kesyttömiä lajeja tavataan 
etelä-Europan ja keski-Aasian vuorimaissa. Kesyä lammasta 
on lukuisia muunnoksia useimmissa maissa, esim. „Merino- 
lammas.“

V uohen  s u v u l la  (Capra) on särmäiset, taaksepäin kaa- 
revaiset sarvet sekä parta leuan alla.

K esy Vuohi (C. hircus) on lukuisissa muunnoksissa levin
neenä yli koko Europan ja suurimmassa osassa muita maanosia 
(Kvsto 182). Semmoisista lajinmuunnoksista ovat 
ja Kasmirivuohi kuuluisimmat.

Kesyttömistä lajeista, jotka kaikki elävät korkeilla vuorilla, on enim
min huomattava Vuorikauris (C. Ibex) (Kvsto 181), jolla on isot nystyiset 
sarvet ja joka ennen oli yleinen Alpeilla, vaan nyt on melkein sukupuut
toon hävitetty.

A n tilo p in  su v u lla  (Antilope) on liereät, ainoastaan hiukan kaa
revat, melkein pystyt sarvet, ja käsittää suuren joukon lajeja hevosen ko
koisista jäniksen kokoisiin, jotka solean ruumiinsa, korkeiden ja hoikkien 
jalkojensa kautta paljon muistuttavat hirvieläimiä. Ne elävät suurissa par
vissa etenkin Ahrikan ja Aasian aroilla.

Kaselli (A. dorcas) on yleisimmin tuttu ja on tavallinen pohjais- 
Ahrikassa ja lounais-Aasiassa (Kvsto 185).
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Vuorivuohella eli Kemsillä (Capella rupicapra) (Kvsto 184) on ai* 
noastaan kärjestä taaskääntöiset sarvet.

2. Täyteissarvisia. — C erv ico rn ia . — Näiden sarvet ei
vät ole tohloa ympäröiviä onttoja sarveistuppia eikä ne ole kaiken 
iän pysyviä, niinkuin edellisen ryhmän märehtijöillä. Otsaluusta 
kehittyvästä luutapista eli tohlosta kasvaa pitkiä, haaraisia sar
via siten, että tohloa peittävän ihon alle muodostuu rustoa, joka 
sitten vähitellen luutuu. Sarvien kasvaessa niitä siis peittää kar
vainen nahka, joka vastaa sarveistuppea onttosarvisten sarvissa. 
Tämä nahka hangataan pois, kun sarvet ovat saaneet täyden 
kokonsa, niin että ne täydellisinä eivät ole muuta kuin täytei
nen, paljas luu, joka taas vastaa onttosarvisten tohloa. Täm
möiset sarvet putoavat vuosittain (talvella) ja uudet kasvavat 
sijaan erinomaisen pian. Joka vaihdoksen perästä tulevat sar
vet isommiksi ja saavat useampia haaroja. Joskus on koko 
sarvi kuitenkin ainoastaan mainittu luutappi, jota ruumiinnahka 
peittää, ollen samannäköisenä kuin muukin ruumiin peite ja py
syen poiskulumatta. Kaikilla muilla, kuin peuralla, on sarvia 
ainoastaan urospuolella. Täyteissarvisia, joita myös sanotaan 
Hirvieläimiksi, tavataan hyvin levinneinä useimmissa maan
osissa, vaan ei ole yhtään hirvieläintä tavattu Australiassa eikä 
etelä-Ahrikassa.

H irve n  suvun  (Cervus) urospuolilla on isot, haaraiset 
täyteissarvet. Hirvet ovat kauniita, sirovartaloisia, korkea- 
jalkaisia eläimiä, joista useammat lajit elävät metsissä.

Hirvi (C. alces) on Europan isoin nyt elävä maaeläin ja 
tavataan pohjaisessa ja itäisessä Europassa sekä Siperiassa ja 
pohjais-Amerikassa. Sarvet ovat leveät, lapiomaiset, reunasta 
sormihaaraiset (Kvsto 189, 190)

Peuralla (C. Tarandus) ovat sarvet (joita on molemmilla 
sukupuolilla) pitkähaaraiset, liereät ja ainoastaan kärjenpuolelta 
litistyneet. Peuraa tavataan kesyttömässä tilassa pohjoisnavan 
maissa ja pohjaisissa tunturiseuduissa. Sitä pidetään kotieläimenä 
Siperian kansoilla ja Lappalaisilla (Poroja) (Kvsto 191).

Saksan hirvellä (C. elaphus) on isot, liereät, eteenpäin haaraiset sar
vet (Kvsto 187). Se on etenkin keski-Europan eläimiä.

Kuusipeuralla (C. dama) on yläpäästä litteät, haarareunaiset sarvet. 
Sitä tavataan Välimeren maissa. Lähinnä tätä lajia oli Jättiläishirvi (C.
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giganteus) eli muinainen hirvilaji, jonka jäännöksiä on tavattu monessa 
paikoin Europassa ja Aasiassa. Tämä oli mahdottoman iso eläin, jonka sar
vien päitten väliä oli kuusi kyynärää (Kvsto 188).

Metsävuohi (C. capreolus) on lammasta vähän isompi ja sen sarvet 
ovat liereät, harvahaaraiset ja tyvestä nystyräiset. Etelä- ja keski-Europa 
ovat sen kotoseutuja (Kvsto 192).

Myskihirvi (Moschus moschiferus) on hirvien näköinen, vaan on sar
veton. Sen sijaan on urospuolilla isot kulmahampaat (torahampaat). Na
van kohdalla on rauhasia, jotka erittävät tunnettua myskiainetta. Se asuu 
keski-Aasian ylängöillä.

S i r a h v i  (Camelopardalis girafa) on ainoa nyt elävä su
kuaan ja eroitetaan usein eri heimoksikin. Se eroaa kaikista 
muista märehtijöistä omituisen ruumiinmuotonsa kautta: selkä 
viettää jyrkästi taaksepäin, raajat, etenkin eturaajat, ovat hy
vin korkeat ja kaula on vartaloa pitempi (Kvsto 194). Otsassa 
on kaksi lyhyttä, nahkan peittämää, pysyvää luutappia, jotka 
vastaavat hirvieläinten tohloa (Kvsto 193). Lisävarpaita ei ole. 
Sirahvia tavataan etelä- ja keski-Ahrikassa, jossa se elää pui
den lehdistä, joita se pitkällä kielellään repii irti.

3. Kameli eläimiä. — Cam elida. — Yläleuassa näillä on 
kaksi etuhammasta, jotka ovat kulmahampaiden näköisiä, vaan 
sitä paitsi todelliset kulmahampaat kumpaisessakin leuassa ja 
alaleuassa kuusi etuhammasta (Katso Kvsto 196). Tämmöisellä 
omituisella hammasrakennuksella voivat ne nyhtää piikkisiä kas
vinosia, jotka ovat niiden ravintona. Astuessaan ne polkevat 
koko varpailla eikä ainoastaau varpaiden sorkkakavioilla, niin
kuin edelliset märehtijät. Raajat ovat pitkät ja päättyvät kah
della varpaalla, joita peittää vaillinaiset, kynnentapaiset kaviot, 
sillä nämä peittävät ainoastaan varpaan yläpuolta. Lisävar
paita ei ole ja varpaiden alapuolta peittää, yhdistäen ne myös 
sisäänsä, paksu sarveisaineinen, käsnäinen polkuantura, jolla 
voivat astua hiekassa uppoamatta. Ruuansulatuskanava on eri
lainen siinä, ettei satakertaa ole. Kamelieläimillä ei ole kos
kaan sarvia.

K a m e lin  s u v u l la  (Camelus) on yksi tahi kaksi ras
van muodostamaa ryhää seljässä. Tähän kuuluu ainoastaan 
kaksi lajia.
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Kaksiryhäinen kameli (O. bactrianus) on tavallinen kuor- 

maeläin tatarilaisilla ja mongolilaisilla kansoilla keski- ja itä- 
Aasiassa sekä etelä-Wenäjällä (Kvsto 195).

Yksiryhäinen kameli (C. dromedarius) on taas tavallinen 
Arapiassa ja pohjois-Ahrikassa (Kvsto 197). —  Kesyttömänä ei 
tavata kumpaakaan lajia.

L aam an su vu lla  (Auchenia) ei ole selkäryhää ja var
paat ovat toisistaan erillään, kummallakin eri polkuanturansa. 
Tähän kuuluvia lajeja tavataan ainoastaan Andien vuorenharjan- 
teella etelä-Amerikassa. Laama (A. lama) oli Perussa alkuasujan- 
ten ainoana karjaeläimenä Europalaisten sinne tullessa (Kvsto 189).

13 Lahko. V a i  a  so l a  i m i a . — C etacea .
Nämä eläimet, jotka ovat muodostuneet yksinomaisesti 

elämään vedessä, eroavat jo ensi katsahduksessa kaikista muista 
nisäkkäistä, ollen enemmän kalan näköisiä, kuin muiden nisäk
käiden. Eturaajat ovat yksinomaisesti uintielimiä ja sentähden 
evämäisiä s. o. olkavartta ja kyynäsvartta vastaavat ruumiin
osat ovat hyvin lyhyet; kättä vastaava osa on leveä ja yhteisen 
nahkan yhdistämät sormet muodostavat omituisen litteän airon; 
usein ovat sormet useampiluisia kuin muilla nisäkkäillä (Tarkasta 
Kvsto 207 a), ja melkein aina ne ovat ilman minkäänlaisetta kynsi- 
muodostuksetta. Takaraajoja ei ole ollenkaan, eikä ristiluuta ; 
ainoastaan kaksi hoikkaa luuta osoittaa lantion paikkaa (Kvsto 
214 a); ja takaruumis päättyy leveällä, vaakasuoralla (ei pysty
suoralla, niinkuin kaloilla) uimaevällä. Valaseläimillä ei ole 
mitään ulkopuolella eroitettavaa kaulaa eikä ulkokorvia eikä 
myöskään solisluita. Hammasrakennus on hyvin erilainen lahkon 
eri alaryhmissä: milloin on leuoissa etuhampaita ja litteäpäisiä 
poskihampaita, milloin ovat kaikki hampaat samanlaisia, terävä- 
päisiä, milloin taas ei ole hampaita ollenkaan.

Valas e lä im et ovat nisäkkjoiden eturaajat ovat 
eväm äiset, melkein aina kynnettömät; ne ovat takaraajatto- 
mia sekä varustetut peräevällä takaruumiissa. Solisluita ei 
ole. Hammasrakennus on vaihteleva.

Lahko jaetaan kahteen, toisistaan sangen jyrkästi eroavaan 
ryhmään eli alalahkoon: Sirenieläimiin ja Varsinaisiin Valaisin.
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1. Sirenieläimiä. — S iren ia .
Nämä eläimet lähenevät monessa suhteessa viittä viimeksi 

selitettyä lahkoa eli kaviollisia eläimiä. Hammasrakennus on mel
kein kuin Tapirin; sieraimet ovat kuonon päässä; ruumista peittää 
harvassa olevat harjakset ja muutamilla on kaviomaiset, litteät 
kynnet. Varsinaisten valaiden kanssa ovat nämä yhdenkaltaisia 
siinä, ettei niillä ole takaraajoja, että eturaajat ovat evämäisiä ja 
että niillä on vaakasuorasti levinnyt peräevä. Sirenieläimillä on 
kahdenlaisia hampaita, nimittäin litteäpäisiä poskihampaita, jotka 
soveltuvat kasviaineiden hienontamiseen, ja etuhampaita, joita on 
ainakin nuoremmilla eläimillä. Poiskuluvien poskihampaiden si
jaan kasvaa alinomaa uusia, niinkuin elefantilla. Ne ovat kas
vin syöjiä, eläen suurissa parvissa merenrantojen läheisyydessä.

Merilehmä (Halicore dugong) elää Intian meressä. Van
hoilla urospuolilla ovat yläleuan etuhampaat kasvaneet pitkiksi 
torahampaiksi (Kvsto 213).

2. Varsinaisia valaita. — Cete.
Nämä ovat vielä enemmän kalanmoisia kuin Sirenieläimet. 

Niiden nahka on karvaton ja sen alla on paksu rasvakerros; 
pyrstöevä on halkinainen ja niillä on usein vielä selkäeväkin, 
jossa kumminkaan ei ole ruotoja niinkuin kalojen evissä. Pää 
on hyvin iso ja kita sitä myöten erinomaisen leveä.

Muutamilla, joita sanotaan hammasvalaiksi, on suuri joukko 
hampaita, jotka ovat kaikki samanlaisia, keilamaisia ja terävä- 
päisiä (Kvsto 209) ja pysyvät eläimellä kaiken iän (ainakin osaksi). 
Nämä nisäkkäät saavat siis yhden ainoan kerran hampaita. Muu
tamilla taas on poikasina ollessaan hammasaiheet, jotka eivät 
koskaan puhkaise leukaluita, vaan jäävät kehittymättä ja surkastu
vat viimein aivan pois. Nämä saavat kasvaessaan hampaiden 
asemesta hetulat. Hetulat ovat kitalaesta poikkipäin suussa riip
puvia, sisäreunassa ripsuisia sarveiskiskoja, hetulakiskoja (Kvsto 
211, 212). Nämä laskevat pois veden siivilän tapaan, vaan pi
dättävät suussa niitä pieniä eläimiä, jotka ovat näiden eläinten 
ravintona. Niiden nielu on nimittäin niin ahdas, että ne voivat 
niellä ainoastaan hyvin pieniä kaloja, nilviäisiä y. m. Yalas- 
eläintep sieraimet eli n. s, ruiskureiät ovat ylhäällä pään yläpuo
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lella ja niitä käytetään ainoastaan hengityseliminä, koska haistin 
aisti kokonaan puuttuu. — Varsinaisia valaita tavataan etenkin 
maan-napojen läheisissä merissä ja kaikki ottavat ravintonsa 
eläinkunnasta. Näiden joukossa tavataan isoimmat kaikista 
eläimistä. — Alalahko jaetaan kahteen heimoon: 
den ja Hetulavalaiden heimoihin.

1. Hammasvalaita. — D en tice te . — Näillä on hampaat 
ja yksi ruiskureikä.

Merisika (Phocaeua communis) on pienin ja yleisin laji. 
Sillä on 25 melkein tasapäistä hammasta kussakin leukapielessä, 
pyöreäpäinen kuono sekä selkäevä. Sitä tavataan kaikissa Euro- 
pan merissä Vienan merestä Mustaan mereen saakka. Se tulee 
kesällä Itämereen ja tavataan joka kesä Suomenkin rannoilla.

Juoksiaisella (Delphinus delphis) on myös selkäevä, vaan 
sillä on pitkä, suippea kuono ja noin 50 hyvin suippoa hammasta 
kussakin leukapielessä. Se on jokseenkin yleinen Europan me
rissä. (Kvsto 208).

Maitovalas (Beluga leucas), aivan valkea ja selkäevätön, 
on yleinen Vienan meressä.

Miekkavalas (Orca gladiator), jolla on 12 vahvaa ham
masta kussakin leukapielessä, on raatelevaisin kaikista hammas- 
valaista. Se puree isoja kappaleita elävän valaskalan kyljestä. 
Jäämerestä Välimereen ja Japaniin asti tavataan tämä laji.

Sarvivalaalla (Monodon monoceros), jolla on kaksi eteen
päin kasvavaa hammasta yläleuan etupuolessa (uroksella kasvaa 
vasempi näistä 6—10 jalkaa pitkäksi, vasenkierteiseksi aseeksi) 
ja jota tavataan ympäri pohjoisnavan.

2. Hetulavalaita. — M y stice te . — Ne ovat hampaatto
mia ja niillä on kaksi ruiskureikää.

Niihin kuuluu erinomaisen isoja eläimiä, joita pyydetään 
rasvan ja hetulakiskojen („valaskalan luuta“) takia. Etenkin 
vainotaan

Grönlannin valasta (Balaena mysticetus), jolla on sileä, 
evätön selkä ja joka ennen oli yleinen pohjais-Jäämeressä, vaan 
nyt on useimmissa paikoin sukupuuttoon hävitetty. Se on 
60—70 jalkaa pitkä (Kvsto 210). Jättiläisvalas (Balaenoptera 
Sibbaldii), joka on vielä sangen yleinen Jäämeressä, on 70—80
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jalkaa pitkä, mutta hoikempi kuin edellinen ja varustettu pie
nellä selkäevällä sekä suipolla kuonolla.

14 Lahko. L a is k ia is ia .  — B ru ta .
Ne eläimet, jotka tekevät tämän lahkon, ja joita myös on 

nimitetty Hampaattomiksi, eroavat hampaittensa suhteen kai
kista edellisistä nisäkkäistä. Etuhampaita puuttuu aina ja 
usein myös kulmahampaita, ja monella on suu aivan hampaaton. 
Hampaat ovat aina kiillettömid ja avojuurisia ja pysyvät kai
ken iän. Varpaat ovat usein yhteenkasvettuneet hyvin pitkiin, 
käyriin, joko sivuilta tahi päältä litistyneisin kynsiin saakka. 
Solisluu on melkein kaikilla. Nykyään elävät lajit, jotka 
yleensä ovat typeriä ja hidasliikkeisiä, ovat kaikki pieniä tahi 
keskikokoisia eläimiä ja joko hyönteissyöjiä tahi kasvinsyöjiä. 
Enimmät elävät etelä-Amerikassa, jonka maanosan omituisim
mat eläimet ovat nämä sekä leveänenäiset apinat.

L a is k ia is e t  ovat nisäkkäitä, joiden raajat ovat varus
tetut kynsillä ja  joiden hampaat ovat aivan k ii l le ttö m iä ; 
niiltä aina puuttuu etuhampaat, usein myös kulmahampaat ja  
joskus kaikki hampaat. Melkein kaikilla on solisluu.

Lahkon heimoista ovat tärkeimmät: Varsinaiset laiskiai
set ja H yön teis syöjä t.

Varsinaisia laiskiaisia. — B radypoda. — Niillä on lyhyt- 
leukainen, pyöreä pää ja vahvat poskihampaat (Kvsto 206); nii
den ruumista peittää pitkä karkea karva; eturaajat ovat taka- 
raajoja paljoa pitemmät ja jalkapohjat kääntyneet sisäänpäin. 
Tämmöisillä jaloilla eivät laiskiaiset tuskin ollenkaan voi astua 
maassa, vaan elävät koko ikänsä puissa, joissa ne kynsiensä 
avulla hitaasti kiipeilevät, elättäen itsensä puiden lehdillä. Lais
kiaiset ovat hännättömiä tahi hyvin lyhythäntäisiä. Ulkonäössä 
ja elantotavoissa muistuttavat ne hiukan apinoita. Niitä tava
taan ainoastaan etelä-Amerikassa. Kaksivarpaiseita laiskiai
sella eli Unaolla (Bradypus didactylus) on eturaajoissa kaksi 
ja takaraajoissa kolme kynttä. Laiskiaisten tavallisin asento 
puissa nähdään Kvsto 205.

Välimuotoja tämän ja seuraa van heimon välillä olivat muutamat mui
naiset etelä-Amerikassa elävät laiskiaiset, Jättiläislaiskiaiset, jotka olivat
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elefanttiakin vielä jykeämpiruumiisia, vaikka eivät olleet niin korkeita 
(Kvsto 204).

Hyönteissyöjiä. — E ntom ophaga. — Nämä ovat pitkäleu- 
kaisia ja niillä on takaraajat eturaajoja pitemmät. Heimo jaetaan 
Hampaallisiin (vyötiäiset), joiden suu on keskinkertainen, ja 
joiden kieli ei ole pitkälle venyvä ja (muurahais-
kävyt ja muurahaiskarhut), joiden suu on hyvin pieni ja kieli 
hyvin venyvä.

V y ö tiä is i l lä  (Dasypus) on leveä ruumis, jota peittää luu- 
panssari s. o. toisiinsa reunoillaan liittyviä luulevyjä. Tämmöi
siä kulmikkaita levyjä on peittämässä päätä ja olkaseutuja ja 
samoin takaruumista, vaan niiden välissä on keskivartalon peit
teenä suuri luku liikkuvasti toisiinsa liittyviä rivittäisiä luu- 
levyjä, jotka myöntävät ruumiin notkistumista, joka onkin muu
tamissa lajeissa niin suuri, että ne voivat käpristyä kokoon 
kuin siili. Pää on suippo ja häntä pitkä (Kvsto 202). Vyötiäi
sillä on poskihampaat ja niiden etujaloissa on aina vahvat kaivin- 
kynnet, niinkuin kaikilla hyönteissyöjillä laiskiaisilla. Ne elävät 
enimmäkseen hyönteisistä. Kaikki ovat etelä-Amerikan eläimiä 
ja kaivavat maahan asumuksiaan suurella taidolla ja nopeudella.

Pitkäkielisetovat aivan hampaattomia (Kvsto 200). Niillä 
on pitkä kuono ja hyvin pieni suu sekä pitkä, lieromainen, ve
nyvä kieli, jolla ne pyytävät muurahaisia ja muita hyöntei
siä. Pitkiä kynsiään käyttävät ne joko kiipeämiseen tahi muu
rahaisien ja termiittien pesien särkemiseen tahi myöskin maa- 
kolojen kaivamiseen. Häntä on pitkä.

Tähän kuuluu:
Muurahaiskävyt (Manis), joiden ruumista peittää suomumai- 

set sarveislevyt. Varpaita on viisi ja niissä pitkät kaivinkynnet 
(Kvsto 201). Niitä tavataan Ahrikan ja Aasian kuumissa osissa.

Muurahaiskarhulla (Myrmecophaga) on ruumis ja häntä 
pitkäkarvainen, kuono erinomaisen pitkä ja suu aivan pieni. 
Varpaita yhdistää nahka kynsiin asti, jotka ovat käyriä kaivin- 
kynsiä ja jalkapohjat ovat niinkuin laiskiaisilla sisäkääntöiset, 
niin että eläin astuu jalkojen ulkosyrjällä, jolloin kynnet kääntyvät 
sisäänpäin. Ne ovat myöskin etelä-Amerikan eläimiä (Kvsto 199),
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15 Lahko. P u ss ie lä im iä . — Marsupialia.
Täännimelliset eläimet eroavat kaikkien edellisten lahko

jen eläimistä ensinnäkin sen omituisuuden kautta luurakennuk- 
sessa, että vatsaontelon etuseinää on tukemassa kaksi ulos- 
päistä, lantion etupuolesta lähtevää luuta, jotka ovat nimeltään 
pankkaluut (Tarkasta Kvsto 221, 225). Pussieläimet eroavat vielä 
kaikista muista nisäkkäistä siinä, että niiden sikiöt syntyvät 
hyvin kehittymättömässä tilassa, sokeina ja karvapeitteettö- 
minä ja niin pieninä, että esimerkiksi miehen korkuisen Kenkurun 
sikiöt ovat syntyessään tuumanpituiset. Koska sikiöt syntyvät 
noin vaillinaisessa kehityksen tilassa, on erityisiä neuvoja tar
peen niiden auttamiseksi tässä tilassa. Heti synnyttyään imey-

Kuv. 2i. Pmsieiäimen pussi ja  vastasyntynyt sikiö.ai^aa kylmää vastaan ja vaa
raan jouduttuaan. — Hammas- 

rakennus on tässä lahkossa hyvin vaihteleva samoin kuin tä
hän kuuluvien eläinten elantotapa ja ravinto: ne, jotka elävät 
lämminverisistä eläimistä ja hyönteisistä, lähenevät hammas- 
rakennuksessaan petoeläimiä ja hyönteissyöjiä, niillä taas, jotka 
elävät kasviaineista, juurista ja hedelmistä, on nystermäiset tahi 
poimukiilteiset poskihampaat ja joskus aivan semmoinen hammas- 
rakennus kuin jyrsijöillä. Raajojen muodostus on samoin hyvin 
vaihteleva: puissa kiipivillä pussieläimillä on hyvin kehittynyt, 
toisia sormia vastaan asetettava peukalo takaraajoissa, jotka 
siis ovat näillä, samoin kuin apinoilla kädellisiä. Melkein kaikki 
pussieläimet ovat Uuden Hollannin, Van Diemenin maan ja Uu
den Guinean asukkaita, joissa maissa, harvoilla poikkeuksilla,

tyvät ne kiinni emon nisiin, ja 
tässä asennossa pysyvät ne 
useampia kuukausia nisiä ympä
röivän pussin suojassa (Kuv. 
21). Muutamilla lajeilla tämä 
pussi kuitenkin on hyvin vähän 
kehittynyt, ihopoimuna vaan. 
Tultuaan niin varttuneiksi, että 
voivat itsestään huolta pitää, 
jättävät poikaset pussin, vaan 
turvautuvat siihen vielä jonkun
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ei muita nisäkkäitä ole. Pussieläinten lahko edustaa tässä 
maanosassa siis useampia muiden maanosien nisäkäslakkoja. 
Se on iältään vanhempi maan päällä kuin kaikki edelliset lah
kot ja oli ennen niitä levinnyt koko vanhassa maailmassa. Niit
ten luita on löydetty monin paikoin Europassakin.

P u ss ie lä im e t ovat nisäkkäitä, joiden vatsaontelon etu
seinää on tukemassa ulospäiset p a n k k a lu u t . Nisiä peit
tää ihon muodostama p u s s i , jossa sikiöitä säilytetään. 
Nämä eläimet edustavat Australiassa hammasrakennuksen 
y. m. suhteen muiden maanosien petoeläimiä, hyönteissyöjiä, 
apinoita, jyrsijöitä ja  märehtijöitä.

Lahko jaetaan seuraaviin osastoihin: Petomaisia, Apina
maisia, Pussijyrsijöitä ja Pussimärehtijöitä.

1. Petomaisia pussieläimiä. — Tähän osastoon luemme 
kaikki ne pussieläimet, jotka ottavat ravintonsa eläinkunnasta. 
Muutamat ovat kokonaan lihansyöjiä, jolloin niillä on sahateräi- 
set poskihampaat ja isot kulmahampaat, niinkuin petoeläinten 
lahkolla (Kvsto 216). Semmoisia on Pussihukka Van Diemenin 
maassa (Kvsto 215). Toiset elävät parhaasta päästä hyöntei
sistä, jolloin poskihampaat ovat piikkipäiset, niinkuin hyönteis- 
syöjäin lahkolla (Kvsto 219); sitä paitsi ovat takaraajat usein 
kädellisiä ja häntä on joskus kierteishäntä. Näitä viimeksi- 
mainituita tavataan myös Amerikan mantereella. Tähän kuuluu 
Pussipäästäinen Uudessa Hollannissa (Kvsto 217) ja Aeneashiiri 
luoteis-Brasiliassa (Kvsto 218).

2. Apinamaisia pussieläimiä. — Nämä ovat jokseenkin pie
niä, puissa kiipiviä eläimiä, jotka elävät hedelmistä ja muista 
kasviosista. Poskihampaat ovat nystermäisiä ja takaraajat 
kädellisiä sekä häntä usein kierteishäntä. Näitä on tavattu 
paitsi Australiassa myös itä-Intian saaristossa. Lentävällä 
Pussiapinalla Uudessa Hollannissa on nahka ruumiin * kupeella 
levinnyt lenninnahkaksi (Kvsto 220).

3. Pussijyrsijöitä. — Tähän kuuluu Vompatti (Kvsto 222), 
jonka hammasrakennus on samanlainen kuin kasvinsyöjäin jyrsi
jäin s. o. kaksi isoa etuhammasta ylä- ja alaleuassa, kulma- 
hampaita ei ollenkaan, ja kiillepoimuisia, avojuurisia poskiham- 
paita. Sillä on kaivinkynnet etujaloissa ja kaivaa koloja maahan,
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4. Pussimärehtijöitä. — Näitä ovat Kenkuru ja Kenkuru- 
rotat Uudessa Hollannissa, jotka kaikki ovat yksinomaisesti 
kasvinsyöjiä. Kenkurulla (Kvsto 223) on lyhyet eturaajat, erin
omaisen pitkät takaraajat ja hyvin vahva häntä, jota eläin käyt
tää tukena istuessaan. Kenkuru on kanta-astuja, sillä koko 
jalkapohja on maata vasten. Hammasrakennuksessa huomataan 
yläleuassa kuusi etuhammasta ja alaleuassa kaksi, kulmaham
paita ei ollenkaan, ja poimukiilteisiä poskihampaita (Kvsto 224). 
Mahalaukku on monikertainen. Kenkurut elävät useimmiten 
suurissa parvissa, niinkuin useat märehtijätkin. Kenkurun suvun 
isoin laji on pystyssä melkein kolmen kyynärän korkuinen ja 
on Uuden Hollannin isoin nisäkäs.

Tähän lahkoon kuuluivat ne nisäkkäät, jotka ensin ilmes
tyivät maan päällä.

16 Lahko. N o k k a e lä im iä . — M onotrem ata.
Tämä nisäkäsluokan alhaisin lahko käsittää ainoastaan 

kaksi sukua, joiden eläimet samoinkuin pussieläimet yksinomai
sesti kuuluvat Australian eläimistöön. Tämä lahko on taval
lansa välimuoto nisäkkäiden ja lintujen sekä matelijain lah
kojen välillä. Nokkaeläimet ovat pussieläinten kaltaisia siinä, 
että niillä on pankkaluut, vaan mitään nisiä ympäröivää pus
sia niillä ei ole ja ylipään syntyvät niiden sikiöt enemmän ke
hittyneinä kuin pussieläinten. Hartian luissa tapaamme kaksi 
taemmaista solisluuta, nimeltään korppiluut, jommoisia ei ole 
muilla nisäkkäillä, vaan linnuilla ja matelijoilla (Tarkasta Kvsto 
227 c). Varsinaisen rintalastan edessä on suuri T muotoinen 
„eturintalasta“ (Kvsto 227 e). Nokkaeläimet eroavat vielä siinä
kin kaikista muista nisäkkäistä, ettei niillä ole pehmeät huulet, 
vaan suu on muodostunut sarveisnokaksi, jossa ei ole todellisia 
hampaita. Silmät ovat pienet ja ulkokorvia puuttuu.

N o k k a e lä im e t ovat nisäkkäitä, joilla on p a n k k a 
luut, vaan nisiä ympäröivää p u ss ia  ei ole; niillä on ko rp 
p ilu u t ja  suu muodostunut hampaattomaksi sa rve isn o ka ksi.

Nokkasiilit (Echidna) ovat täydellisesti hampaattomia, 
vaan niillä on useita rivejä teräviä sarveispiikkejä kitalaessa. 
Ne ovat suuresti tavallisen siilin näköisiä: ruumis on karvapeit-



teinen, vaan karvojen välissä on seljässä lukuisia kankeita piik
kejä. Eturaajoissa on kaivinkynnet ja kieli on lieroraainen, 
jolla ne pyytävät muurahaisia. Nokkasiilillä on kapea nokka, 
vaan

Nokkaeläimillä (Ornithorynckus) on leveä, litteä nokka 
ja kussakin leukapielessä kaksi litteätä puremalevyä, jotka vas
taavat hampaita. Varpaita yhdistää räpylät ja häntä on litteä 
ja majavan hännän kaltainen, vaikka karvainen. Tämä omitui
nen eläin elää vesihyönteisistä ja nilviäisistä.
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Yleinen katsaus Nisäkkäiden luokkaan.
A. Nisäkkäiden

Tärkeimmissä suhteissa on kaikkien nisäkkäiden ruumiin
rakennus yhtäläinen ja samanlainen kuin ihmisen, jonka ruu- 
miinrakennuksen tulimme tuntemaan. Eroavaisuus on suurempi 
ulkonaisissa kuin sisemmissä osissa ja suurin raajojen ja ham
paiden muodostuksessa, koska tämä aina on lähimmässä yhtey
dessä elantotavan kanssa.

1. Pään osista on pää  koppa  verraten pienempi, naama-
osa isompi kuin ihmisellä. Jälkimäinen on pitennyt kuo
n o ksi, jonka kautta useimmat nisäkkäät voivat käyttää suu
taan tavoittamiselimenä. Jos se on hyvin suippo (niinkuin 
useimmilla maata kaivelevilla eläimillä), sanotaan sitä k ä r 
sä ks i;  tämä on usein liikkuva ja herkkätuntoinen. Joskus on 
nenä yksinään pitennyt p i tk ä  k sikärsäksi (elefantilla, tapi- 
rillaj; myös tämä muodostus on samoin myös
k ie li s i r a h v i l l a , muurahaissyöjillä ja nokkasiilillä.

2. Vartalo on useimmiten pitennyt taaksepäin 
n ä ksi, joka voi olla monenlaisten tointen välikappaleena. Kier- 
teishäntää esimerkiksi (muutamilla apinoilla ja
käytetään melkein kuin kättä; valaiden pyrstö on u in tie lin . 
Muita omituisia hännänmuodostuksia tavataan oravalla, maja
valla, kenkurullay. m. — K aula  on korkeajalkaisilla kas
vinsyöjillä eläimillä (sirahvilla, märehtijöillä, hyvin
pitennyt; valailla sitä ei voi eroittaa, vaan pää ja vartalo
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yhtyvät rajatta toisiinsa. Kaulanikamien luku on kuitenkin 
sama sirahvilla, valailla ja ihmisillä, nimittäin 7.

3. Raajojen lukuisia eri muodostuksia voidaan jakaa kyn
sien mukaan.

a) L it te ä k y n n e ll is e t  ra a ja t  ovat muodostuneet joko 
1) ta vo itta m is-  tahi k iip e ä m isn e u v o ik s i (ihmisen eturaa- 
jat ja apinain raajat), jolloin ne ovat k ä d e ll is iä  (varus
tetut pitkillä, liikkuvilla sormilla ja muita sormia vastaan ase
tettavalla peukalolla); tahi 2) a s tum ista  varten  {ihmisen taka- 
raajat), jolloin niissä on ja la t  (varustetut tyhyillä, vähemmin 
liikkuvilla varpailla ja kääntymättömällä isolla varpaalla).

b) R a a jo ja , jo is s a  on va rsin a ise t kyn n e t, voidaan 
käyttää: 1) as tu m iseen, jota tarkoitusta varten jalat (k ä p ä lä  t) 
alapuolella ovat varustetut p o lk u n y s ty rö illä ,  jotka ovat 
milloin varpaiden ja jalkapöydänluitten alapään alla {varvas- 
astujoilla), milloin myös jalkapöydän ja kantapään alla {kanta- 
astujoilla) (Katso Kuv. 22 A ja C)\ 2) aseina, 3) k iip e ä - 
miseen; näissä molemmissa tapauksissa ovat kynnet pitkät,

Kuv. 22. A Kanta-astujan (karhun) jalka. C Varvasastujan (leijonan) jalka. B Hylkeen takajalat.

käyrät ja terävät {petoeläimillä ja laiskiaisilla); 4) k a iv a 
miseen, jolloin kynnet ovat pitkät ja leveät sekä koko raajat 
enimmiten lyhyet, vaan leveäluiset ja vahvat (Vertaa Kuv. 19 
ja 20) {myyrällä, vyötiäisillä y. m.); 5) uim iseen , jolloin 
varpaita jdulistää u im anahka  eli rä p y lä , ja raajat ovat ly-
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hyet sekä jalat isot (hylkeet (Kuv. 22 B), majava, saukko)\ 6) 
len täm iseen  (erinomattain eturaajoja, jolloin etenkin sormet 
ja välikämmenluut ovat suuresti pitenneet ja le n n in rä p y lä n  
yhdistämiä, joka myös yhdistää eturaajoja pitkin pituuttaan 
takaraajoihin {lepakot).

c) K a v io ll is e t  {sorka lliset) ra a ja t  ovat astuma- 
neuvoja  (harvoin käytetään niitä aseina , niinkuin hevosen). 
Polkeminen tapahtuu joko ainoastaan kavioilla (tahi sorkilla) 
{siat, hevoset ja enimmät märehtijät) tahi varpaiden alla ole
valla p o lk u a n tu ra lla  {elefanttieläimillä, muutamilla kavio- 
eläimillä ja sikaeläimillä sekä kamelieläimillä). Jälkimäisessä 
tapauksessa ovat varpaat useimmiten yhteenkasvaneet n. s. 
töppöjalaksi.

d) K yn n e ttö m ä t ra a ja t (jolloin takaraajoja ei olekaan) 
ovat uim aneuvo ja; ulkoapäin ei voi eroittaa käsivartta, joka 
on ruumiin sisässä, eikä kättä sormineen, vaan nämä kaksi vii
meksi mainittua osaa yhdistyvät lyhyeksi, leveäksi airolavaksi 
ilman näkyväisittä nivelittä.

Useimmiten ovat takaraajat eturaajoja vahvemmat, joskus 
erittäin pitkät {juoksurotat, kenkurut, jänekset). Harvoin on 
asianlaita päinvastainen {kaivavilla ja lentävillä eläimillä, lais
kiaisilla, ihmisen muotoisilla apinoilla). — Varpaiden luku 
vaihtelee 5 — 1.

4) Hammasrakennus. Useimmiten on kussakin leuassa 
etu-, ku lm a - ja p o sk ih a m p a ita  {ham m asrivi on tä y 
dellinen). Hyvin usein puuttuvat kuitenkin kulmahampaat 
{jyrsijät, märehtijät), harvoin etuhampaat, joko toisesta leuasta 
{märehtijät, elefantit) tahi kummastakin leuasta {laiskiaiset). 
Aivan hampaattomia ovat muutamat laiskiaiset ja valaat; ham- 
masvalailla ei ole mitään eroitusta erilaisten hampaiden välillä.

Enimmin erilaisia ovatp o sk ih a m p a a t. Ne jaetaan ham
maskiilteen asennon mukaan k ii l le p in ta is i in  ja p o im u k iil-  
te is iin . Kiillepintaiset ovat muotonsa mukaan n yste rm ä i-  
siä  (semmoisilla, jotka ottavat ravintonsa sekä kasvi- että eläin
kunnasta s. o. ovat kaikkiruokaisia, ja myös hedelmänsyöjillä: 
ihminen, useimmat apinat, oravat, rotat y. m ), p i ik k ip ä is iä  
(hyönteisistä elävillä: hyönteissyöjät, lepakot, puoliapinat y. m.)
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tahi sa ha terä isiä  (lihansyöjillä:petoeläimet). P o im u k iilte i- 
siä  on semmoisilla, jotka elävät kuivista kasvinosista eli ylipään 
kasvinsyöjillä: märehtijät, enimmät jyrsijät, sikoeläimet, kavio- 
eläimet, elefanttieläimet (joiden poskihampaita sanotaan k erra 
tu ik s i, koska joka hammas on ikäänkuin useampain kiilteen 
ympäröimien, hammastahtaan yhdistämien, kappalten yhdistys). 
(Kuv. 23) (Kvsto 67 -83).

Paitsi ravinnon tavo ittam iseen  ja hienontam iseen  
käytetään hampaita myös aseina. Tässä tapauksessa eläin 
tavallisesti puree, jolloin kulmahampaat (to raha m paa t) vai
kuttavat voimallisimmasti. Muutamilla on kuitenkin n. s. sy ö k 
sy ham paat, jotka ovat isot, ulkonevat suusta ja käytetään 
syöksyaseina. Syöksyhampaat voivat olla joko etuhampaita 
{elefantilla ja sarvikuonolla) tahi kulmahampaita {sioilla, mur
sulla).

Kuv. 23. A Lihansyöjän (petoeläimen) hampaat. B Hyönteissyojän (myyrän) hampaat.C Hedelmänsyöjän (apinan) hampaat. D Kasvinsyöjän (jyrsijän) poskihampaita.

Useimmissa hampaissa on sekä k i i l le t tä  että 
lu u ta , jotka helposti voidaan eroittaa toisistaan erilaisen vä

rinsä kautta. Kiille joko peittää hammasluuta ympäröivänä 
tuppena (etu-, k u lm a -ja  k i i l le p
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tahi tunkee se poimuina sen sisään {p o im u k iilte ise tp o sk i-  
hampaat). Kiillepeite on vaillinainen jyrsijäin etuhampaissa 
ja joskus ovat hampaat aivan kiilteettömiä {laiskiaisten hampaat 
ja enimmät syö ksy  hampaat). — Paitsi k i i l l e t tä ja hamm as- 
lu u ta  on hampaassa myös tavallista luuta, jota sanotaan h am- 
m a sta h ta a k si ja joka ylipään ainoastaan ohuena kerroksena 
ympäröipi hampaan juurta, vaan joskus on melkoisena osana 
koko hampaasta (niinkuin p o im u k iilte is issä  poskiham - 
pa issa).

Useimmat nisäkkäät syntyvät hampaattomina. Ensimmäi
set hampaat, jotka tulevat suuhun, ovat nimittäin maitoham- 
p a ita ;  jonkun ajan kuluttua nämä putoavat pois ja uusia, pysy
viä kasvaa sijaan (poikkeuksena tästä ovat hammasvalaat ja 
hampaalliset laiskiaiset). — Kun hampaat ovat saaneet täyden 
kokonsa, lakkaavat ne kasvamasta. Ainoastaan semmoiset, joissa 
ei ole ollenkaan tahi joissa on vaillinainen kiillepeite {avojuu
r ise t  hampaat), kasvavat juuresta kaiken iän, koska ne muu
ten kuluisivat pois.

5) Muun luurangon suhteen huomataan seuraavaa. Ohimo- 
luun n ivelkuoppa  alaleuan nivelnastalle on hyvin vaihte- 
levaa muotoa; tästä riippuu leuan erilainen liikunto purek
siessa, ja se pääsee joko liikkumaan ainoastaan ylös ja alas 
{petoeläimillä) tahi sen ohessa myös eteenpäin ja taaksepäin 
{jyrsijöillä) tahi sivuillepäin (märehtijöillä, hevosella). Tämä 
erilainen liikunto soveltuu aina erilaiseen hammasrakennuk- 
seen, niin että pureksiminen voi vaikuttaa niin voimalli
sesti kuin mahdollista (Vertaa kiillepoimuja (Kvsto 74 ja 83). —  
K aulan  pituus on hyvin vaihteleva, vaan kaikilla nisäk
käillä, niin hyvin sirahvilla, kuin valailla ja ihmisillä, on 
seitsem än kau la n ika m a a . Kaulan pituus riippuu siis kaula- 
nikamien pituudesta eikä paljoudesta. — S e lk ä n ik a m ia  on 
12—15, mutta kavioeläimillä, elefanteilla, tamaaneilla ja 
sireenieläimillä on suurempikin luku niitä, 17—22. — Lanne- 
n ikam ia  on 3—8, vaan varsinaisilla valailla on suurempi
kin luku. — R is tin ik a m ia  on 3—7, vaan valailla ei ole 
tunnettavaa ristinikamaa. — H ä n tä n ika m ien  luku vaihtelee 
3—46. — K y lk ilu id e n  luku riippuu ylipään selkänikamien

7
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luvusta ja vaihtelee enimmiten 12 — 14. — R in ta la s ta ssa  
on ylipään yhtä monta luukappaletta, kuin on siihen yhtyviä 
kylkiluita. — S o lis lu u  on hyvin kehittynyt lentävillä, kaiva
villa ja kiipivillä eläimillä, vaan puuttuu (esim märehtijöiltä) 
tahi on surkastunut (esim. useimmilla petoeläimillä), kun etu- 
raajoja pääasiallisesti käytetään astumiseliminä. — Hartiassa 
on nokkaeläimillä vielä kolmas luu, nimittäin k o rp p ilu u t . — 
K y y n ä r lu u  ja poheluu  ovat kavioeläimillä ja märehtijöillä 
surkastuneet. Näillä on sitä paitsi polvi hyvin korkealla, vat
san alla, ja kan ta pää  melkein keskivälillä vatsasta maahan. 
(Kvsto 164). — Aivan omituisia luita ovat p a n k k a lu u t {pussi- 
eläimillä ja nokkaeläimillä).

6) Iho on useimmilla nisäkkäillä tiheään k a rv a p e itte in e n , 
joka peite säilyttää ruumiinlämpöä. Ainoastaan ihmisellä ja 
muutamilla lämpimissä maissa elävillä eläimillä (<elefanttieläi- 
millä, muutamilla kavio- ja sikoeläimillä) on harva karvapeite. 
Valailla, joiden iho on aivan paljas, säilyttää ihon alla oleva 
rasvakerros ruumiinlämpöä. — Karvapeite uudistetaan vuosit
tain, enimmiten keväällä, jolloin paksumman tajvikarvan sijaan 
tulee ohuempi; usein tapahtuu samalla värivaihdos (esim. kär
pillä^ oravilla, jäniksillä). — Omituisia karvamuodostuksia ovat 
v illa , jo u h e t, h a r ja k se t, p i i k i t

Melkein kaikilla nisäkkäillä muodostuu muutamiin paik
koihin ihoa sa rv ia in e is ia  m uodostuksia . Semmoisia 
kasvaa milloin raajojen päihiu k y n s in ä , ka v io in a , milloin 
päähän sa rv in a , joita käytetään aseina, ja niiden tukena voi 
olla luutappi (onttosarvisilla. märehtijöillä) tahi kasvavat vaan 
ihosta suoraan (sarvikuonoilla). Harvoin (muurahaiskävyillä) 
peittää koko ruumista sarveisaineiset suomut. — Vyötiäisillä 
kasvaa ihoon todellisia lu u levy jä .

7) Ruuansulatuselimet. Lihansyöjillä eläimillä on verraten 
lyhyempi, kasvinsyöjillä pitempi ruuansulatuskanava. Tämä 
tulee siitä, että eläinkunnasta otetut ravintoaineet ylipään sula
vat helpommin kuin kasvikunnasta otetut. Kasvinsyöjillä on 
usein useampia mahalaukkuja, joka muodostus etenkin on ke
hittynyt märehtijöillä.



8) Aivot ovat ruumiin ko’on suhteen aina paljoa pienem
mät kuin ihmisellä. Tämän kanssa yhteydessä on muiden eläin
ten henkisten kykyjen heikommuus. Ymmärryksen suhteen ete
vimpiin luetaan apinat, elefantti, hevonen ja koira.

9) Erityisten aistien kehityksen suhteen jää ihminen sitä
vastoin jälkeen monesta tähän luokkaan kuuluvasta eläimestä. 
Erittäin tarkka tunto on lepakoilla len n in rä p y lä ssd ä n . 
Muilla nisäkkäillä on tämän aistin etevin sija jossa
useimmiten on ku o n o ka rva t  eli v iik se t,  s. o. kankeita har
jaksia, joiden juuria ympäröitsee lukuisat hermohaarat, joten ne 
tulevat tärkeiksi tuntoelimiksi. Etenkin ovat ne kehittyneitä 
semmoisilla eläimillä, jotka kähmivät pimeässä (muutamat jy r 
sijät, hyönteissyöjät ja petoeläimet). — H a is ti  on etenkin 
tarkka petoeläimillä (esim. koiralla) ja hyönteissyöjilld; kuulo  
lepakoilla, petoeläimillä ja muutamilla muilla. Näillä on yli- 
pään hyvin kehittyneet u lk o k o rv a t  (esim. ); sem
moisia ei tavallisesti ole kaivavilla ja uivilla eläimillä. — 
N äkö  on ylipään tarkka; heikko monella semmoisella, joka 
enimmiten elää pimeässä ( lepakot,myyrä) ; niillä on pienet, 
karvojen peittämät silmät. Toisilla, joiden elantotapa on saman
lainen, on sitä vastoin isot silmät ja hyvä näkö (esim. kis
soilla). — Yoipi sanoa eri aistien korvaavan toistensa vailli- 
naisuuksia tahi täydellisentävän toisiaan; samalla eläimellä on 
sentähden tuskin koskaan kaikki aistit hyvin kehittyneinä. Tä
hän ovat lepakot silmiin pistäviä esimerkkejä.

B. Nisäkäsluokan lahkojen
I. Pankkaluuttomia.

a) Kiillehampaisia.
A. Raajat kädellisiä.

1) poskihampaat nystermäisiä . . .  1 Kädellisiä.
2) poskihampaat piikkipäisiä . . .  2 Puoliapinoita.

B. Raajat käpälällisiä.
a Hammasrivi täydellinen.
1) eturaajat muodostuneet lentämistä

v a r te n ..........................................3 Lepakoita.
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2) raajat astumista varten.
1. poskihampaat piikkipäisiä . . 4
2 . enimmät poskihampaat sahate- räisiä, muutamat nystermäisiä 5

3) raajat uimista varten, poskiham
paat kaikki samanlaisia. . . .  6

/9. Hammasrivissä iso hammasloma. 
kulmahampaita ei ole . . . .  7

C. Raajat kaviollisia.
a. Kanta-astujoita. Takajalan

sisävarpaassa käyrä kynsi . 8
b. Varvasastujoita.

1) jotka eivät märehdi ruokaansa.
1. Yläleuan etuhampaat pitkiä 

syöksyhampaita, alaleuka etu-
hampaitta ....................................9

2 . Sama luku etuhampaita kum
massakin leuassa; pariton luku v a r p a i t a ..................................10

3. Sama luku etuhampaita kum
massakin leuassa; parillinen 
luku varpaita.............................11

2) jotka märehtivät ruokaansa . .1 2
D. Raajat evdmäisid............................ 13

b) Hampaat kiilteettömiä.
Etuhampaita puuttuu . . . .  14

II. Pankkaluullisia.
A. Korppiluuttomia; hampailla varus

tettuja ..................................................15
B. Korppiluilla varustettuja; hampaat

tomia ..................................................16

Hyönteissyöjiä. 
Petoeläimiä. 

Hylkeitä. 
Jyrsijöitä.

Tamaaneja.

Elefanttieläimiä.

Kavioeläimiä.

Sikoeläimiä.
Märehtijöitä.
Valaita.
Laiskiaisia.

Pussieläimiä.
Nokkaeläimiä.
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II  Luokka. Linnut. —  A y e s.
K y y h k y s e n  selitys.

Nähdessämme kyyhkysen, huomaamme heti sen suuresti 
eroavan edellisen luokan eläimistä. Kuitenkin tulemme huo
maamaan, sitä tarkasteltuamme, että kyyhkysessä on samat ruu
miinosat ja elimet kuin nisäkkäissäkin, vaikka erityisillä osilla 
voi olla hyvin eroava muoto ja aivan toisenlaiset tehtävät. Usein 
huomataan nimittäin eri eläimissä elimiä, jotka ovat toisiansa 
vastaavia, vaikka ne eivät ole aivan toistensa muotoisia ja vaikka 
ne toimittavat hyvinkin erilaisia tehtäviä toisella eläimellä kuin 
toisella; vaan ne ovat kuitenkin rakennuksensa perusteissa sa
manlaisia. Hyvän esimerkin tästä saamme vertaamalla ihmisen, 
koiran ja jonkun linnun eturaajoja. Kuva 24, jossa vastaavat 
osat ovat merkityt samoilla kirjaimilla, osoittaa niiden raken
nuksen olevan perusteilleen saman, vaikka toimittavat erilaisia 
tehtäviä ja ovat sentähden muodostuneet vähän eri tavalla. 
Ensimmäinen (A) on tavoittamiselin, toinen (B ) on astumiselin 
ja kolmas (C) on lentämisiin. Kun siis pidämme mielessä,

fcnv. 24. A Ihmisen käsivarsi käsineen. B Koiran eturaaja. C Linnun etu- raajan Teli siiven) luu t; — h olkaluu; — r ja u kyynärlun ja viirttinäluu; — c ranneluut; — m väli kämme uinut; — p sormet.



102 LINNUT.

että ruumiinrakennus on elantotavan mukainen, niin tiedämme 
myöskin hakea syyn kyyhkysen ruumiinosain eroavaisuuteen. 
Niinpä enimmät omituisuudet kyyhkysen ruumiinrakennuksessa 
ovat enemmän tahi vähemmän yhteydessä lentämisky’yn kanssa.

Se eroavaisuus, joka ensimmäiseksi pistää silmään vertail- 
lessamme kyyhkystä nisäkkäisin, on kyyhkysen 
kun sitä vastoin nisäkkäiden ruumis on karvapeitteinen. Höy- 
henpeitteiset eläimet ovat lintuja.

Höyhenet ovat sarveisainetta samoin, kuin nisäkkäiden kar
vatkin, ja niitä voi pitää haaraisina karvoina. Täydellisessä 
höyhenessä eroitamme kolme osaa, nimittäin vuodon ja
höydyn. Kynä on kova ja ontelo sekä alipäällään ihossa kiinni. 
Sen jatkona ylöspäin on täyteinen ruoto. Ruodon kummassakin 
syrjässä on höyty, joka on muodostunut hienoista, kaitaisista 
levyistä eli liistakkeista, jotka taas vuorostaan ovat varustetut 
pienillä syrjälevyillä eli haaroilla, niin että jokainen tämmöinen 
höyhenliistake itse on pienen höyhenen näköinen. Muutamissa 
höyhenissä ovat nämä liistakkeet tahi niiden haarat reunoissaan 
varustetut pienillä väkdsillä, joilla kaksi lähimmäistä liistaketta 
aina kiinnittyy toiseensa. Täten tulee höyty yhtenäiseksi ja 
muodostaa leveän ja tiheän eli kiinteän levyn. Kyyhkysen 
höyhenet eivät ole kaikki samanlaisia. Me eroitamme kolmen
laisia höyheniä, nimittäin sulkia, peitinhöyheniä ja untuvia. 
Lähinnä ihoa on untuvapeite. Untuvien ruoto on pehmeä, kynä- 
tön tahi hyvin pienikynäinen, ja höytyliistakkeet ovat samoin 
pehmeät eikä toisissaan kiinni, niinkuin muissa höyhenissä. Un
tuvia peittävät peitinhöyhenet, joiden höyty on yhtenäinen, kiin- 
teinen, ruoto ja kynät kovia. Isommat, vahvemmat ja tankeam- 
mat kuin peitinhöyhenet ovat sulat, joita on siivissä ja pyrs
tössä.

Kyyhkysen eturaajat ovat muodostuneet lentimiksi, joita 
sanotaan siiviksi. Myöskin se ruumiinosa, joka vastaa nisäk
käiden häntää, on muodostunut lentämisen apuelimeksi ja on 
nimeltään pyrstö. Siivet ja pyrstö ovat tätä tarkoitustaan var
ten varustetut sulilla, s. o. vankemmilla ja tiheämpi- sekä kiin- 
teämpihöytyisillä höyhenillä kuin muut ruumiinosat. Siipien 
sulat (Kvsto 231) ovat kiinni eturaajojen luitten takapuolessa.
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Ne, jotka ovat kiinni siinä osassa, joka vastaa ihmisen kättä, 
ovat nimeltään käsisulkia (a) ja ne, jotka ovat kiinni kyynär- 
luussa, kyynässulkia (6). Peukalossa on vielä pieniä sulkia, 
peukalonsulkia (c), samoin kuin olkaluun ylipäässä olkasulkia 
(<d). Äärimmäiset sulat ovat kyyhkysellä pisimmät ja siivet 
tulevat sen kautta pitkiksi ja suipoiksi ja siis sopiviksi souti- 
miksi ilmassa liikkuessa. Pyrstösulkain tarkoituksena on len
non ohjaaminen. Siipien ja  pyrstön peitinhöyheniksi nimite
tään niitä pieniä höyheniä, jotka peittävät siipi- ja pyrstösulkain 
kynäpuolia.

Siipi kokonaisuudessaan muodostaa leveän laa’an, jossa 
siipisulat ovat niin asettuneet, että ilma pääsee siiven läpi sii
piä kohottaessa. Ulomman sulan hyöty on nimittäin lähim
mäisen sisemmän alla ja ylettyy sen ruodonkin alle (Tarkasta 
Kvsto 231). Kun paino on alhaallapäin, niin höyty saa tukea 
ruodosta, vaan kun paino on yläpuolelta, niin höyty taipuu alas. 
Kyyhkysen nopeasti lyödessä siivillään alaspäin ei ilma voi 
niin helposti päästä sulkien välitse ja vastustaa sentähden tätä 
liikuntoa, joten kyyhkynen kohotessaan nojaa tähän vastavoi
maan. Kun siipeä taas nostetaan ylöspäin, päästää se ilman 
sulkien välitse ja siten ilma ei voi suuresti vastustaa tätä lii
kuntoa. Täten voi kyyhkynen siipiään nostamalla ja alaslyö- 
mällä pysytelläitä ylhäällä ilmassa ja kulkea siellä eteenpäin, 
sanalla sanoen lentää.

Höyhenpeite on melkoinen osa ruumiin kokoa ja on erit
täin tärkeä kyyhkyselle. Lento käy sen kautta mahdolliseksi, 
sillä se ensinnäkin tekee ruumiin verraten vähäpainoiseksi sen 
pintaa vähentämättä, ja siivet sekä pyrstö sulkineen tarjoavat 
tarpeeksi suurta pintaa samalla kuin lujuutta vaikuttaakseen 
ilmaan. Sitä paitsi höyhenet säilyttävät ruumiin lämpöä, ja 
untuvat vaikuttavat tässä kaikista enimmin. Höyhenet myös 
pääasiallisesti määräävät ruumiin ulkomuodon.

Ruumiinmuoto on kyyhkysellä melkein käämimäinen, joten 
ilma ei tee niin suurta vastustusta lentäessä. Koska ruumis 
tulee olemaan milloin eturaajojen (lentäessä), milloin takara jo 
jen (istuessa ja käydessä) varassa, täytyy sen myös olla lyhyem
män ja vartalon taipumattomamraan, kuin nisäkkäiden ruumis on,
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ja etu- ja takaraajojen tulee olla lähellä toisiaan. Miten kyyhky
sen ruumis on muodostunut näitä kahdenlaisen liikunnon vaati
muksia täyttämään, ymmärrämme parhaiten tarkastettuamme sen 
luurankoa.

Kyyhkysen luuranko on, nisäkkäiden luurankoon verraten, 
omituinen siinä, että sen useimmat luut, etenkin paksummat 
luut, ovat onttoja ja täynnä ilmaa. Tämän kautta tulee koko 
luuranko ja ruumis kepeämmäksi, joka on lentoa varten tar
peellista. Luurangossa voimme eroittaa, samoin kuin nisäkkäi
denkin luurangossa, pään, vartalon ja raajojen luut, ja enimmät 
nisäkkäiden luista tavataan kyyhkyselläkin.

Pään luista ovat pääkopanluut kasvaneet täydellisesti yhteen 
ykdeksi luuksi, niin ettei siinä ole niitä saumoja, jotka eroittivat 
nisäkkäiden pääkopan luita toisistaan. Tämä yhteenkasvaminen 
tapahtuu jo kyyhkysen pojalla. Naamaluut ovat sitä vastoin liikku
vammat kuin nisäkkäillä. Alaleuka ei ole nivelellä yhtynyt suo
rastaan ohimoluuhun, vaan epäsäännölliseen neliskulmaiseen luuhun 
eli n. s. nivelluuhun (Katso Kvsto 232), joka vasta on nivelyhdistyk- 
sessä ohimoluun kanssa. Yläleuka on myös liittynyt pääkalloon 
niin, että se on jossakin määrin liikkuva. Nivelluitten liikku- 
vaisuus myöntää kidan aukeamista sangen laajalle. Molemmat 
leuat ovat pitenneet hampaattomaksi sarveisnokaksi. Kumpaa
kin leukaa peittää kyyhkysellä ihon muodostama sarveistuppi, 
joka on kovettunut ainoastaan nokan kärjen puolella, vaan no
kan tyvipuolella on pehmeä, tursistunut. Nokkaa käytetään ra
vintoaineiden tavoittamiseen ja tässä on suuri apu pään liikku- 
vaisuudesta, joka on paljoa suurempi kuin nisäkkäillä. Niska- 
luussa onkin vaan yksi nivelnasta ensimmäisen kaulanikaman nivel- 
kuopalle ja kaulanikamia on enempi sekä ovat ne liikkuvampia 
kuin nisäkkäillä. Tämän kautta voi pää kääntyä kaikkiin suun
tiin ja kaula saadaan suuresti eteenpäin kurotetuksi lentäessä, 
tasapainon takia.

Vartalonluissa huomataan seuraavat omituisuudet. Rinta
lasta, joka on hyvin iso, leveä ja litteä levy, on varustettu 
pitkin keskustaa kulkevalla harjalla (Kvsto 229 h, 233/ ) ,  joten 
vahvoille rintalihaksille tarjoutuu suurempi kiinnity sala. Nämä 
lihakset vetävät nimittäin lentäessä siipiä alaspäin, johon vaadi*



KYYHKYSEN SELITYS 105
taan suurta voimaa. Selkärangassa on kaula-, rinta-, lanne-, 
risti- ja peränikamia. Hinta-, lanne- ja ristinikamat ovat liikku- 
mattomasti yhdistyneet toisiinsa, viimeksimainitut myös yhteen- 
kasvaneet lantionluiden kanssa yhdeksi kappaleeksi (Kvsto 234). 
Peränikamia on vähä luku, vaan ne ovat hyvin liikkuvia, etenkin 
viimeinen, joka on muita isompi ja johon pyrstösulat ja niiden 
lihakset ovat kiinnitetyt (Kvsto 229, g , g'). Selkärangan keski
osa on siis aivan tankea, etu-ja peräosat sitä liikkuvampia. Kylki
luut eroavat nisäkkäiden kylkiluista siinä, että ovat liikkuvassa 
nivelyhdistyksessä sekä rintalastan että rintanikamien kanssa, 
ja siinä, ettei niissä ole luutunutta ja rustoista osaa, vaan on ku
kin kylkiluu kahdesta luutuneesta kappaleesta, joiden y
myöntää näiden osain liikkumista hiukan vastakkain tahi toisis
taan. Sitä paitsi lähtee joka kylkiluun ylemmästä osasta taakse- 
päinen haarake, joka lepää seuraavan kylkiluun päällä ja jonka 
kautta rintakehä saa enemmän lujuutta ja vakavuutta.

Eturaajoissa eroitamme hartian, käsivarren ja käden luut. 
Hartian luut ovat, paitsi lapaluuta, kaksi paria solisluita. Etu
maiset, jotka vastaavat ihmisen solisluita, käyvät olkaniveleestä 
rintalastan harjan etupäähän ja ovat tässä yhteenkasvettuneet 
yhdeksi luuksi, hankaluuksi (Kvsto 233 e). Taemmaiset käyvät 
olkaniveleestä rintalastan etureunaan ja ovat nimeltään korppi- 
luut (Kvsto ^33 d). Lapaluu on kapea ja käyrä, „miekkamai- 
nen“ sekä asettunut pitkin rintakehän selkäpuolta, johon se 
niinkuin nisäkkäilläkin on kiinnitetty ainoastaan lihaksilla. Käsi
varressa on olkaluu> kyynärluu ja värttinäluu, jotka kaikki 
ovat melkoisen pitkiä. Ranneluita on ainoastaan kaksi; samoin 
on ainoastaan kaksi, päistään ykteenkasvettunutta kämmenen- 
luuta sekä kolme sormea, joista ainoastaan keskimäinen on kaksi- 
nivelinen, toiset yksinivelisiä. Sormista on ainoastaan peukalo 
vapaa kämmenluitten yläpäässä, toiset kaksi jänteiden yhdistä- 
miä vieretysten kämmenluitten alipäässä. Siipisulat ovat, niin
kuin tiedämme, rivissä kiinni pitkin käden luita ja kyynärluita.

Miten kyyhkysen useimmat ruumiinosat ovat muodostuneet 
lennolle mukaviksi, näemme esim. korppiluista, jotka ovat pak
sut ja vahvat, koska siipien voimallisimmat liikkeet tapahtuvat 
alaspäin rintaa vasten ja vaativat siis tämmöistä vahvaa tukea,
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Lapaluut ovat sitä vastoin heikot, ilman harjatta ja niiden mer
kitys on sangen vähäinen, koska siivet eivät toimita mitään 
voimallista liikettä ylöspäin.

Takaraajojen eri osastoista on lantio leveä ja litteä, täy
dellisesti yhteenkasvettunut lanne- ja ristinikamien kanssa sekä 
on alapuolelta avonainen eikä suljettu (Kvsto 234). Lantion jäyk
kyys on tarpeellinen, koska kyyhkynen käydessään käyttää 
ainoastaan takaraajojaan. Jalkavarressa on reisiluu, sääriluu, 
polvenlumppio sekä poheluu, joka on surkastunut eli on pienenä 
luupuikkona sääriluun takapuolessa. Nilkkaluut yhtyvät aikaiseen 
ilman näkyvää rajaa jalkapöydän luihin ja sääriluuhun, muodos
taen edellisen yläpään ja jälkimäisen alapään ja niveltaive on siis 
keskellä nilkkaa. Mutta nilkaksi on totuttu nimittämään, vaikka 
väärin, jalkapöydän luita, joista kolme on yhteenkasvettunut 
yhdeksi luuksi, joka kantaa alipäässään kolme varvasta. Sen ali- 
pään takapuolessa on lyhyt neljäs jalkapöydänluu, joka kantaa 
takavarvasta. Takavarvas, joka oikeastaan on sisimmäinen var
vas, on kahdesta nivelosasta; etuvarpaissa on kolme, neljä ja 
viisi nivelkappaletta, varpaita lukien järjestyksessä sisäpuolelta 
ulospäin. Reisi on kokonaan ruumiin ihon peitossa, joten pol
veakaan ei ulkoapäin näe ja takaraajat tulevat ulkonemaan ruu
miista melkein sen keskikohdalla. Sääri on höyhenpeitteinen, 
nilkka ja varpaat paljaat, etupuolelta poikkikilpiin jaetun nah
kan peittämiä. Nilkkaa pitää kyyhkynen niin pystyssä, että 
kantapää aina tulee olemaan koholla maasta. Kyyhkynen ei 
sen tähden koskaan astu nilkallaan, vaan varpaillaan, josta, niin
kuin tiedämme, kolme on eteenpäin ja yksi taaksepäin. Taka
varvas on jotenkin iso ja tasapinnassa etuvarpaiden kanssa. 
Tämän kautta tulee puissa oleksiminen helpommaksi, koska var
paat ovat soveliaat kouristamaan puiden oksia. Semmoisia jal
koja sanotaan istumajaloiksi (Kvsto 237). Varpaat ovat kärjis- 
sään varustetut hiukan käyrillä kynsillä.

Kyyhkysen kahdenlaisen liikunnon takia (katso siv. 103) oli 
myös tarpeellista, että etu- ja takaraajain kiinuityspaikat, s. o. 
olka- ja lonkkanivel, ovat lähellä toisiaan, vaan raajat ulkone
vat ruumiista vielä lähempänä toisiaan sen kautta, että olkaluu 
ja reisiluu ovat vartalon ihon sisäpuolella, sekä olkaluu asennol
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taan taaskääntöinen ja reisiluu edeskääntöinen (Kvsto 229). Kyy- 
näspää ja polvi tulevat täten niin lälielle toisiaan ja ruumiin 
painopistettä, että niin hyvin siivet kuin jalat voivat helposti 
hallita ruumiin painoa.

Kyyhkysen ruuansulatuselimissä huomaamme myöskin muu
tamia omituisuuksia (Vertaa Kvsto 235). Emätin (a) on kaulan 
alipään kohdalla varustettu isolla laajennuksella, jota sanotaan 
kuvuksi (k). Ne siemenet ja jyvät, joista kyyhkynen elää, nie
lee se kokonaisina ja kuorimattomina kupuun, siinä pehmitettä
viksi. Kuvusta ne vähitellen saatetaan mahaan. Tässä on 
kaksi osastoa: rauhaismaha (6) ja lihasmaha (c). Rauhaismaha 
on kyyhkysellä jokseenkin pieni ja on emättimen välittömänä jat
kona; sen sisäseinämissä on rauhasia, jotka eroittavat maha- 
nestettä. Takamaha eli lihasmaha on saanut nimensä siitä, että 
sen seiniä ympäröitsee vahvat lihakset, jotka voivat yhteen 
puristaa ja vastatusten hieroa lujia, nahkan tahi sarviaineen 
kaltaisia seinämiä. Näiden välissä musertuvat siemenet ja tässä 
hienontamisessa auttavat ne sorahiukat ja pienet kivet, joita 
kyyhkynen nielee. Tämä maha korvaa siis hampaiden puutetta. 
Lihasmahan seinämiä on verrattu myllynkiviin ja kupua myllyn- 
tuuttiin, josta tarpeen mukaan valuu jauhettavia. Varsinainen 
ruuansulatus tapahtuu vasta suolien alkuosassa. Suolet jakaan
tuvat ohjassuoleen ja peräsuoleen, joka on varustettu kahdella 
pitkällä umpisuolella ja joka päättyy yhteissuolella (&), johon 
myös munuaisista tulevat tiehyeet aukeavat. Maksa (*) on san
gen iso ja ulottuu kauas rintaonteloon, joka kyyhkysellä ei ole, 
niinkuin nisäkkäillä, pallealla eroitettu vatsaontelosta.

Kyyhkysen verenkierto tapahtuu melkein samalla tavalla 
kuin nisäkkäissä ja verenkiertoelimet ovat sentähden pääasiassa 
samanlaiset kuin vastaavat elimet nisäkkäillä.

Hengityselimet sitä vastoin osoittavat enemmän omituista 
muodostusta. Keuhkot, jotka täyttävät ainoastaan selkäpuolen 
rintaonteloa, eivät ole niinkuin nisäkkäillä umpinaisen keuhko- 
pussin ympäröimiä, vaan ne jatkuvat ihon tahi lihan ja sisäl- 
myksien väliin useammiksi isoiksi ilmarakoiksi eli pusseiksi, 
jotka myös ovat yhteydessä useain luiden sisässä olevien, ilmalla 
täytettyjen, onteloin kanssa. Nämä ilmalla täytetyt ontelot,
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joita kyyhkysen ruumiissa siis on melkoisen paljo, tarkoittavat 
tietysti lennolle tarpeellista ruum vaan samalla ker
taa ne myöskin auttavat keuhkoja verenpuhdistustyössä, sillä 
niiden seinämissä tapahtuu hapen ja hiilihapon vaihdos niinkuin 
keuhkoissakin. Sentähden onkin kyyhkysen hengitys erinomai
sen vilkas, josta taas on seurauksena suurempi ruumiinlämpö, 
hilpeä luonto, ripeät liikunnot ja joutuisa ruuansulatus. Koska 
pallea on puuttuva, toimittaa kyyhkynen hengitysliikkeensä kylki
luitten kohentamisella ja alentamisella, jonka kautta rintaontelo 
laajenee ja supistuu.

Mainitsemista ansaitseva omituisuus on myös kyyhkysen 
n. s. alempi kurkunpdä. Kyyhkysen ilmakäytävät alkavat 
varsinaisella henkitorvenpädllä, josta jatkuu alaspäin jotenkin
pitkä henkitorvi rintakehän etupuoleen saakka, jossa se haa
rautuu kahdeksi henkitorvenhaaraksi, jotka menevät yksi kum
paankin keuhkoon. Haaroituksen kohdalla on luitten, kalvojen 
ja lihaksien muodostama laitos, joka on äänen oikea elin ja jota 
sanotaan alemmaksi kurkunpääksi.

Mitä aistimiin tulee, on tunto sangen heikko. Myös maku 
on tylsä, koska kieli on jokseenkin kova. Haisti on samoin 
heikompi kuin nisäkkäillä. Sieraimet ovat nokan yläpuolella 
pehmeän iholiuskan peittäminä. Ulkokorvaa ei ole ja korvat 
ovat yksinkertaisempaa rakennusta kuin nisäkkäillä, vaan kuulo 
on kuitenkin sangen tarkka. Silmät ovat sitä vastoin varuste
tut hyvin terävällä näkövoimalla ja niissä on silmäluomien alla 
melkein läpikuultava kalvo, joka saadaan alasvedetyksi silmän 
etupuolen eteen.

Kyyhkyset sikiytyvdt munia munimalla, joiden sisässä 
sikiön ensimmäinen kehittyminen tapahtuu. Munan kalkkikuori 
on kova ja hienohuokoinen. Kyyhkynen munii 2 munaa ker
rassaan, vaan kesy kyyhkynen munii usein yhdeksänkin kertaa 
vuodessa. Munan kehittymiseksi vaaditaan noin 40° C. lämpöä 
ja tämä lämpö saatetaan munalle kyyhkysen omasta ruumiista, 
munia hautoessa. Kyyhkysen ruumiinlämmön sanoimme jo ole
van muutenkin sangen suuren, vaan hautomisen aikana on sen 
vatsapuolessa kuumeentapainen lämpö ja sitä paitsi höyhenettö- 
miä paikkoja n, s. hautomapilkkuja,jotka pysyvät paljaina
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hautomisen kestäessä. Kun sikiön kehittyminen munassa on 
edistynyt siihen määrään, että eläminen ulkoilmassa on mahdol
linen, tekee poikanen munankuoreen reiän ja vapauttaa itsensä 
kuoresta. Tällöin ovat poikaset vielä höyhenettömät, sokeat ja 
kykenemättömät pitämään itsestään huolta, jonka tähden van
hempain täytyy niitä suojella, pitää lämpiminä ja syöttää. Kyyh
kysten kuvussa valmistuu hautomisen aikana maidontapainen 
neste, jolla ne syöttävät pienoisiaan.

Hautomisen päätettyä alkaa joka vuosi syksypuoleen höy- 
henyksen uudistus eli sulkasato. Sulkasadon aikana kituu lintu 
ja on laiha sekä liikkuu niin vähän kuin mahdollista. Ettei 
lintu kuitenkaan jäisi lentämiskykyä vaille, vaihtuvat siipi- ja 
pyrstösulat aina pari kerrassaan.

Kyyhkyset elävät mielellään parvissa; ainoastaan soitimen 
aikana elävät ne parittain.

Lintujen luokka kokonaisuudessaan on erittäin tarkasti 
muista rajoittuva ryhmä ja lintujen yhdenlaatuisuus ruumiin- 
rakennuksen tärkeimmissä osissa on tehnyt luokan jaoituksen 
eli järjestämisen alempiin ryhmiin sangen vaikeaksi tehtäväksi. 
Kuitenkin löydämme tarpeeksi eroavaisuuksia erittäin ruumiin 
ulko-osissa, jotka eroavaisuudet samoin kuin ‘nisäkkäiden luo
kassakin ovat yhteydessä erilaisen elantotavan kanssa. Sem
moisia jaoituksen perusteita saamme esim. jaloista, joiden eri
laiset muodostukset perustuvat erilaisissa paikoissa elämiseen; 
nokasta, jonka eri muodostukset perustuvat erilaisiin ravinto
aineisin ja niiden tavoittamistapaan; siivistä, pyrstöstä, rinta
lastasta, joiden eri muodostukset taas enimmiten ovat yhtey
dessä suuremman tahi vähemmän lentämisky’yn kanssa. Sitä 
paitsi otetaan jaoituksille tunnusmerkkejä siipien peitinhöyhe- 
nistä ja sulista, varpaista, nilkkaa peittävistä levyistä y. m.

Lintujen luokka jaetaan seuraaviin kahteentoista lahkoon:
I. Varpuislintuja — P a ss e re s .

IL Kirskulintuja — S tr iso re s .
III. Kiipijiä — S cansores.
IV. Petolintuja — R a p ta to re s .
V. Kyyhkyislintuja —  Pu l l a s t r ae .
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VI. Kanalintuja — G allinae.
VII. Kahlaajia — Grallae.

VIII. Hammasnokkaisia — L a ra ra e lliro s tre s . 
IX. Melajalkaisia —* S teg an o p o d es .
X. Pitkäsiipisiä — L o ng ipennes.

XI. Peräjalkaisia — P yg opo des.
XII. Strutsilintuja — S tru th io n e s .

1 Lahko. V a r p u i s lm tu j a .  — P a ss e re s .
Ne linnut, jotka kuuluvat tähän lahkoon, voidaan helposti 

eroittaa kaikkien muiden linturyhmäin linnuista. Takaraajat 
ovat enimmiten heikot sekä päättyvät istumajaloilla s. o. sääri 
on kokonaan ruumiista ulkona ja nilkkaan asti höyhenpeitteinen 
sekä takavarvas hyvin kehittynyt ja tasapinnassa muiden var
paiden kanssa. Varpaista on aina kolme eteenpäin ja yksi 
taaksepäin, ja aivan omituista tälle lahkolle on, että takavarvas 
on muita varpaita vahvempi ja  sen kynsi keskivarpaan kynttä 
pitempi (Kvsto 237). Sitä paitsi eroavat ne muista linnuista 
siinä, että kyynässulkien suuret peitinhöyhenet ovat ainoastaan 
yhdessä rivissä eivätkä useammissa, niinkuin muilla linnuilla, ja 
ovat lyhyemmät, niin ett 'eivät ulotu yli kyynässulkien puolta 
pituutta (Tarkasta Kvsto 230). Varpuislinnut lentävät ylipään 
hyvin, vaan liikkuvat sitä vastoin enimmiten vähemmin helposti 
maassa, nimittäin enimmät tasajaloin hyppimällä; ainoastaan 
harvat voivat astua tahi juosta vuorottaisilla askelilla. Ne olek- 
sivat enimmiten metsissä ja kernaimmin puissa, koska niiden 
jalkain muodostus tekee ne soveliaiksi kouristamaan puitten 
oksia. Tähän lahkoon kuuluvat enimmät meidän pikkulinnuis
tamme^ Ne elävät aina parittain soitimen aikana. Poikaset 
syntyvät sokeina ja melkein höyhenettöminä, jonka tähden ne 
viipyvät kauan pesässä, jossa niiden vanhemmat niitä ruokkivat 
ja hoitavat. Kaikki varpuislinnut rakentavat sentähden pesiä, 
muutamat erinomaisen taitavasti. Enimpien varpuislintujen 
urospuolilla on laulunkyky, ja ne laulavat etenkin soitimen 
aikana. Tämä kyky perustuu erityiseen muodostukseen alem
massa kurkunpäässä. Useimpia varpuislintuja sanotaankin
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laululinnuiksi Ne elävät niin hyvin lauhkeassa ilmanalassa, 
jossa enimmät ovat matkalintuja s. o. matkustavat etelään 
talveksi, kuin etenkin lämpimissä maissa, vaan ovat hyvin 
vähälukuisia kylmissä ilmanaloissa. Ravintoaineet ovat hyvin 
vaihtelevia, parhaasta päästä kuitenkin hyönteisiä, marjoja ja 
siemeniä. Nokan erilainen muoto on melkein yhtä määräävä 
ravinnon valitsemiselle kuin nisäkkäiden hammasrakennus. Niin on 
semmoisilla linnuilla, jotka erittäin elävät kasvinsiemenistä, lyhyt, 
vaan vahva nokka; niillä, jotka enimmäkseen elävät hyönteistou
kista, useimmiten pitkä, vaan enemmän tahi vähemmän heikko 
nokka; kaikkiruokaiset linnut ovat näiden kahden muodon välillä.

Varpuislinnut ovat lintuja, joiden jalat ovat istumajal- 
koja ja  joiden takavarpaan kynsi on keskivarpaan kynttä pi
tempi. Niiden kyynäsvarren suuret peitinhöyhenet ovat ainoas
taan yhdessä rivissä eivätkä ulotu yli kyynässulkien puolta 
pituutta.

Etenkin nokasta ja nilkasta tuntomerkkejä ottaen erol
tamme tässä lahkossa kaksi alalahkoa ja suuren joukon heimoja.

1 Alalahko. Levynilkkaisia. — O scines.
Näillä on nilkan takapuoli kahden pitkittäisen, ehyen 

levyn peitossa. Nämä levyt ovat itse iho tässä paikassa ja ulot
tuvat tavallisesti kantaniveleestä f  nilkan pituutta; kaikilla 
muilla linnuilla on nilkan takapuolen iho jakaantunut poikkikil- 
piin tahi pienempiin suomuihin. Levynilkkaisilla eli Laululin
nuilla on aina laululihaksia alemmassa kurkunpäässä. Tärkeim
mät heimot tässä alalahkossa ovat rastaiden, laulajien, tiilisten, 
västäräkkien, variksien, peipposten ja pääskysten heimot.

1 Heimo. Rastaita. — Turdidae. — Tämän heimon lin
nuilla ovat nilkan molemmat puolet levypeitteisiä: nilkan etu
puoli on suurimmaksi osaksi yhden ainoan levyn peitossa 
eikä poikittaisten pienten kilpien peitossa, takapuoli taas kah
den rinnakkaisen levyn peittämä. Semmoista jalkaa sanotaan 
saapasnilkkaiseksi jalaksi (Kvsto 224) ja tämän heimon lintuja 
nimitetäänkin siitä syystä saapasnilkkaisiksi, muiden levynilk- 
kaisten ollessa varsinaisia levynilkkaisia, Nokka on enemmiten 
kapea, alaleuka matalareunainen. Rastaiden heimon linnut ovat
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sangen vilkasluontoisia ja liikkuvat helposti sekä maassa ja puissa 
että ilmassa. Usealla lajilla on etevä laulutaito. Ne elävät hyöntei
sistä ja muista pienistä eläimistä, vaan talvella ne syövät myös 
marjoja, hedelmiäja siemeniä. ___

pyrstö mustahko tahi harmaa,
jonka kautta ne eroavat muista suvuista.

Räkättirastas (T. pilaris) on yleisin laji meillä. Se pesii jos
kus suurissa joukoin. Muutamat jäävät Suomeen talveksi. (Kvsto 
248). Meillä on rastaan sukua kuusi lajia, joista vielä mainittakoon

Rosorastas (T. viscivorus) ja Punasiipirastas (T. iliacus) 
ja laulutaidostaan mainio Laulurastas (T. musicus). Sen pesä 
on sisästä lahopuulla puettu.

T a sk u n  su ku  (Saxicola) eroaa edellisestä tyveltään le
veästi valkealla pyrstöllään.

Kivitasku (S. oenanthe) tavataan yleisesti aukeilla kivikko- 
mailla (Kvsto 247) ja Pensastasku (S. rubetra) pensaisilla mailla.

S a ta k ie lis e n  su vu lla  (Luscinia) on heikko nokka ja 
pyrstö enemmän tahi vähemmän punertava ilman valkeatta ty- 
vellään. Kaikki lajit ovat laulajia ja tähän sukuun kuuluu koko 
lintuluokan parhaimmat laulajat.

Pohjainen Satakielinen (L. philomela) ou pukunsa puo
lesta halvimmannäköisiä lintuja, vaan on kumminkin kaikista 
linnuistamme parhain laulaja (Kvsto 245).

Punarinta satakielinen (L. rubecula) on yleinen metsäi
sillä mailla.

Leppälintu (L. phoenicurus) on meillä tavallisin tätä sukua 
(Kvsto 246). Se on myöskin hyvä ja iloinen laulaja.

K o s k ik a r a n  su ku  (Hydrobata) eroaa edellisistä su
vuista lyhyitten, kuperain siipiensä kautta. Koskikarat ovat 
muuten hyvin rastaiden näköisiä, vaan nokka on syrjiltään litis
tynyt, ohut ja sen leuanreunat sisäkääntöiset; pyrstö on lyhyt 
ja höyhenpeite tiheä, runsasuntuvainen niinkuin vesilinnuilla.

(Turdus) kuuluu varislintu
jen jäljestä isoimmat linnut 
koko lahkossa. Nokkaonjok
seenkin vahva (Kuv. 25) ja

R a s ta a n  su ku u n

Kuv. 25. Rastaan pää.
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Ne oleksivat aina purojen ja koskien reunoilla ja uivat sekä 
sukeltavat hyönteisiä vedestä pyytäessään sangen taitavasti, 
vaikk’ei niillä ole uimaräpylää varpaiden välissä.

Koskikara (H. cinclus) tavataan talvisaikana yli koko Suo
men, vaan kesällä ainoastaan Lapissa ja Pohjanmaalla (Kvsto 249).

H ip p iä isen  suvulla  (Regulus) ovat sieraimet höyhen- 
peitteiset, kun ne sitä vastaan edellisillä suvuilla olivat paljaat.

Hippiäinen (R. cristatus) on pienin meidän linnuistamme 
(Kvsto 250).

Ulkomaisista tähän kuuluvista linnuista ansaitsee
Räätälilintu (Orthotomus longicauda) mainitsemista hyvin 

merkillisen pesänsä takia, josta lintu on nimensäkin saanut. 
Se on itä-Intiasta kotoisin (Kvsto 242).

2 Heimo. Laulajia. — Sylvidse. — Tällä niinkuin seuraa
villakin levynilkkaisilla heimoilla on nilkan takapuoli levypeit- 
teinen, mutta etupuoli kilpipeitteinenkilvet pieniä poikittaisia, 
(Kvsto 251) ja eroitukseksi saapasnilkkaisista sanotaan tätä ja 
seuraavia heimoja varsinaisiksi levynilkkaisiksi. Nokka on 
pitkäveteinen, melkein suora, useimmiten heikko ja tyvestä hiu
kan litteähkö (Kuv. 26), yläleuka on varustettu enemmin tahi 
vähemmin selvällä pykeellä kärjen takana. Enimmät näistä 
linnuista asuvat metsissä ja puutarhoissa, joissa elävät hyöntei
sistä. Useat ovat hyviä laulajia ja kaikki ovat matkalintuja 
meillä.

Kuv. 26 Uunilintu.
8
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K ertun  su ku u n  (Sylvia) kuuluu harmaita tai ruunin- 
harmaita laulajia, jotka parhaastaan oleksivat lehdoissa ja pen
sastoissa; ne rakentavat avonaisia pesiä kuloheinistä. Yleisimmät 
lajit meillä ovat:

Lehtokerttu (S. hortensis), Hernekerttu (S. curruca) ja 
Harmaa kerttu (S. cinerea).

Uunilinnut (Phyllopseustes) ovat vihreänharmaita ja ra
kentavat uuninmuotoisen pesän. Näitä ovat Uunilintu (Ph. 
trochilus) ja Tynnyrilintu (Ph. collybita). Yihreähkö selkä- 
puoleltaan ja vaaleankeltainen vatsapuoleltaan on Kultarinta 
kerttu (Chloropeta hippolais) taitavin laulaja koko tässä hei
mossa, vaikka jokseenkin harvinainen.

P a a rm a lin n u n  su vu lla  (Muscicapa) on yläleuan kärjen 
takana selvä pyelmä ja nokka on lyhyt, leveä ja litteämäinen. 
Paarmalinnut elävät hyönteisistä, joita ne lentäen sieppaavat, 
siinä samoin, kuin liikkeissään, muistuttaen paljon pääskysiä. 
Harmaa paarmalintu (M. grisola) on hyvin yleinen. Mustan 
ja  valkean kirjava paarmalintu (M. atricapilla) vähän harvi
naisempi.

3 Heimo. Lepinkäiset. — Laniidae. — Näiden nokka on 
vahva, kupeilta hyvin litteähkö ja sen koukistuneen yläleuan 
kärjen takana on syvä pykälä (Kvsto 254). Kynnet ovat myös 
jotenkin koukistuneet ja terävät. Paitsi isompia hyönteisiä käyt
tävät ne myös ravinnokseen pieniä lintuja, hiiriä, sisiliskoja y.
m. s. ja ovat hyvin vahingollisia lintuja.

L e p in k ä ise n  su ku u n  (Lanius) kuuluvat
Isompi Lepinkäinen (L. excubitor), jota tunturihaukan 

pyytäjät käyttivät apulaisenaan (Kvsto 254) ja
Pienempi Lepinkäinen (L. collurio), joka on pienten lin

tujen hävittäjä Etelä- ja Keski-Suomessa.
4 Heimo. Tiitisiä. — P a r i  dm. —• Edellisistä heimoista 

parhaiten eroittava tuntomerkki on tiitisillä nokassa, sillä no
kassa ei ole pyelmää yläleuan kärjen takana. Tiitisillä on 
lentämiskyky ylipään vähän kehittynyt, vaan sitä vastoin ne 
suurella taidolla kipuavat puissa. Ne elävät pääasiallisesti va
hingollisista hyönteisistä ja toukista ja ovat sen kautta sangen 
hyödyllisiä eläimiä. j
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T ia isen  sukua  (Parus) on meillä Suomessa kuusi lajia. 

Höyhenpeite on enimmiten pehmeä, löyhä. Tiaiset eivät muuta 
pois talveksi. Niillä on kaikilla nokka lyhyt, suora, soukan- 
keilamainen ja ne ovat kaikkiruokaisia, paitsi

Pyrstötiainen (Acredula caudata), joka yksinomaisesti elää 
hyönteisistä ja eroaa muista tiaisista pitkän pyrstönsä kautta sekä 
siinä, ettei se rakenna kaunista pesäänsä niinkuin muut onttoihin 
puihin, vaan puitten oksille. — Tavallisimmat lajit ovat

Hömötiainen (P. borealis) ja Pakastiainen (P. major) 
(Kvsto 256).

P euka lo isen  suvu lla  (Anorthura) on enemmän pitkäve
teinen, heikko ja ohut sekä kupeilta litistynyt nokka. Pyrstö on lyhyt 
samoin kuin siivet, jotka sitä paitsi ovat kuperat ja tylppäpäiset.

Peukaloinen (A. troglodytes) on hippiäisen jäljestä pienin 
meidän linnuistamme (Kvsto 255).

P u u k iip ijä n  suku  (Certhia) on merkillinen siitä, että 
siihen kuuluvat linnut kiipivät pitkin puiden runkoja ja oksia, 
nojaten samoin kuin tikat pyrstöönsä. Kynnet ovat pitkät ja 
terävät sekä kupeiltaan litistyneet eikä keskivarpaan kynsi ole 
vino niinkuin edellisten sukujen. Ne elävät hyönteisistä ja nii
den toukista sekä koteloista. Meillä on tätä sukua 

Puukiipijä (C. familiaris).

Kuv. 27. Västäräkki.
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5 Heimo. Västäräkkejä. — M otacillidae. — Tähän hei
moon luetaan ne levynilkkaiset varpuislinnut, joiden nokka on 
ohut, suora ja tyveltä liereä (Kuv. 27) ja joiden siivissä on ai
noastaan 9 käsisulkaa, kun niitä sitä vastoin on 10 edellisillä 
heimoilla. Niillä on jokseenkin korkeat nilkat ja ne liikkuvat 
juosten, hyvin vilkkaasti ja nopeasti maassa, vaan lentävät vä
hemmällä taidolla. Ne elävät hyönteisistä.

V ä s tä rä k in  su vu lla  (Motacilla) on pyrstö hyvin pitkä, 
poikkipäinen ja selkä yksivärinen. Omituinen pyrstönsä kei
kuttaminen herättää huomiota. Tavallisia lajia on

Valkea Västäräkki (M. alba), joka mielellään oleksii ih- 
misasuntojen läheisyydessä (Kuv. 27), kun sitä vastoin

Keltavästäräkki (M. flava) enemmän asuu niityillä ja 
laitumilla.

K irv isen  su ku  (Anthus) eroaa edellisestä kirjavan sel
känsä ja lyhyemmän, pykälepäisen pyrstönsä kautta. Urospuo- 
lella on omituinen tapa laulaessaan kohota ilmaan ja tällä, sa
moin kuin harmaankirjavalla puvullaan muistuttavat nämä lin
nut vähän leivosia. Suomessa on kaikkiansa tavattu viisi lajia, 
joista Niittykirvinen (A. pratensis) ja Metsäkirvinen (A. tri
vialis) ovat aivan tavallisia.

6 Heimo. Variksia. — Corvidse. — Varislinnuilla on 
iso, useimmiten hyvin vahva ja  pitkäveteisesti kekomainen 
nokka, joka eroaa muiden heimojen nokista siinä varsinkin, että 
alaleuan höyheninen leukakulma ulottuu sieraimia ulommaksi, 
sekä vahvat jalat. Ne ovat ylipäänsä isoja, suurissa joukoin 
eläviä, kaikkiruokaisia lintuja, joista enimmät astuvat maassa 
vuorottaisilla askelilla, siinä eroten enimmistä muista tämän

lahkon linnuista, jotka hyppivät tasa
jalan tahi juoksevat.

K o rp in  su k u u n  (Corvus) 
kuuluu isoja lintuja, joiden nokka on 
sivuilta vähän litistynyt ja yläleuka 
hiukan alaskaareva ja joiden sierai
met ovat sukahöyhenpeitteiset (Kuv. 
28). Ne ovat ylipään hyvin ahmoja 
ja raatelevaisia lintuja, sillä ne syö-

Kuv. 28. Varislinnun nokka: — a leuka- kulman kärki; — h sierain; — c pykäle yläleuan kärjen takana; sukahöyhenpeite. d sierainten
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vät, paitsi kasvillisia ravintoaineita, myös pienempiä nisäkkäitä, 
lintuja, linnunmunia ja raatojakin. Useimmat lajit kuljeksivat 
suuremmissa tahi vähemmissä parvissa yhdestä paikasta toiseen.

Korppi (O. corax) on isoin ja enimmin raatelias laji. Se 
asuskelee enimmiten synkissä metsissä.

Varis (C. cornix) oleksii mieluummin asuttujen paikkojen 
läheisyydessä (Kvsto 262).

N aakka  (O. monedula) asuu etenkin kaupungeissa van
hoissa kirkko- ja linnarakennuksissa.

H a r a k a n  s u v u l la  (Cleptes) on hyvin pitkä, nalkkimai- 
nen pyrstö.

H arakka  (C. pica) elää ylipään lähellä ihmisasuntoja, aina 
parittain, ja on sangen älykäs ja viekas lintu (Kvsto. 261).

N ä r h in  s u v u l la  (Garrulus) on nokka lyhyenlainen ja 
yläleuan kärki vähän koukistunut. Päälaen höyhenet muodos
tavat töyhdön ja höyhenpeite on tuuhea, silkinhienoinen. När- 
hit ovat vilkasluontoisia ja levottomia lintuja, huutavat eli rää- 
kyvät paljon sekä ovat myöskin sangen petomaisia, syöden myös 
lämminverisiä eläimiä.

N ärh i (G. glandarius) on hyvin yleinen metsissä ja kul
jeskelee suuremmissa tahi pienemmissä parvissa yhdestä pai
kasta toiseen (Kvsto 260).

K u h a n k e i t tä jä n  su k u  (Oriolus) eroaa edellisistä tämän 
heimon suvuista siinä, että sieraimet ovat kalvopeitteiset eikä 
sukakarvoilla peittyneet. Kuhankeittäjät oleksivat parhaastaan 
koivumetsissä ja rakentavat pesänsä suurimmalla taidolla kai
kista linnuistamme.

Kuhankeittäjä (O. galbula) on meidän koreimpia lintu
jamme ja tavataan etelä-, keski- ja Itä-Suomessa.

Kalvopeitteiset sieraimet on myös
K o t ta r a i s e n  s u v u l la  (Stur

nus); vaan tällä on suora, pitkä ja lit- 
teähkö nokka (Kuv. 29). Kottaraiset 
elävät hyönteisistä, etanoista ja tou
kista ja ovat sen kautta hyödyllisiä 
lintuja.

Kottarainen (S. vulgaris), joka K,1T. 29. Kottaraisen pää.
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on etelä-Suomessa tavallinen, vaan pohjaisemmassa harvinainen, 
asuu metsissä, puistoissa, korkeissa rakennuksissa, niinkuin kir
koissa j. m. s. (Kvsto 259).

Variksien heimoon kuuluu myös
Paratiisilintu  (Paradisea apoda), joka on kauniimpia lin

tuja ja jota yksinomaisesti tavataan Uudessa Guineassa. Ruu
miin kupeilla on hienoja loistovärisiä untuvahöyheniä, jotka ulot
tuvat kauas pyrstöä ulommaksi, ja pyrstössäkin on usein muu
tamia semmoisia, varsinaisia pyrstösulkia pitempiä höyheniä. 
Tämmöinen loistava puku on ainoastaan urospuolella, jota pal
jon pyydetään tämän takia. Sen jalat ovat isot ja rumat, jonka 
tähden maan asukkaat nyhtäisivät ne pois, ennenkun he lähet
tivät näitä lintuja Europaan — siitä nimi apoda =  jalaton. 
(Kvsto 258).

7 Heimo. Peipposia. — F rin g illid ae . — Tämä heimo 
eroaa hyvästi muista varpuislintuheimoista nokkansa kautta, 
joka on lyhyt, paksu  ja kekomainen sekä sen alaleuan reunat 
terävät, taaspäin korkeat ja sisäkäänteiset Tämmöisellä no
kan muodostuksella, jommoista ei tavata muilla linnuilla, voivat 
ne helposti kuoria ja särkeä niitä siemeniä, joista ne elävät. 
Paitsi siemeniä syövät useat myös kesällä hyönteisiä, joilla ne 
myöskin ruokkivat poikasiaan. Ne ovat enemmän lyhyt- ja 
paksuruumiisia lintuja, jotka liikkuvat hyppimällä maassa ja 
lentävät sangen kepeästi ilmassa. Muutamat ovat matkalin- 
tuja, toiset jäävät tänne talveksi ja muuttavat jälkimäisessä ta
pauksessa usein metsistä asuttuihin seutuihin. — Nokan kärki 
suora tahi hiukan kaareva on Pulmusen, Sirkun, Peipposen, 
ja Varpusen suvuilla. Kahdella edellisellä on yläleuka ala
leukaa kapeampi ja suulaessa kyhmy tahi harju.

P u lm u s e lla  (Plectrophanes nivalis) on takavarpaan kynsi 
varvasta pitempi ja siivet osaksi valkeat. Se pesii Lapissa ja

tavataan syksyin keväin maamme ete- 
läisemmissä osissa.

S i r k u i l l a  (Emberiza) on taka
varpaan kynsi varvasta lyhyempi. Ylei
sin on Keltasirkku  (E. citrinella), 

Kuv. 3o. Ktitasirkun pää, joka kesällä oleksii metsissä, vaan
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talvella kotivarpusten seurassa kaupungeissa, k}'lissä ja talojen 
läheisyydessä.

P e ip p o s i l la  ja V a r p u s i l la  on yläleuka alaleukaa le
veämpi ja suulaki kyhmytön. Peipposilla (Fringilla) on nokan 
selkä suora. Hyviä laulajia ovat Peipponen (F. coelebs), Vihreä 
varpunen (F. spinus), Tikli (F. carduelis) ja Hempponen (F. 
cannabina). Urpiainen (F. linaria) tavataan syksyin keväin 
suurin parvin eteläosassa maatamme; kesällä se on pohjoi
sempi.

Tähän sukuun kuuluu myös Kanarialintu  (F. canaria), 
kotoisin Kanarian saarista.

Varpusilla (Passer) on nokan selkä kaareva. Kotivarpu- 
nen (P. domesticus) on rohkea asukas ihmisasuntojen lähistössä 
ja rakentaa pesänsä katon alle.

Kuv. 31. Punatulkun pää.

P u n a tu lk u n  s u v u l la  (Pyrr- 
hula) on nokka yhtä korkea, kuin pitkä, 
ympärinsä kupera ja yläleuka alaleukaa 
ainoastaan vähän pitempi (Kuv. 31).
Punatulkut elävät ainoastaan sieme
nistä. Hyvin yleinen on

Punatulkku (P. rubicilla) (Kvsto 265).
Ta v i  ok u u rn a n  s u v u l la  (Pinicola) on nokka lyhyt, kui

tenkin korkeuttaan pitempi ja yläleuka on alaleukaa paljoa 
pitempi, kärjeltään koukistunut. Taviokuurnat elävät sieme
nistä, pihlajan ja katajan marjoista sekä kuljeksivat parvissa 
aina parempaan marjapaikkaan. — Kaikista edellisistä suvuista 
eroaa

K ä p y l in n u n  su k u  (Loxia) nokkansa omituisen muodos- 
. tuksen kautta, sillä kumpaisetkin leuat ovat koukistuneet niin 

että niiden kärjet käyvät ristiin (Kuv.
32). Ne elävät enimmiten kuusen ja män
nyn siemenistä, joita ne nokallaan taita
vasti irroittavat kävyistä; ne pesivät sekä 
talvella että kesällä. Ulkonäössään ja 
elantotavoissaan muistuttavat ne hiukan 
papukaijoja (Kvsto 266). Ivuv. 32. Käpylinnun pää
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Merkillisen pesänrakentamistapansa vuoksi mainittavat 
ovat tähän heimoon kuuluvat Kutojalintu itä-Intiassa ja 

valtalainen etelä-Ahrikassa (Kvsto 267, 268).
8 Heimo. Pääskysiä. — H irundinidae. — Levynilkkais- 

ten muista heimoista eroaa pääskysten heimo lyhyen,
tyveltään leveän j a  litteämäisen nokkansa 
kautta (Kuv. 33). Pääskysten kita  on 
hyvin suuri, siivet hyvin p itkät j a  sui
po t ja ja la t  lyhyet. Kaikista pikkulin
nuistamme niillä on nopein ja kestäväisin 
lento. Lentäessään pyytävät ne hyöntei
siä avatulla kidallaan. Levähtäissään is

tuvat ne katoilla, aidoilla, kivillä ja muilla ylevillä paikoilla, 
vaan maahan istuutuvat harvoin. Ne pesivät joukottain ja mat
kustavat pois talveksi suurissa parvissa.

P ä ä s k y n  s u k u a  (Hirundo) meillä on kolme lajia, jotka 
kaikki ovat yleisiä.

Kuv. 33. Pääskysen pää.

Haarapääskynen  (H. rustica) tunnetaan pyrstöstään, jossa 
reunimmaiset sulat ovat toisia kahta vertaa pitemmät, joten 
pyrstö tulee kaksihaaraiseksi. Se on kylissä ja pihoissa hyvin 
tavallinen ja pesii huoneisin, latoihin j. m. s. (Kvsto 269).

Räystäspääskysen  (H. urbica) pyrstö on lyhyt, pykäle- 
päinen ja nilkka sekä varpaat ovat höyheniset. Se rakentaa 
pesänsä huoneiden ulkopuolelle räystään alle (Kvsto 270).

Törmäpääskynen (H. riparia) taas rakentaa pesänsä sy
vän kolon perukkaan, jonka se kaivaa itselleen hiekkatörmiin.

Muutamat Varpuslintujen heimot muodostavat

2 Alalahkon. Kilpinilkkaisia. — C lam ato res.
Niillä ovat nimittäin nilkan molemmat puolet kilpipeit- 

teiset eli pienempien kilpien peittäm ät (Kvsto 271). Ainoastaan 
muutamilla näistä on laulunääni. Tämä alalahko, jonka useim
mat linnut kuuluvat Amerikan eläimistöön, käsittää ainoastaan 
kolme Suomalaista heimoa, nimittäin Leivosten, Tilhien ja 
Harjalintujen heimot, joita edustaa seuraavat linnut:
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L e iv o s e n  su k u  (Alauda) tunnetaan pitkästä takavar- 
paan kynnestä, joka on melkein suora ja varvastaan pitempi 
(Kvsto 271). Tämmöisillä jaloilla leivo
set eivät voi yhtä helposti kuin muut 
varpuislinnut liikkua puissa, jonkatäh- 
den ne enimmiten ovatkin alhaalla 
maassa, jossa juoksevat suurella tai
dolla. Nokka on lyhyt, suora ja liereä 
ilman pykäleettä yläleuan kärjen takana 
(Kuv. 34). Ne elävät hyönteisistä ja siemenistä. Tavallisin laji

Peltoleivonen (A. arvensis) on meidän ahkerin laulajalin- 
tumme ja keväällä ensimmäinen palaava matkalintu (Kvsto 272).

Tilhien heimoon kuuluu
Tilhi (Bombycilla garrula), joka eroaa leivosista ensinnä

kin koukistuneiden kynttensä kautta. Sen päässä on höyhen- 
töyhtö ja sen kyynässulkien kärjissä on pergamenttimaisia pu
naisia levyjä. Se pesii Suomen pohjaisemmissa osissa ja kul
jeksii suuremmissa parvissa talvella etelämpään (Kvsto 273).

Harjalintujen heimoon kuuluu
H arjalintu  (Upupa epops), joka on meillä hyvin harvinai

nen lintu. Sen nokka on pitkä, heikko ja hiukan alaskaareva. 
Päässä on pystöinen höyhentöyhtö ja sen puku on ylipään kir
java ja heleävärinen (Kvsto 274).

2 Lahko. K ir sk u lin tu ja . — Strisores.
Tähän lahkoon kuuluvat linnut muistuttavat ulkomudos- 

saan paljon varpuislintuja, vaikka ne keskenään osoittavat suur
takin eroavaisuutta. Jalat ovat näillä istumajalkoja, useimmi
ten pienet ja heikot, niinkuin varpuislintujenkin, vaan 
paan kynsi on aina keskivarpaan kynttä pienempi. Sitä paitsi 
ovat tässä niinkuin kaikissa seuraavissakin lahkoissa (kiipi- 
jöissä vaan muutamia poikkeuksia) kyynäsvarren suuret peitin- 
höyhenet monessa rivissä  ja ulottuvat yli kyynässulkien puolta 
pituutta. Kirskulintujen kita on hyvin suuri. Ne lentävät yli
pään hyvin, vaan muutamat eivät voi ollenkaan tahi suurella 
vaivalla liikkua maassa. Laulutaitoa ei niillä ole ja niiden ääni 
on enimmiten karkea, kirskuva tahi viheltävä. Poikaset syn
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tyvät samoin kuin edellisen lahkonkin sokeina ja useimmiten 
alastomina. Kirskulinnut elävät parhaastaan hyönteisistä ja 
toukista ja enimmät ovat lämpimien maiden lintuja.

K i r s k u l in n u t  ovat lintuja, joiden ja la t ovat is tu m a -  
jalkoja ja  joiden takavarpaan kynsi on keskivarpaan kynttä  
lyhyempi. N okka on kokonaan sarveispintainen.

Lahkon tärkeimmät heimot ovat Kehrääjien, Tervapääs
kyjen, Mesilintujen ja Sarvilintujen heimot.

1 Heimo. Kehrääjiä. — Caprim ulgidae. — Tämän heimon 
linnuilla ovat etuvarpaat tyveltään nahkalla yhdistyneet ja 
nokka on lyhyt, vaan kita erinomaisen suuri. Kehrääjät ovat 
yölintuja, joiden höyhenpeite on hyvin pehmeä. Sentähden onkin 
niiden lento melkein äänetön. Tässä niinkuin puvussaankin 
muistuttavat ne pöllöjä. Ne pyytävät hyönteisiä, lentäen kita 
avattuna. Niiden poikaset ovat aluksi untuvapeitteisiä. Keh
rääjät ovat aivan omituisia siinä, etfeivät voi astua eikä seisoa, 
vaan levätessään nojaavat vatsallaan maahan ja koko nilkka 
on maata vasten.

Kehrääjä  (Caprimulgus europseus) tavataan meillä kesällä 
etelä- ja keski-Suomessa kanervakankailla (Kvsto 275).

2 Heimo. Tervapääskysiä. — Cypselidae. — Näillä ovat 
hyvin lyhyitten jalkain etuvarpaat erin toisistaan, vaan taka-

varvas on eteenpäin kääntyvä  (Kuv. 35). Nokka 
on lyhyt, heikko ja litteämäinen ja kita on suuri. 
Tervapääskyt elävät hyönteisistä, joita ne lentäen 
pyytävät. Siivet ovat hyvin pitkät ja suipot ja 
nämä linnut ovat erinomaisen taitavia lentäjiä, vaan 
maassa eivät voi astua eikä seisoa, ainoastaan riip

pua tai kiivetä ylävillä paikoilla.
Tervapääsky (Cypselus apus) on ulkonäöltään hyvin pääs

kysen näköinen (Kvsto 276).
Salangaani (C. esculentus) itä-Intiassa on merkillinen pe- 

säinsä vuoksi, joita se rakentaa linnun kidasta eriävästä hyytelö- 
aineesta ja joita Kiinalaiset pitävät erinomaisena herkkuruokana.

3 Heimo. Mesilintuja. — Trochilidae. — Mesilinnuiksi 
eli Kolipreiksi sanotaan niitä Amerikan lintuja, jotka erinomai
sen pitkällä, hienolla ja torvimaisella nokallaan sekä pitkällä,

Kuv. 35. Tervapääskyn jalka.
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halkinaisella ja venyvällä kielellään imevät kukkien hunajata 
tahi pyytävät hyönteisiä kukkien teristä. Näiden joukossa ta
vataan pienimmät kaikista linnuista: pienin on nokasta pyrstön 
päähän 1 */2 tuumaa pitkä; ne ovat muuten merkillisiä loisto- 
värisen, metallikiiltoisen höyhenpukunsa vuoksi. Semmoinen on 
esimerkiksi Topaasikolipri Guyanassa (Kvsto 277).

Vanhan maailman kuumissa osissa kuin myös Uudessa 
Hollannissa tavataan pillikkeiskielisiä  mesilintuja, jotka täällä 
vastaavat uuden maailman kolipreja.

4 Heimo. Sarvilintuja. — B ucerotidae. — Tähän hei
moon kuuluu isoja lintuja, joiden nokka on erinomaisen iso. 
Nokassa on yläleuan tyvessä hyvin iso sarvimainen luumuodos- 
tus. Niiden pää on melkein höyhenetön. Kotonsa on vanhan 
maailman kuumat osat. Sarvilintu (Buceros rhinoceros) elää 
itä-Intiassa (Kvsto 278).

3 Lahko. K iip i j iä .  — S canso  r e s.
Kiipijät eroavat kaikista muista linnuista jalkainsa muo

dostuksen kautta. Niillä on nimittäin kiipim djalat s. o. istuma- 
jalat, joissa kaksi varvasta on eteenpäin ja kaksi taaksepäin 
(Kvsto 279); varpaista on ulkovarvas kuitenkin joskus eteenpäin 
kääntyvä tahi ainakin sivuillepäin. Nämä linnut voivat täm
möisillä jaloilla vielä paremmin kuin edellisten lahkojen linnut 
tarttua puiden oksiin ja kiipiä puiden runkoja myöten, jolloin 
niillä usein on apua kankeasta suippopäisestä pyrstöstään. Har
vat lajit (esim. käenpiika ja kirjavat tikat) poikkeuksina, ovat 
muiden kiipijäin kyynäsvarren suuret peitinhöyhenet monessa 
rivissä ja ulottuvat yli kyynässulkien puolta pituutta. Nokka 
on tässä lahkossa hyvin erilainen eri heimoissa eli vaihtelee 
ruoka-aineiden mukaan, jotka ovat hyönteisiä tahi hedelmiä. 
Kiipijät lentävät ylipään huonosti ja astuvat samoin huonosti 
maassa. Enimmät ovat lämpimien maiden lintuja ja tekevät 
useimmiten pesänsä onttoihin puihin.

K i i p i j ä t  ovat lintuja, joiden ja la t ovat k i i p i m ä j a l - 
k o ja ;  nokka on kokonaan sarveispintainen ja  muodon suh
teen muunteleva,
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Tärkeimmät heimot ovat Papukaijojen, Tikkojen, 
piikojen ja Käkien  heimot.

1 Heimo. Papukaijoja. — P sittac id se . — Tällä kiipi- 
jäin laajimmalla heimolla on nokka iso ja vahva ja yläleuka 
alaleukaa paljoa pitempi sekä kärjeltään hyvin koukistunut. 
Kiipiessään käyttävät papukaijat nokkaa kolmantena jalkana. 
Kieli om pehmeä ja lihainen, jonka tähden ne helposti voivat 
oppia sanoja puhumaan. Niiden höyhenpuku on ylipään erin
omaisen loistovärinen. Ne asuskelevat suurissa parvissa tro- 
piikkimaiden aarniometsissä ja elävät hedelmistä. Niitä on 
papukaija  (Ara) Brasiliassa (Kvsto 280).

2 Heimo. Tikkoja. — Picidrn. — Tikoilla on nokka 
suora, särmäinen j a  teräväkärkinen (Kvsto 282). Tällä ne 
hakkaavat syviä koloja puiden runkoihin tavoittaakseen puun 
sisässä eläviä hyönteisiä, joita ne sitten sieppaavat pitkällä, 
kärjestä sarveisaineisella ja väkäsillä varustetulla kielellään 
(Kvsto 283). Keskimmäiset pyrstösulat ovat suippolatvaiset ja 
tankeat, jonka tähden tikat voivat käyttää pyrstöään tukena 
kiipiessään. Ne ovat keskinkertaista kokoa, eivätkä muuta pois 
talveksi. Tavallisimmat lajit ovat meillä

Palokärki (Picus Martius), joka on tikan suvun isoin laji 
(Kvsto 282), ja Isotikka  (P. major) (Kvsto 281).

3 Heimo. Käenpiikoja. — Iy n g i dm. — Näillä on nokka 
suora, liereä ja suiposti teräväkärkinen, vaan ne eivät voi ha
kata koloja puihin. Kieli on niillä samanlainen kuin tikoillakin, 
mutta väkiä vailla, ja käytetään samalla tavalla. Pyrstö on 
pehmeäsulkainen. Ne ovat huonoja kiipimään, vaan liikkuvat 
jokseenkin hyvästi maassa.

Käenpiika  (Iynx torqvilla) on matkalintu ja elää hyön
teisistä (Kvsto 284).

4 Heimo. Käkiä. — C uculi dm. — Käkien nokka on 
hiukan alaskaareva, jokseenkin heikko ja pieni. Ne elävät 
hyönteisistä ja perhosten toukista, vaan kieli ei ole semmoinen 
kuin edellisten heimojen, sillä se on pehmeä ja litteä. Pyrstö 
on pehmeäsulkainen. Käet eivät kiipeä ollenkaan.

K ä k i (Cuculus canorus) on elantotavoissaan sangen mer
killinen lintu. Niinpä se esim. ei rakenna itselleen pesää, vaan
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munii muiden lintujen pesiin, jättäen munansa ja poikansa niit
ten hoidettaviksi (Kvsto 285).

4 Lahko. P e to lin tu ja . — R aptatores.
Petolintujen etevimpänä tunnusmerkkinä ovat niiden kou

kistuneilla kynsillä varustetut jalat ja samoin vahva, ainakin 
kärjeltään koukistunut ja tyveltään n. s. peitossa
oleva nokka. Jalat ovat n. s. raatelujalkoja (Kvsto 288), jotka 
ovat istumajalkojen kaltaisia muuten, vaan vahvemmat sekä 
varustetut vahvoilla, hyvin koukistuneilla ja terävillä kynsillä 
ja siis erittäin sopivia elävän saaliin tavoittamiseen ja pois- 
kantamiseen lennossa. Nokka on sovelias saaliin tappamiseen 
ja repimiseen. Saaliinsa keksimiseen auttaa niitä erinomaisen 
tarkka näkönsä. Siivet ovat enimraiten pitkät ja suipot ja 
lento nopea ja voimakas. Petolinnut ovat ylipään isoja, väke
viä, yksinäisyyttä rakastavia lintuja, jotka hakevat ravintonsa 
aina eläinkunnasta. Muutamat syövät nisäkkäitä ja lintuja, 
muutamat matelijoita, sammakoita, kaloja ja hyönteisiäkin. Sula
mattomia osia, niinkuin luita, karvoja, höyheniä y. m. s. oksenta
vat ne sykkyinä suustaan. Jotkut elävät haaskoista. Ylipään 
syövät petolinnut sangen paljon, vaan voivat myös olla ruuatta 
pitemmän aikaa. Vettä eivät ylipään juo, sillä tappamiensa 
eläinten veri sammuttaa niiden janon. Naaras on aina isompi 
urospuolta. Petolinnut rakentavat hyvin yksinkertaiset pesänsä 
korkeihin puihin, kallionrotkoihin, torniin j. m. s. vaikeapääsyi- 
siin paikkoihin. Poikaset eivät synny sokeina ja alastomina 
kuin edellisten lahkojen lintujen poikaset, vaan näkeväisinä ja 
untu vapeitteisinä.

P e to l in n u t  ovat lintuja, joiden ja la t  ovat r a a t e l u 
ja lkoja ; nokka on tyveltään vahva ja
ainakin kärjeltään koukistunut.

Petolintujen lahko jaetaan ensin kahteen osastoon: P ä iv ä -  
p e to l in tu ih in ,  jotka hakevat saalista päivällä ja joiden sil
mät ovat tavallisessa asennossa s. o. sivullepäin päässä, ja 
Y ö p e to l in tu ih in ,  jotka enimmiten hakevat saalista yöllä ja 

joiden silmät ovat suoraan eteenpäin päässä. Edellinen osasto
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käsittää kaksi heimoa: Haukkoja  ja Korppikotkia^jäikim^men 
yhden, nimittäin Pöllöjen heimon.

1 Heimo. Haukkoja. — Falconidae. — Haukoilla on 
kiinteä ja jokseenkin kankea höyhenpeite, niinkuin useimmilla 
muillakin linnuilla, samoin kuin silmät päässä sivullepäin sekä 
pää ja kaula höyhenpeitteiset. Varpaat ovat paljaat ja useim
miten nilkkakin. Nokka ei ole sukahöyhenten peitossa ja emä
tin on laajennut isoksi kuvuksi. Haukkalinnut iskevät kiinni 
eläviin eläimiin, jotka ne tappavat; ainoastaan hyvin harvoin 
ne tyytyvät äsken tapettuihin. Enimmät ovat matkalintuja.

Haukkoja on useampia sukuja.
N u o lih a u k a n  su k u  (Palco) 

tunnetaan lyhyestä, tyvestä alkaen kou
kistuneesta nokastaan, jonka yläleuan 
reunassa heti kärjen takana kummalla- 

kuv. 36. Nuolihaukan pää. kin puolella on teräväpäinen hammas 
ja alaleuassa sille vastaava pykäle (Kuv. 36). Siivet ovat pit
kät ja suippopäiset ja pyrstö on kärjellään useimmiten siiven 
kärkiä vähän ulompana. Nilkkaa peittää pienet suomumaiset 
kilvet. Nuolihaukoilla on lentotaito hyvin suuressa määrässä 
kehittynyt ja ne ovat rohkeimmat ja parhaimmat oppimaan kai
kista petolinnuista, jonka tähden niitä voidaankin opettaa ihmi
sille metsästysapulaisiksi. Isommat lajit ovat muuten hyvin 
vahingollisia; pienemmät, jotka syövät hiiriä, metsämyyriä ja 
hyönteisiäkin, sitä vastoin melkein kaikki enemmän hyödyllisiä. 
Suomessa on kuusi lajia.

Tunturihaukka (F. gyrfalco) asuu tuntureilla. Siihen ai
kaan, kun nuolihaukoilla metsästettiin, pidettiin tätä lajia par
haimpana (Kvsto 290).

Myös Poutahaukkaa (F. aesalon) käytettiin paljon met
sästykseen.

Tornihaukka (F. tinnunculus) on sangen yleinen ja oleksii 
enemmän kuin muut lajit asutuissa paikoissa; se asuu joskus 
torneissa tahi vanhoissa rakennuksissa ja on huonompi lentäjä 
kuin muut nuolihaukat. Se tekee hyötyä hävittämällä hiiriä 
j. n. e.
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K a n a h a u k a n  su k u  (Astur) eroaa edellisestä suvusta 

ensinnäkin nokkansa kautta, joka kyllä on lyhyt ja tyvestä 
alkaen koukistunut, vaan jonka yläleuan 
reunassa kummallakin puolella on leveä 
pyöreäpäinen liuska (hammas) melkein sie
rainten alla, ei heti kärjen takana (Kuv.
37). Siivet ovat tylppäpäiset, ei erittäin 
pitkät ja pyrstö ulottuu a/3 pituuttaan 
siiven kärkiä ulommaksi. Nilkan etu
puolella on rivi suuria poikittaisia kilpiä. Myöskin nämä 
linnut ovat rohkeita ja oppimiseen taipuvaisia. Meillä on 
kaksi lajia.

Kanahaukka (A. palumbarius) on meidän tavallisimpia ja 
vahingollisimpia petolintujamme. Useimmat viipyvät talvellakin 
samassa seudussa, jossa ne ovat pesineet, vaan nuoremmat muut
tavat talveksi etelämpään (Kvsto 289).

Varpuishaukka (A. nisus) on edellistä paljoa pienempi ja 
useimmat niistä muuttavat pois talveksi, jotkut jäävät.

M a a k o tk a n  (Aquila) ja M e r ik o tk a n  (Haliaetus) su
vut eroavat edellisistä suvuista siinä, että nokka on tyveltään 
suora ja yläleuka melkein tasareunainen sekä sen kärki hyvin 
koukistunut (Kuv. 38). Edellisellä suvulla on nilkka höyhen- 
peitteinen varpaisin asti, jälkimäi
sellä tuskin puoliväliin. Kotkat 
ovat isoja, väkeviä ja rohkeita 
lintuja. Kotkaa sanoivat jo mui
naiset kansat lintujen kuninkaaksi.

M aakotka (A. chrysaetus) 
on merikotkan jälkeen suurin ja 
väkevin kaikista haukoistamme 
(Kvsto 291).

M erikotka (H. aihioilla) elää enimmiten meren rannoilla, 
vaan joskus suurempien vesien rannoilla sisämaassakin.

K a la s ä ä s k ie n  s u v u l la  (Pandion) on myöskin nokka 
tyveltään suora ja yläleuka melkein tasareunainen ja sen kärki 
koukistunut. Pyrstö ei ulotu aivan siipien kärkiin asti ja kyn
net, ovat liereät, kun sitä vastoin kaikilla muilla haukoillamme

Kuv. 37. Kanahaukan pii a.
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on kynsien alapuoli litteä tahi hiukan kovera. K alasääski (P. 
haliaetus) elää meren ja järvien rannoilla.

M e h ilä is h a u k a n  s u k u  (Pernis) tunnetaan helposti 
siitä, että silmäin ja nokan väli on höyhenpeitteinen, höyhenet 
siinä pieniä, pyöreämäisiä, sillä kaikilla muilla haukoillamme on 
tämä paikka sukahöyhenpeitteinen. Nokka on tyvestä alkaen 
koukistunut ja yläleuka tasareunainen. Pyrstö on siipien kär- 
kiä vähän ulompana.

Mehiläishaukka (P. apivorus) syö mehiläisiä ja ampiaisia, 
vaan myös hiiriä, sammakoita, sisiliskoja j. m. s. ja on siis san
gen hyödyllinen.

H iir ih a u k a n  s u v u l la  (Buteo) on nokka myös tyvestä 
alkaen koukistunut ja yläleuka tasareunainen. Siivet ovat tylppä
päiset ja pyrstö ulottuu tuskin niiden kärkiä ulommaksi. Nokka 
ja kynnet ovat heikommat ja lentotaito huonompi kuin muilla 
petolinnuilla. Ne ovat hidasliikkeisiä ja kömpelömäisiä lintuja, 
muihin haukkoihin verraten, eivätkä voi lennossa tavoittaa saa
listaan.

Hiirihaukka (B. vulgaris) syö rottia, hiiriä, sammakoita 
ja käärmeitä y. m. s. ja on maamiehelle enemmän hyödyksi kuin 
vahingoksi (Kvsto 292).

S u o h a u k o il la  (Circus) on nokka pieni, tyvestä alkaen 
koukistunut ja alaleuka tasareunainen; siivet ovat pitkät ja koi- 
vet korkeat sekä nilkka etu- ja takapuolella suurten poikkikil- 
pien peitteessä. Ne elävät enimmiten matelijoista, sammakoista 
ja kaloista. Ainoastaan yksi laji, Sinihaukka (C. strigiceps), on 
varmuudella kuuluva meidän eläimistöömme, sekin harvinainen.

Ulkomaisista tähän kuuluvista suvuista huomataan 
m e k o tk a t  (G-ypogeranus), jotka korkeiden jalkojensa kautta 
ovat hyvin kahlaajalintujen näköisiä. Sihteeri (Gr. serpentarius) 
on kurkea hiukan isompi ja tavataan etelä-Ahrikassa, jossa se 
syö siellä niin runsaasti löytyviä myrkyllisiä käärmeitä (Kvsto 293).

2 Heimo. Korppikotkia. — Y ulturidae. — Korppikotkat 
eroavat muista petolinnuista siinä, että niiden pää ja kaula 
useimmiten ovat höyhenettömät tahi untuvapeitteiset. Niiden 
nokka ja jalat ovat myös heikommat kuin muilla petolinnuilla 
ja ne syöttävät poikasiaan kuvustaan. Ne ovat isoja, hitaita
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lintuja, jotka elävät mätänevistä eläimistä. Näitä ne keksivät 
hyvin kaukaa erinomaisen tarkalla näöllään. Niiden lento on 
verkallinen, vaan ne kohoavat kuitenkin korkeammalle kuin mit
kään muut linnut. Niitä tavataan ainoastaan lämpimissä maissa, 
niin hyvin erämaissa kuin kaupungeissa, joissa ovat suureksi hyö
dyksi syömällä haaskoja, jotka muuten pilaisivat ilman.

V a r s in a i s i l l a  k o r p p ik o tk i l l a  (Yultur) on pää ja 
kaula paljaat, vaan ilman lihaskasvanneitta. Ne ovat kot
kia isompia ja niitä tavataan vanhan maailman vuoristoissa. 
Etelä-Europassa tavattavalla Valkopäisellä korppikotkalla 
(Grypaetus barbatus) on pää ja kaula peittyneet pienillä höy
henillä.

K o n to o r i l la  (Sarcorhamphus gryphus) on lihaisia kas- 
vanneita päässä ja kaulassa sekä untuvainen kaulus. Se on 
isoin kaikista lentävistä linnuista ja tavataan etelä-Amerikan 
korkeimmilla vuorilla (Kvsto 294).

3 Heimo. Pöllöjä. — Strigidse. — Pöllöjen höyhenpeite on 
pehmeä ja tuuhea, niinkuin se useimmiten on yöllä liikkuvilla lin
nuilla, jonka tähden niiden lento on äänetön. Varpaat ovat höy- 
henpeitteiset ja ulkovarvas taaksepäin kääntyvä. Niiden suu
ret silmät ovat päässä eteenpäin ja silmäin ympärillä on säteit- 
täin kankeita höyheniä, jotka muodostavat n. s. naamakiehku- 
ran. Nämä höyhenet melkein peittävät etupuolelta nokan, joka 
on lyhyt ja jyrkästi koukistunut, ja takapuolella suuria korva- 
aukkoja, joita tavallisesti myös peittää nahkan muodostama liuska. 
Kuulo on erinomaisen tarkka; samoin myös näkö, vaan useimmi
ten häikäisee niitä auringon valo, jonka tähden useat niistä 
päivällä oleksivat pimeissä paikoissa, niinkuin kallioin rot
koissa, vanhoissa muureissa, tiheälehtisissä puitten latvuksissa 
y. m. s. Enimmiten hämärässä ja kuutamalla pyytävät ne saa
listaan, joka on hiiriä, lintuja j. n. e. Muutamat hakevat saa
lista myös päivällä. Pöllöt eivät muuta meiltä pois talveksi. 
Tämän heimon kaikki lajit kuuluvat neljään sukuun.

Muutamilla pöllöillä ovat korva-aukot kansiliuskattomat 
ja naamakiehkura pieni, yläpuolelta avonainen. Näitä aurin
gon valo vähemmin häikäisee, jonka tähden ne myös voivat

9
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pyytää saalista päivällä ja ovat saaneet nimen 
löjd. Niitä on

Iso Huuhkaja (Strix bubo), jolla on pitkät töyhdöt ot
sassa ja joka on hyvin vahingollinen lintu, hävittäen paljon 
jäniksiä, teiriä, metsäkanoja j. n. e. (Kvsto 295).

Hiiriäispöllö (Sumia ulula) on yleisin pienemmistä pöl
löistämme.

Toisilla pöllöillä on naamakiehkura täydellinen (Kvsto 296) 
ja korva-aukot kannellisia sekä isompia kuin muilla linnuilla, 
jonka tähden niillä onkin erinomaisen tarkka kuulo. Ne pyy
tävät saalista ainoastaan yönaikana ja niitä nimitetään 
lö iksi. Meillä on kuusi lajia, kaksi otsatöyhdöllistä ja neljä 
töyhdötöntä.

Sarvipöllö (Asio otus) on otsatöyhdöllinen ja yleinen etelä- 
Suomessa.

Helmipöllö (Syrnium funereum) on tavallisin yöpöllöis- 
tämme.

5 Lahko. K y y h k y is l in tu ja .  — P u llastrae .
Kyyhkyislinnuilla on pehmeät, turpeat istumajalat ja ovat 

siis enimmäkseen puissa oleksivia lintuja, vaan liikkuvat myös 
hyvin kepeästi maassa. Nokka on keskinkertaista kokoa, heikko, 
suora ja kärjestä useimmiten kupera. Nokan tyveä peittää 
myös useimmiten pehmeä, tursistunut nahka (Kuv. 39). Kyyhky
set ovat enimmäkseen kaunismuotoisia lintuja ja niiden siivet

kaset syntyvät paljaina ja avuttomassa tilassa; kyyhkyset ra
kentavat sentähden pesän, vaan hyvin yksinkertaisen. Kyyh
kyset elävät mielellään suurissa parvissa, ainoastaan soitimen 
aikana parittain. Sama pari elää kumminkin yhdessä koko elin-

Kuv. 39. Sepelkyyhky sen pää.

ovat pitkät ja suipot, jonka täh
den niiden lentotaito on ylimal
kaan hyvä. Kyykhyset elävät 
hedelmistä ja siemenistä, jotka 
pehmittyvät isossa kuvussa. Tässä 
kuvussa valmistuu soitimen ai
kana myöskin maitomainen neste, 
jolla ne syöttävät poikasiaan. Poi-
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ajan ja tämä seikka kuin myös niiden taipumus kesystymiseen 
ovat vaikuttaneet sen, että kyyhkysiä on erinomaisen suuri 
määrä muunnoksia, jotka kesyn kyyhkysen muunnokset kuiten
kin polveutuvat yhdestä lajista.

K y y h k y i s l in n u t  ovat lintuja, joiden ja la t ovat vah
voja, tu r p e i ta  is tu m a j a ik o ja . N okka joko tyveltdän paljas 
tahi pehmeällä tursistuneella nahkalla peittynyt.

Me voimme eroittaa kaksi heimoa: K yyhkysiä  ja
1 Heimo. Kyyhkysiä. — Columbidae. — Tämä heimo kä

sittää yhden suvun: K yyhkysen suvun (Columba), jota sukua 
meillä on

Sepelkyyhkynen (C. palumbus) (Kvsto 297) ja M etsäkyyh
kynen (C. oenas).

K esy t kyyhkyset, joita ulkomailla on lukemattomia, hyvin 
erilaisia rotuja, joista Kirjekyyhkynen  on yleisimmin tunnettu, 
polveutuvat Kalliokyyhkysestä(C. livia).

2 Heimo. Drontteja. — Dididse. — Näitä merkillisiä lin
tuja oli D rontti (Didus ineptus), joka seitsemännellätoista vuosi
sadalla vielä eli Mauritius-saarella, vaan nyt on sukupuuttoon 
hävitetty. Se oli joutsenen kokoinen lintu, jolta lentämiskyky tyk- 
könään puuttui, sillä ruumis oli painava ja siivet surkastuneet. 
Pyrstö oli myös hyvin lyhyt, muutamilla aivan pehmeäsulkainen. 
Nokka oli kärjenpuolelta hyvin käpertynyt ja yläleuka vah
vasti koukistunut, niin että se oli melkein kuin petolinnun 
nokka (Kvsto 299). Merkillistä on, että muuallakin on ennen 
elänyt lentoon kykenemättömiä lintuja, jotka ihminen on suku
puuttoon hävittänyt.

6 Lahko. K a n a l in tu j a .  — Gallinae.
Edellisten lahkojen linnut ovat yhtäläisiä siinä, että kyn

net enimmiten ovat käyrät ja terävät ja jalka sopiva puit
ten oksien kouristamiseen, koska takavarvas on hyvin kehit
tynyt ja etuvarpaiden kanssa tasapinnassa s. o. kaikilla on 
istumajalat, joskohta jalat ovat eri lahkoissa muodostuneina 
jotakin muuta tarkoitusta varten, kuin puussa istumista. Vii
den ensimmäisen lahkon linnut ovat sentähden ylimalkaan 
metsälintuja, jotka pesivät puissa ja pensaissa, lentävät hyvin,
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vaan liikkuvat maassa vähemmin hyvästi. Kanalinnuilla ovat 
jalat astumajalkoja (Kvsto 301). Jalat ovat nimittäin muodos
tuneet maassa liikkumista varten. Ne ovat vahvat; takavarvas 
ei ole tarpeellinen kävellessä ja sentähden pieni, muita varpaita 
ylempänä ja joskus aivan puuttuvakin; kynnet ovat litteät ja 
sopivat maan kuopimiseen. Etuvarpaita yhdistää tyvessä kal- 
vomainen nahka. Höyhenpeite ulottuu ainakin nilkkaan asti. 
— Kanalintujen nokka on enimmiten lyhyt, paksu ja kupera. 
Ne syövät siemeniä, urpia ja marjoja, poikasina myös hyönteisiä 
ja toukkia. Kovien ruoka-aineiden vuoksi on kupu hyvin iso ja 
lihasmaha vahva ja kova. Kanalinnut ovat enimmiten isoja lin
tuja, joiden siivet ovat lyhyet, tylppäpäiset ja kuperat ja pyrstö 
on myös useimmiten lyhyt. Lentäminen on niille sentähden 
ylipäänsä raskasta ja ne väsyvät pian. — Edellisten lahkojen lin
nut elävät melkein aina parittain eli ovat yksiavioisia ja muni
vat harvalukuisen määrän munia. Niiden poikaset syntyvät 
enimmiten sokeina ja alastomina, jonka tähden vanhemmat niitä 
ruokkivat ja suojelevat kylmää ja vaaraa vasten. Kanalinnut 
sitä vastoin ovat useimmiten moniavioisia s. o. soitimen ai
kana valtaa urospuoli (kukko) itselleen useampia naaraksia 
(kanoja), vaan sittemmin luopuvat ne toisistaan, eikä uros pidä 
enää huolta naaraksista eikä poikasista. Kanalinnut munivat 
suuren määrän munia, joita naaras hautoo maahan kaivetussa 
kuopassa, johon on rehuista koottu alusta. Poikaset syntyvät 
munista untuvapeitteisinä ja näkeväisinä ja voivat heti seurata 
emoaan ja emon johdon alla hakea elatustaan. Naaras on ta 
vallisesti urosta pienempi, eikä sillä ole niin loistava höyhen- 
puku kuin uroksella, jonka nilkassa useimmiten on kannukset, 
päässä höyhentupsu, päässä ja leuassa heltat, sekä pitkät peitin- 
höyhenet pyrstössä j. n. e., joista lisäyksistä naaraksella voi olla 
vaan vähä merkkiä. Melkein kaikki Suomen eläimistöön kuu
luvat kanalinnut jäävät talveksi tänne. Kanalinnut ovat levin
neet yli koko maanpinnan ja useampia pidetään kesyinä lihan ja 
munien takia.

K a n a lin n u t  ovat lintuja, joiden ja la t  ovat a s tu m a ja l 
k o ja ;  nokka lyhyt, vahva j a  kupera. K oivet ovat matalan- 
puoleiset, koko sääri höyhenpeitteinen.
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Meille tärkeimmät heimot ovat Metsäkanojen ja Fasanien 

heimot.
1 Heimo. Metsäkanoja. — Tetraonidae. — Tähän hei

moon kuuluvat kaikki meidän kotomaiset kanalintumme. Pää 
on höyhenpeitteinen ilman lihavatta nahkapeitteettä nokan ty
vessä. Jalat ovat vahvat, takavarpaalla varustetut; vaan kan
nuksia ei ole. Tämän heimon linnut lentävät jokseenkin pitkiä 
matkoja, vaikka räpsyttäen siivillään ja vaivaloisesti, ja juokse
vat nopeasti. Ruumis on enimmiten paksu ja kömpelö. Tähän 
heimoon kuuluu seuraavat suvut:

T e ir  en su k u  (Tetrao) tunnetaan nilkastaan, joka on koko
naan höyhenpeitteinen. Varpaat ovat paljaat. Teirien samoin 
kuin kahden seuraavankin suvun nokka on tyveltä höyhen
peitteinen, vahanahkaton. Nämä ovat varsinaisia metsälintuja; 
ne oleksivat sekä puissa että maassa ja ovat moniavioisia. Sil
mien yläpuolella on paljas, käsnäinen, punainen pilkku.

Teirellä (T. tetrix) on pyrstö jakopäinen (Kvsto 300) ja
Metsolla (T. urogallus) pyöreäpäinen (Kvsto 308). Metson 

naaraspuoli on Koppelo. Sekasikiö koirasteirestä ja koppelosta 
on Korpimetso; Riekkoteiri on taas sekasikiö koirasteirestä ja 
metsäkanasta.

M e ts ä p y y n  s u v u lla  (Tetrastes) on nilkan alinen puoli 
ja varpaat paljaat. Silmäin päällä on paljas, käsnäinen, punai
nen pilkku samoin kuin edellisellä ja seuraavallakin suvulla. 
Metsäpyillä on lyhyinen töyhtö niskassa. Ne ovat yksiavioisia, 
eikä niitä tavata koskaan isoissa parvissa. M etsäpyy (T. bo- 
nasia) (Kvsto 303).

M e ts ä k a n a n  s u v u l la  (Lagopus) on sekä nilkka että 
varpaat höyhenpeitteiset. Kynnet ovat kesällä lyhyet, vaan tal
vella pitkät, alta koverat. Talvipuku on valkea. Tähän kuuluu

Metsäkana (L. albus), joka on yleinen yli koko maamme, 
(Kvsto 304) ja

Kiiruna  (L. mutus), joka asuu kesän talven aukeilla tun
tureilla puurajaa ylempänä. (Kvsto 305).

T u r k in p y y n  s u v u l la  (Perdix) samoin kuin V iir iä is e n  
s u v u l la  (Ortygion) on nokan tyvi yläpuoleltaan vahanahkallinen 
sekä varpaat ja nilkka paljaat. Edellisellä on silmänreunus pal
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jas, jälkimäisellä höyhenpeitteinen. Näiden sukujen linnut eivät 
koskaan istuudu puuhun, vaan oleksivat aina alhaalla maassa, 
jossa juoksevat hyvin nopeasti.

Turkin p y y  (P. cinerea) on yksiavioinen, ja molemmat 
sukupuolet hoitavat poikasia. Sitä tavataan parittain soitimen 
aikana, muulloin parvissa. (Kvsto 306).

Viiriäinen (O. coturnix) on moniavioinen ja muuttaa pois 
Suomesta talveksi. Se elää viljelysvainioilla, vaan on harvinai
nen. (Kvsto 307).

2 Heimo. Fasaneja. — Phasianidse. — Tämä heimo 
eroaa edellisestä siinä, että nokan tyvellä on lihava nahka. Pää 
on suurimmaksi osaksi, tahi ainakin poskilta paljas. Jalat ovat 
vahvat, takavarpaalla varustetut, ja urospuolilla on kannukset. 
Nilkat sekä tyveltä hienolla nahkalla yhdistyneet varpaat ovat 
paljaat. Fasanilinnuilla on raskas lento, vaan ne liikkuvat suurella 
nopeudella maassa. Ne istuvat myös puussa ja ovat moniavioi
sia. Niitä tavataan lämpimien maiden metsämaissa, vaan kaikkia 
tässä mainittuja lajeja pidetään kaikkialla kesyinä.

K a n a n  s u v u l la  (Gallus) on kaula kokonaan ja suurin 
osa päätä höyhenpeitteiset, helttaharja päässä ja heltat leuan 
alla. Tämän suvun linnut elävät kesyttöminä Intian metsä
maissa. K esy kana (G. domesticus).

R i ik in  k u k o i l la  (Pavo) on päässä höyhenharja, vaan ei 
ole lihaisia kasvanneita. Pyrstö on litteähkö. Ylemmät pyrs- 
tönpeitinhöyhenet, joita lintu voi viuhkaimen tapaan levittää, ovat 
pyrstöä pitemmät ja kasvavat kahdenkin kyynärän pituisiksi.

Riikin  kukko (P. cristatus) on kotoisin Intiasta. (Kvsto 308). 
Sitä pidetään kesynä useissa maissa.

F a s a n in  s u v u l la  (Phasianus) ei ole helttaharjaa eikä 
helttoja leuan alla, vaan kaksi töyhtöä päässä. Pyrstö on pitkä, 
litistynyt ja suippopäinen. Fasanit elävät kesyttöminä etelä- ja 
keski-Aasian metsämaissa, vaan pidetään kesyinä monessa pai
koin. Kulta Fasani (Ph. pictus) (Kvsto 3 ii) .

K a lk k u n a n  s u v u lla  (Meleagris) on kaula paljas ja ot
sassa alasriippuva lihainen nahkaliuska. Kalkkunat elävät poh- 
jais-Amerikan metsämaissa ja ovat isoimmat kaikista kanalin
nuista. Kalkkuna  (M. gallopavo) (Kvsto 309).
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H e lm ik a n o i l la  (Numida) on otsassa sarveisaineinen ky

pärä ja heltat leuan alla. Tavallinen Helmikana (N. meleagris) 
on kotoisin länsi-Ahrikasta.

7 Lahko. K a h la a j ia .  — Grallae.
Samoin kuin kanalinnut eroavat myös kahlaajat viiden en

simmäisen lahkon linnuista siinä, ettfei takavarvas ole tasapiu- 
nassa etuvarpaiden kanssa, vaan niitä ylempänä. Kahlaajilla 
on n. s. kahluujalat, s. o. korkea j a  hoikka nilkka, jonka taka- 
varvas joko 'puuttuu tahi on pieni ja  etuvarpaita ylempänä, 
sekä sääri, jonka höyhenpeite ei ulotu nilkkaan asti (Kvsto 312). 
Kahlaajien nokka on useimmiten lähes pään pituinen tahi pi
tempi, suora tahi kaareva. Ne ovat ylipään solevaruumiisia, 
pitkä- ja hoikkakaulaisia, korkeakoipisia lintuja ja niiden siivet 
ovat hyvin kehittyneet. Ne voivat astua, juosta ja lentää hy
vin sekä oleksivat suuremmissa tahi pienemmissä parvissa eten
kin järvien ja jokien rannoilla, soilla tahi muilla vesiperäisillä 
mailla. Jotkut voivat istua puussa ja muutamat uivat ja su
keltavat tarpeen vaatiessa. Ylipään elävät kahlaajat hyöntei
sistä ja toukista, joita ne hakevat vedestä ja mudasta; muuta
mat elävät myös sammakoista, sisiliskoista, käärmeistä ja jos
kus kasviaineistakin. Enimmät kahlaajat ovat yksiavioisia ja 
munivat munansa maahan kuopittuun syvennykseen tahi mät
täälle ruohoista y. m. tehdylle alustalle, mitään oikeata pesää 
rakentamatta; niiden poikaset voivat heti seurata emoaan. 
Muutamat kuitenkin rakentavat pesän puihin tahi muihin kor- 
keihin paikkoihin ja syöttävät poikasiaan, kunnes ne kykenevät 
lentämään. Kahlaajat ovat levinneet yli koko maanpinnan. 
Kaikki Suomen kahlaajat matkustavat talveksi lämpimiin mai
hin ja lentävät usein matkaillessaan määrätyssä järjestyksessä 
(esim. kurjet).

K a h la a ja t  ovat lintuja, joiden ja la t ovat k a h lu u ja i 
k o ja . N okka on useimmiten lähes pään pituinen tahi p i 
tempi.

Jaoituksien perusteina käytetään etenkin nokan, siipien ja 
varpaiden erilaisia muodostuksia. Seuraavat heimot ovat tär
keimmät.
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1 Heimo. Trappeja. — O ti d id se. — Trappien nokka on 
kova, päätä lyhyempi tahi ainoastaan hiukkaa pitempi päätä, 
käsipuoleltaan paksumpi, ja siinä on pykäle yläleuan reunassa 
kärjen takana. Ne ovat isoja lintuja, jotka elävät enimmäkseen 
kasvisiemenistä ja ovat moniavioisia, näissä suhteissa samoin 
kuin muussakin elantotavassaan läheten kanalintuja. Jalat ovat 
vahvat, keskikokoiset ja etuvarpaat lyhyet, leveät; takavarvas 
puuttuu. Ne juoksevat hyvin taitavasti. Siivet ovat isot, suippo- 
päiset ja hiukan kuperat. Trapit lentävät hitaasti, vaan kes
tävästi. Ne oleksivat aukeilla, hietaisilla kankailla etelä- ja

• etenkin kaakkois-Europassa, länsi-Aasiassa ja pohjais-Ahrikassa. 
Pieni Trappi (Otis tetrax) (Kvsto 313).

2 Heimo. Kurmitsoja. — C haradridse. — Kurmitsat 
ovat pieniä ja lyhytkaulaisia lintuja sekä matalampijalkaisia kuin 
enimmät muut kahlaajat. Siivet ovat suippopäiset ja nokka on 
kova, tavallisesti lyhyempi tahi hiukkaa pitempi päätä, yläleuka 
ehytreunainen. Varpaat ovat lyhyet ja muutamilta puuttuu 
takavarvas. Kurmitsat lentävät ylipään hyvin, juoksevat no
peasti, elävät hyönteisistä ja muista luurangottomista eläimistä 
ja ovat yksiavioisia.

K u r m its a n  s u v u l la  (Charadrius) on nokka korkeaotsai- 
sen pään pituinen tahi lyhyempi ja ulkovarvas tyveltään keski- 
varpaasen räpylällä yhdistynyt. Takavarvas joko puuttuu tahi 
on aivan vajanainen. Tähän sukuun kuuluvat linnut asuskele
vat meren ja sisävesien rannoilla, kanervakankailla, rämeillä ja 
tuntureilla sekä ovat liikkeellä aamuin, illoin ja valoisina öinä. 
Suomen eläimistöön kuuluu viisi lajia, joista sangen yleiseen 
tunnetut ovat

Tyllikurmitsa (eli Rantaraukka) (Ch. hiaticula), joka 
oleksii hietaisilla rannikoilla, ja

Tunturikurmitsa (Ch. apricarius), joka kesällä asuu La
pissa ja pohjais-Suomessa, vaan muuttoaikoina tavataan keski- ja 
etelä-Suomessa ja jota myös nimitetään Peltokanaksi.

R a n ta h a r a k a n  s u v u l la  (Haematopus) on nokka päätä 
pitempi ja sivuilta litistynyt. Etuvarpaat ovat kaitaisesti rä- 
pyläreunaiset ja takavarvas puuttuu.
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Rantaharakka (H. ostralegus) asuu kivikoilla merenran

noilla (Kvsto 314).
H y y p ä n  su k u  (Vanellus) eroaa edellisistä suvuista täysi

näisen takavarpaansa ja tylppäpäisten siipiensä kautta. Nokka 
on päätä lyhyempi ja varpaat ovat erin toisistaan.

Töyhtöhyyppä (V. cristatus) tunnetaan paitsi niskatöyh- 
döstään myös omituisesta lentotavastaan (Kvsto 315).

3 Heimo. Kurppia. — Soolopa ci dae. — Kurpilla on sii
vet suippopäiset, nokka pitkä, kapea, pehmeä ja notkea, k ä s i 
puolelleen soukkeneva ja useimmiten peittynyt hienolla, herkkä
tuntoisella nahkalla. Tämän avulla ne voivat löytää vedestä 
ja mudasta niitä hyönteistoukkia, joista ne elävät. Kurppien 
varpaat ovat enimmiten pitkänpuoleiset ja takavarvas pieni, 
korkealle asettunut, vaan voi myös puuttua. Ne asuskelevat 
soitimen aikana järvien ja jokien rannoilla, niityillä ja soilla ja 
muutamat ovat moniavioisia. Heimo käsittää useampia sukuja, 
joista seuraavat ovat tärkeimmät.

K u o v in  s u k u  (Numenius) tunnetaan helposti pitkästä, 
alaskaarevasta nokastaan (Kvsto 316) ja etuvarpaistaan, jotka 
ovat kaikki tyveltään räpylällä yhtyneet. Kuovit asuvat soiti
men aikana parittain aukeilla vesiperäisillä niityillä ja soilla 
sisävesien läheisyydessä, vaan muuttavat, kun poikaset ovat 
lentoon kykeneviä, meren rannoille. Meillä on kaksi lajia:

Iso Kuovi (N. arquata) ja Pieni Kuovi (N. phaeopus).
S u o k u la is e n  s u k u  (Machetes) tunnetaan pään pitui

sesta, suorasta, kärjeltään litteämäisestä ja tylppäpäisestä no
kastaan. Ulkovarvas on tyveltään keskivarpaasen räpylällä 
yhtynyt. Suokulaiset ovat moniavioisia ja pesivät Lapissa ja 
pohjais-Suomessa. Urospuolet, joilla keväällä on käsnäinen 

‘ naama ja hyvin tuuhea kaulus kaulassa, taistelevat keskenään 
naaraksista määrätyillä taistelupaikoilla.

Suokulainen (M. pugnax) (Kvsto 318).
V ik la n  s u v u l la  (Tetanus) on samoin kuin edellisellä 

suvulla ulkovarvas tyveltään räpylällä yhtynyt keskivarpaasen, 
vaan nokka on päätä pitempi ja sen kärki liereämäinen. Suo
messa on viisi lajia, joista mainittakoon esimerkiksi
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Valkea Vikla (T. glottis) (Kvsto 317), jonka nokka on hiu
kan ylöskaareva, Punajalka vikla  (T. calidris) ja Liro  (T. 
glareola).

R a n ta s iv in  s u v u l la  (Actitis) on nokka ja varpaat sa
manlaiset kuin edellisellä suvulla, vaan pyrstön kärki ulottuu 
siipien kärkiä koko joukon ulommaksi, kun sitä vastoin viklo
jen pyrstö on siiven kärkiä lyhyempi. Hyvin yleinen kivisillä ja 
hietaisilla (etenkin sisävesien) rannoilla on

Rantasipi (A. hypoleucus).
K u r p i l l a  ja  T a iv a a n v u o h i l la  on kaikki varpaat erin 

toisistaan, nokka päätä paljoa pitempi sekä hyvin suuret, taval
lista taaempana ja ylempäää olevat silmät. Nämä linnut vivahta
vat vähän kanalintuihin. Ne asuskelevat rämeisillä mailla, elävät 
hyönteisistä, etanoista y. m. s. ja joskus kasviaineistakin, ja 
ovat liikkeellä eniminiten ilta- ja aamuhämärässä. Niitä pyyde
tään paljon oivallisen lihansa takia.

Lehtokurppa (Scolapax rusticola) eroaa Taivaanvuohista 
ja kaikista muista kahlaajista kokonaan höyhenpeitteisien sää- 
riensä kautta. Se asuu kosteissa, pensaisissa metsissä (Kvsto 320).

Isompi Taivaanvuohi (Telmatias gallinago) on meillä ta
vallisin laji tätä sukua. Se on saanut nimensä mäkättävästä 
äänestään, jonka se saa aikaan pyrstösulillaan.

S ir r id i s e n  s u v u l la  (Tringa) on niinkuin kurpan suvul
lakin erilliset varpaat, vaan silmät ovat tavallisessa asennossa 
ja nokka on pään pituinen tahi vähää pitempi. Sirriäiset asu
vat soitimen aikana maamme pohjaisissa ja pohjaisimmissa osissa 
kosteilla niityillä ja soilla sisävesien läheisyydessä. Muualla 
Suomessa tavataan näitä lintuja ainoastaan muuttoaikoina. Suo
men eläimistöön kuuluu seitsemän lajia tätä sukua.

Kangassirriäinen  (Tr. Temmiuckii) on pienimpiä kah
laajiamme ja tavataan usein matkalintuna.

Tähän heimoon kuuluu myös
Avosetti (Recurvirostra avocetta), jonka nokka on hyvin 

pitkä, ulospäin taipuva ja ylöspäin kaareva. Se asuu ja pesii me
ren rannoilla sekä ui hyvin ja lepää veden päällä (Kvsto 319).

4 Heimo. Liejukanoja. — R a lli  dse. — Liejukanoilla on 
lyhyet, tylppäpäiset ja kuperat siivet niinkuin kanalinnuilla, jonka
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tähden ne myös lentävät huonosti; sitä vastoin ne juoksevat 
nopeasti. Niiden nokka on lyhyt, sivuilta litistynyt ja tylppä
päinen. Koivet ovat jokseenkin korkeat ja vahvat sekä etuvar- 
paat pitkät, erilliset ja takavarvas sangen alhaalla. Liejukanat 
asuskelevat pitkässä ruohikossa tahi ruovostossa joko vedessä 
tahi veden lähistössä; muutamat myös ruohoisilla niityillä sekä 
viljamailla. Ne elävät hyönteisistä ja kasviaineista.

R d ä k ä n  s u k u  (Ortygometra) eroaa seuraa vasta suvusta 
höyhenpeitteisen otsansa ja tavallisien kahluujalkojensa kautta.

Ruisrääkkä  (O. crex) on tunnettu karkeasta äänes
tään, jonka saa kuulla etenkin aamuin ja illoin sateen perästä 
(Kvsto 321).

N o k ik a n a n  su k u  (Fulica) tunnetaan valkeasta otsakil- 
vestään ja liuskajaloistaan. Varpaat ovat nimittäin räpyläreu- 
naiset ja tyveltään räpylällä yhtyneet (Kvsto 324). Nokikanat 
asuskelevat sisävesien rannoilla. Ne uivat ja sukeltavat suu
rella taidolla sekä piilevät päivillä ruovostoissa.

Nokikana (F. atra) tavataan etelä- ja lounais-Suomessa, 
vaan on sielläkin harvinainen (Kvsto 323).

Sangen omituisia ovat tähän kuuluvat Parralinnut eli 
Kannussiipiset, joilla on siipien etukulmassa (ranteessa) joten

kin isot kannukset. Niiden varpaat ja kynnet ovat myös erittäin 
pitkät ja lintu voi juosta vesikasvien lehdillä. Niitä tavataan 
etelä-Amerikassa (Kvsto 322).

5 Heimo. Kurkia. — Gruidae. — Kurjilla on samoin 
kuin seuraavallakin heimolla pitkät, vaan tylppäpäiset siivet. 
Sisimmäiset siipisulat ovat pitkät, löyhähöytyiset ja riippuvaiset. 
Nokka on vahva, tuskin päätä pitempi, keilamainen ja suora. 
Kurkien koivet ovat hyvin korkeat. Takavarvas on pieni. Kur
jet munivat munansa yksinkertaiselle alustalle mättäille, niillä 
soilla ja rämeillä, joilla ne oleksivat. Ne elävät osaksi kasvi- 
aineista, osaksi luurangottomista eläimistä, vaan myöskin ka
loista, sisiliskoista ja sammakoista. Ne elävät soitimen aikana 
parittain, vaan muuten parvissa ja matkustavat määrätyssä jär
jestyksessä.

K u r je n  su k u u n  (G-rus) kuuluu Tavallinen kurki (G. 
communis), joka on hyvin älykäs, varova ja arka lintu (Kvsto 325).
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6 Heimo. Haikaroita. — A rdeidse. — Haikaroilla on 
pitkät, tylppäpäiset siivet. Niiden nokka on pitkä, vaan vaih- 
televaa muotoa. Ne ovat niinkuin kurjetkin pitkäkaulaisia, kor- 
keakoipisia, isonpuoleisia lintuja, jotka pesivät puihin, pensaisin 
tahi muihin yleviin paikkoihin.

I ib i s l in n u n  suvulla(Ibis) on nokka kapea, hyvin pitkä, 
liereämäinen, tylppäpäinen ja alaskaareva. Takavarvas on etu- 
varpaita ylempänä. Iibislinnut ovat elantotavoissaan kuovien 
kaltaisia.

Pyhä Iibis  (I. religiosa) pidettiin pyhänä lintuna muinai
silla Egyptiläisillä (Kvsto 326).

K o t ih a ik a r a n  s u v u l la  (Oiconia) on takavarvas etu- 
varpaita ylempänä sekä nokka pitkä, keilamainen ja suippo- 
päinen. Kotihaikarat rakentavat pesänsä huoneiden katoille 
tahi puihin ja elävät sammakoista, matelijoista ja muista pikku
eläimistä, joita ne hakevat soilta ja niityiltä.

Valkea haikara eli Tuonen kurki (O. alba) on tavattu 
Suomessa joskus, vaan on muuten hyvin tavallinen lintu eten
kin keski- ja etelä-Europassa (Kvsto 327).

T ö y h tö h a ik a r a n  s u k u  (Ardea) eroaa kaikista kahluu- 
jaloilla varustetuista linnuista siinä, että takavarvas on etuvar- 
paiden kanssa tasapinnassa. Nokka on pitkä ja keilamainen ja 
suu on halkinainen aina silmien alle. Ne asuvat vesiperäisillä, 
ruohoisilla mailla tahi metsissä vesien läheisyydessä. Ne syö
vät luurangottomia ja pienempiä luurankoisia eläimiä sekä kalan- 
mätiä. Ne pesivät usein kunnittain joko puihin tahi ruovostoon.

Harmaa H aikara  (A. cinerea) kuuluu Suomen eläimistöön 
(Kvsto 328).

K a p u s ta h a ik a r a n  su k u  (Platalea) ansaitsee mainitse
mista omituisen nokkansa takia, joka on pitkä, litteä, käsipuo
lelta laajennut, leveä ja pyöreäpäinen.

8 Lahko. H a m m a s n o k k a i s i a .  — L a m e lliro s tre s .
Tämän samoin kuin kolmen seuraavankin lahkon lin

nut ovat muodostuneet elämään enemmän vedessä tahi veden 
päällä kuin maalla, jonka tähden näitä neljää lahkoa y h 
teisellä nimellä nimitetäänkin Vesilinnuiksi eli Uimalinnuiksi
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(Natatores). Niiden ruumis on ylipään latuskainen ja peitty
nyt tiheällä untuvalla sekä kiinteillä ja hyvin joustavilla höy
henillä; jalat ovat lyhyet ja enimmiten taaempana kuin muilla 
linnuilla; eikä ainoastaan koko reisiluu, vaan myös ylempi 
osa sääriluuta on ruumiinnahkan peitossa, jonka tunnusmer
kin kautta vesilinnut eroavat kaikista muista linnuista.

Hammasnokkaisten jalat ovat n. s. räpyläjalkoja s. o. 
etuvarpaat ovat kynsiin asti räpylällä yhdistetyt ja takavarvas 
on pieni ja etuvarpaita ylempänä (Kvsto 329). Nilkka on lyhyt 
ja useimmiten sivuilta litistynyt, joten sitä on helpompi liikut
taa vedessä. Nämä linnut soutavat nimittäin sillä tavalla ve
dessä, että ne ensin vetävät jalkansa kokoonpoimuttuna eteen
päin ja sitten levitettynä taaksepäin. Kaikki hammasnokkaiset 
uivat hyvin. Muutamat ovat n. s. puolisukeltajia s. o. veden 
pinnalla uidessaan ylettyvät pohjaan kaulallaan, joka niillä enim
miten on hyvin pitkä. Toiset ovat n. s. uimasukeltajia s. o. 
ne voivat veden pinnasta sukeltaa, joskus 200 sylen syvyyteen, 
ruokaansa tavoittamaan. — Hammasnokkaisten siivet ja pyrstö 
ovat lyhyet ja lento sentähden ylipään huononpuoleinen. Hyvät 
lentäjät ovat huonoja sukeltajia ja huonot lentäjät sukeltavat 
sitä vastoin hyvin; kaikki voivat ne helpommin tai vaikeam
min liikkua maalla ja huonommat sukeltajat juoksevat useimmi
ten sangen nopeasti. Sulkasadon aikana kadottavat ainakin 
urospuolet joksikuksi ajaksi lentotaidon, vaan voivat silloin su
keltaa. — Pyrstön tyven yläpuolella oleva rasvarauhanen on 
näillä samoin kuin kaikilla vesilinnuilla iso, ja nokan avulla 
höyhenet voidellaan tämän rauhasen rasvalla, joten ne eivät 
kastu. — Hammasnokkaisten nokka on, niinkuin nimikin osoit
taa, reunoissaan varustettu poikkipuolisilla sarveisliuskoilla eli 
hampailla. Muuten on nokka peittynyt pehmeällä, herkkätuntoi
sella nahkalla, ainoastaan kärjessä varustettu %wwemnuotoisella 
sarveispeitteellä. Nokan hampaita käyttävät useimmat siivilöi- 
däkseen pois veden niistä pikkueläimistä ja kasviaineista, joista 
ne elävät. — Enimmät näistä linnuista oleksivat merenrannoilla 
ja elävät siellä parvissa syksyn ja talven, vaan soitimen ajaksi 
jakaantuvat ne pariskuntiin ja muuttavat sisämaan vesistöihin; 
harvat lajit jäävät meriin pesimään saarille ja luodoille. Mu-
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niaan hautovat ne enimmiten maassa jonkun veden läheisyy
dessä korsista tahi untuvista tehdyllä alustalla. Urospuolet eivät 
ylipään ota osaa munien hautomiseen eikä poikasien hoitami
seen, vaan elävät siihen aikaan erikseen parvissa ja yhtyvät 
perheesen vasta, kun pojat kykenevät lentämään. Poikaset 
syntyvät, samoin kuin kahden edellisen lahkon sekä kaikkien 
vesilintujen, näkevinä j a  untuvapeitteisinä j a  voivat heti seu
rata emoaan veteen j a  emon johdolla hakea ruokaansa. — 
Hammasnokkaisten ruumiinkoko on enimmiten melkoinen ja muu
tamat ovat sangen isoja lintuja. Useimpien lajien lihaa, munia, 
höyheniä ja untuvia käyttää ihminen, jonka tähden näitä lintuja 
joko pidetään kesyinä tahi pyydetään.

H a m m a s n o k k a is e t  ovat vesilintuja, joiden ja la t  ovat 
r ä p y lä ja lk o ja .  Siivet ovat keskinkertaista pituutta. N okka  
on reunoissaan varustettu pienillä poikittaisilla sarveislius- 
koilla eli hampailla sekä kärjessä kynnenmuotoisella sarveis- 
muodostuksella.

Flaminkojen, Sorsalintujen ja Koskeloin heimot ovat 
tärkeimmät. Etenkin nokan ja jalkojen erilaisuuksia käytetään 
tunnusmerkkeinä.

1 Heimo. Flaminkoja. — P hoenicop teridae. — Tämän 
heimon linnut ovat kahlaajien ja vesilintujen välimuotoja. Vesi
linnuista eroavat ne ulkonäössään, sillä koivet ovat erinomaisen 
korkeat ja suurin osa säärtä on paljaana. Mutta niiden etu- 
varpaita yhdistää kynsiin asti räpylät ja nokka on hammasreu- 
nainen. Nokka on aivan omituisella tavalla koukistunut, sillä 
molemmat leuat ovat keskikohdaltaan jotenkin jyrkästi alas- 
kääntöiset (Kvsto 331). Elaminkolinnut elävät aina joukottain ja 
asettuvat joko kalastaessaan tahi levätessään pitkiin riviin, 
jota järjestystä myös noudattavat lentäessään. Ne rakentavat 
mullasta soille ja rämeille korkean, keilamaisen, päältä koveran 
pesän, jossa hautovat muniaan ikäänkuin ratsastaen, koska 
pitkät koipensa estävät niitä olemasta semmoisessa hautomis- 
asennossa kuin muut linnut. Flaminkoja (Phoenicopterus) ta
vataan Välimeren maissa, lounais-Aasiassa, Ahrikassa ja Ameri
kassa (Kvsto 330).
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2 Heimo. Sorsalintuja. — A natidse. — Sorsalintujen 

nokka on leveä, enemmän tahi vähemmän litistynyt ja nokan 
kynsi ei ole koukkumainen niinkuin seuraavan heimon linnuilla. 
Näiden lintujen liha on maukkaampaa kuin muiden vesilintujen, 
jonka tähden samoin kuin myös höyhenien ja untuvien takia 
niitä suuresti pyydetään tahi pidetään kesyinä.

Joutsenen, hanhen ja sorsan suvuilla on takavarvas rä- 
pyläliuskaton tahi aivan vähäisellä liuskalla varustettu. Näiden 
kolmen suvun linnuilla ovat jalat jotenkin ruumiin keskikohdalla 
ja kaula pitkä. Niiden lentotaito ja maalla liikkumiskyky ovat 
paremmat kuin sukeltamistaitonsa. Ne oleksivat matalassa ve
dessä, jossa nokallaan ylettyvät pohjaan niitä kasviaineita saa
maan, joista ne elävät.

Jo u tsen en  su vu lla  (Cygnus) on kaula ruumiin pituinen 
ja n. s. ohjakset, s. o. silmäin ja nokan väli, paljaat. Joutse
net ovat isoimmat kaikista vesilinnuista ja erittäin komean- 
näköisiä lintuja. Soitimen aikana elävät ne parittain sisävesien 
rannoilla, muuten parvissa merenrannoilla.

Iso Joutsen (O. ferus 1. musicus) pesii Lapissa, pohjais- 
Suomessa ja keskisen Suomen itäisissä osissa. Naaraksen hau
toessa munia, oleksii urospuoli aina sen läheisyydessä.

Kesyllä Joutsenella (C. mansuetus 1. olor) on musta kyhmy 
otsassa (Kvsto 332).

H anhen su vu lla  (Anser) on samoin kuin joutsenillakin 
nokka tyvestä korkea ja sieraimet melkein nokan keskikohdalla. 
Hanhilla on kaula ruumista lyhyempi sekä silmäin ja nokan väli 
höyhenpeitteinen (Kuv. 40). Hanhet ovat enemmäu maalla elä
viä lintuja kuin muut vesilinnut ja astuvatkin paremmin. Ne 
oleksivat enimmiten parvissa rämeillä ja 
soilla, muuttoaikoina niityillä ja vilja
mailla veden läheisyydessä ja elävät par
haasta päästä ruohosta ja laihosta.

Harmaa Hanhi (A. cinereus) pe
sii pohjais-Suomessa, vaan tavataan ai- Kuv 40 Hanhen pää 
noastaan muuttoaikoina etelä- ja keski- 
Suomessa. Harmaasta hanhesta polveutuvat Kesyt hanhet.

Lapin tuntureilla pesivät suurin joukoin
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Isohanhi (A. segetum) ja valkeaotsainen Kiljuhanhi (A. 
erythropus).

S o r s a n  su k u  (Anas) eroaa edellisistä suvuista tyvipuo- 
lelta litteämmän nokkansa kautta, jossa sieraimet ovat tyvipuo- 
lessa (Kuv. 41). Tähän sukuun kuuluvilla linnuilla on siivessä 
heleästi metallikiiltoinen täplä, jota nimitetään siipipeiliksi.

Uroksien puku on keväällä hyvin 
loistovärinen, vaan kesällä muuttuu 
se samanlaiseksi kuin naaraksien eli 
ruuninharmaankirjavaksi. Nämä lin
nut elävät kasviaineista ja pienem-

kuv. 4 i. sorsan pää. mistä eläimistä, niinkuin hyönteisistä 
ja madoista, ja oleksivat matalassa 

vedessä, koska ne eivät ylipään sukella. Ainoastaan poikasina 
ja siipisadon aikana, jolloin eivät kykene lentämään, sukeltavat 
ne. Niillä on voimakas lento ja liikkuvat jokseenkin kepeästi 
maalla. Suomessa on meillä tätä sukua kahdeksan lajia, joista 
tutuimmat lienevät:

Sinisorsa (A. boschas), jonka siipipeili on sininen ja joka 
pesii mättäällä vedessä tahi rannikolla, joskus ontossa puussa 
tahi vanhassa variksen pesässä (Kvsto 334, 335). Tästä lajista 
polveutuvat K esy t sorsat eli Ankat.

Haapana (A. penelope), jonka peili on viheriä tahi mus- 
tahko, ja

Tavallinen Tavi (A. crecca), jonka peili on viheriä ja joka 
on edellisiä paljoa pienempi.

S o tk ie n  r y h m ä  poikkeaa heimon muista suvuista le
veällä räpyläliuskalla varustetun takavarpaansa kautta. Nämä 
linnut oleksivat enimmiten syvässä vedessä, jossa ne pohjaan 
sukeltamalla hakevat ruokaansa, joka on kaikenlaisia pieniä vesi
eläimiä. Koivet ovat tavallista taaempana ja maalla liikkumi
sen taito samoin, kuin lentotaitokin, on huonompi kuin edelli
sillä suvuilla. Enimmät pesivät sisävesien rannoille, vaan olek
sivat muuten merenrannoilla. Näitä on meillä viisi sukua. 
Useimmilla rajoittuu höyhenys nokan tyvessä jokseenkin suo
raan, ilman kulmitta.
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Tasasoukka tahi ulospäin leveämpi nokka on M e r il in n u n  

ja S o tk a n  suvuissa. Merilinnuilla (Oidemia fusca), jonka koi
ras on aivan musta, ainoastaan siipipeili ja täplä silmäin alla 
valkeat, on nokankynsi leveä. Kapea nokankynsi on taas

Jouhisotkalla (Fuligula cristata), joka on yleinen keski- 
Suomesta Jäämeren rannoille saakka.

Ulospäin kapeneva nokka on T e lk ä n  ja A l l i n  suvuilla. 
Edellisellä on nokan kynsi tuntuvasti kapeampi kuin nokan kärki, 
jälkimäisellä melkein nokan kärjen levyinen.

Telkkä (Glaucion clangula) on kaikkialla tavallinen meillä 
ja pesii kernaimmin onttoon puuhun (Kvsto 337).

Alli (Harelda hiemalis) pesii Lapissa, vaan tavataan 
muuttoaikoina suurin parvin Suomen- ja Pohjanlahden ja sisä
maan vesilläkin.

H a a h k a l la  (Somateria mollissima) jatkuu höyhenys kol
mena pitkänä suippopäisenä niemekkeenä nokan tyvelle. Haah
kaa pidetään hyvin hyödyllisenä lintuna, sillä se noukkii pe
säänsä untuviansa, jotka kaupassa ovat korkeassa hinnassa. 
Haahkaa tavataan meillä meren rannoilla etelä-Suomessa ja 
Lapin perillä (Kvsto 336). Varikset ja korpit ovat vaarallisia 
vihollisia sen pesälle.

3 Heimo. Koskeloita. — Mergidae. — Koskeloilla on 
nokka pitkä ja jokseenkin kapea sekä nokankynsi koukkumainen 
(Kuv. 42). Sor
san heimolla ovat 
nokan hampaat 
alaspäisiä, vaan 
koskeloilla ovat 
ne suippopäiset K"v-42- Knskelon
ja taaskäänteiset. Koskelot ovat hyvin taitavia uimasukeltajia 
ja elävät melkein yksinomaisesti kaloista. Ne oleksivat sekä 
merenrannoilla että sisämaan järvissä ja elävät muuten parvissa, 
vaan soitimen aikana parittain.

K o s k e lo n  su k u u n  (Mergus), jolla on takavarpaassa 
räpyläliuska, kuuluu

10
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Iso Koskelo (M. merganser), jolla on paksu niskatöyhtö. 
Se pesii onttoihin puihin tahi vuoren rotkoon. Se on myöskin 
tunnettu omituisesta kalanpyyntitavastaan.

Pikku Koskelolla (M. serrator), joka on yleisempi edel
listä, on ohut ja harva niskatöyhtö. Sen pesä on heinikossa tahi 
kivenkolossa, kuivalla maalla (Kvsto 338).

9 Lahko. M e la ja ik a is ia .  — S teganopodes.
Tämän lahkon linnut tunnetaan omituisista n. s. mela- 

jaloistaan  s. o. takavarvas on isompi kuin muilla vesilinnuilla ja 
sisäänpäin tahi eteenkinpäin kääntynyt, muita varpaita ainoas
taan vähää ylempänä sekä etuvarpaiden kanssa räpylällä yhdis
tynyt (Kvsto 340, 341). Näiden lintujen on hyvin vaikea liikkua 
maalla. Niiden siivet ovat aina isot, pitkänpuoleiset ja pyrstö 
on tankea; ne ovatkin erinomaisen hyviä lentäjiä. Naama on 
paljas ja nokka hampaaton, pitkä ja suora, useimmiten kärjestä 
koukistunut. Nahka leuan alla on paljas, enemmän tahi vähem
män venyvä ja joskus muodostaen ison kulkkupussin. Melajal- 
kaiset ovat isoja lintuja, jotka melkein yksinomaisesti elävät 
kaloista ja pesivät joukottain, enimmiten puihin tahi korkeille 
kallioille. Vanhemmat syöttävät poikasiaan ja nämä pysyvät 
pesässä, kunnes ne kykenevät lentämään. Tähän lahkoon kuu
luu ainoat vesilinnut, jotka istuvat puussa.

M e la j a l k a i s e t  ovat vesilintuja, joiden ja la t  ovat m e la -  
j a l k o j a .  Siivet ovat pitkänpuoleiset. N okka on p itk ä , ham
paaton.

Pelikaanin heimoon — P elecan id se  — kuuluvista lin
nuista ovat tärkeimmät seuraavat kaksi sukua:

P e l ik a a n in  s u k u  (Pelecanus). Näillä on nokka hyvin 
pitkä ja leveä ja kulkkupussi erinomaisen iso. Tässä kulkku- 
pussissa säilyttää lintu niitä kaloja, joita se pyytää vedessä 
uidessaan tahi lentäen pitkin veden pintaa, ja joita se sitten 
syö maalla. Jalat ovat lähellä ruumiin keskikohtaa. Pelikaa
nit lentävät hyvin ja astuvat myös sangen helposti, vaan eivät 
sukella.
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Valkea Pelikaani (P. onocrotalus) on kahdesti ammuttu 
Suomessa. Muuten on se vanhan maailman lämpimien maiden 
asukas (Kvsto 339).

M e r im e ts o n  su k u  (Phalacrocorax). Tämän suvun lin
nuilla nokka ei ole erittäin pitkä eikä leveä ja kulkkupussi on 
pieni. Niillä on koivet tavallista paljoa taaempana, jonka tähden 
ne istuvatkin pystyssä asennossa. Merimetsot ovat Jäämeren 
rannoilla tavallisia. Ne pesivät maamme pohjaisimmissa osissa 
parvittain kallionrotkoihin tahi puihin. Ne ovat erinomaisen 
ahnaita ja myös taitavia sukeltajia, jonka tähden ne tekevät 
vakinkoa kalavesissä, joissa niitä sattuu suurempia joukkoja ole
maan. Ne käyttävät sukeltaessaan siipiään airoina.

Merimetso (Ph. carbo) on Jäämeren rannoilla yleinen, 
mutta eksyy sangen usein syysretkillään sisämaahan ja etelä- 
Suomen saaristoon asti (Kvsto 342).

10 Lahko. P itk ä s iip is iä . — Longipennes.
Pitkäsiipisillä on takavarvas vapaa, hyvin pieni ja joskus 

surkastunut; etuvarpaat ovat kynsiin asti räpylällä yhdistyneet; 
niillä on siis tavalliset räpyläjalat, niinkuin hammasnokkaisilla 
on. Niiden jalat ovat melkein ruumiin keskikohdalla, jonka 
tähden ne seisoessaan pitävät ruumistaan vaakasuorassa asen
nossa. Useimmat voivat hyvin huokeasti liikkua maalla. Nii
den siivet ovat hyvin p itkä t ja suipot ja lento on erinomaisen 
nopea sekä äänetön. Ne ovat ylipään n. s. syöksy sukeltajia 
s. o. ylhäältä ilmasta keksittyään vedessä uivan kalan syöksy
vät ne täydellä voimallaan sitä tavoittaakseen nokallaan, vaan 
kohoavat kohta ylös taas. Pitkäsiipiset ovat pieniä tahi keski
kokoisia, lyhytkaulaisia lintuja, joiden nokka on jokseenkin pitkä 
ja hampaaton sekä yläleuka usein kärjestä koukistunut. Ne 
elävät pääasiallisesti kaloista; muutamat ovat kuitenkin kaikki
ruokaisia. Ne ovat ylipään hyvin seurustelevia lintuja ja pesi
vät usein parvittain, munien munansa enimmiten maahan, mät
täälle tahi johonkuhun kallionsyvennykseen. Molemmat suku
puolet hautovat munia ja syöttävät poikasia vielä näiden täysi
kasvuisiksi tultuakin. Pitkäsiipiset oleksivat enimmiten meren 
rannoilla; useita lajeja tavataan sentään myöskin sisämaassa.
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P i i k ä s i i p i s e t  ovat vesilintuja, joiden  ja la t  ovat taval
lisia räpyläjalkoja j a  joiden s i i v e t  ovat h y v in  p i tk ä t .  
Nokka pitkänpuoleinen, hampaaton.

Lahkon tärkeimmät alaryhmät ovat seuraavat kaksi heimoa.
1 Heimo. Myrskylintuja. — P roce lla riid se . — Nämä 

linnut muodostavat erityisen ryhmän pitkäsiipisien lahkossa omi
tuisten sieraintensa kautta, jotka ovat kahtena torvena pitkin 
nokan tyvipuolta (Kvsto 344). Ne oleksivat ulapalla merellä, 
usein hyvin kaukana rannasta ja tulevat rannikoille ainoastaan 
pesimään.

M y  r s  k y  p ä ä s k y n e n  (Thalassidroma pelagica) vivahtaa 
ulkonäössään ja lennossaan hyvin pääskyseen. Sitä tavataan 
Atlantin meren pohjaisosissa (Kvsto 343).

2 Heimo. Lokkilintuja. — Laridae. — Näiden sieraimet 
ovat tavallista muotoa, aueten nokan kupeilla. Lokkilinnut elä
vät enimmiten meren rannoilla saaristoissa, jotkut myös sisä
vesien rannoilla. Helposti huomattavilla tunnusmerkeillä eroi- 
tamme tässä heimossa seuraavat kolme sukua.

T iir a n  s u k u  (Sterna) tunnetaan suorasta, kupeilta litis
tyneestä, suorakärkisestä nokastaan, jonka tyvipuolella sierai
met ovat. Tiiroilla on lyhyet, heikot jalat; ne lentävät erin
omaisen kepeästi, vaan liikkuvat maalla hyvin vaikeasti ja uivat 
huonosti. Melkein alinomaa ovat ne lennossa, vähän väliin 
syöksyen tavoittamaan kalaa tahi muita pieniä vesieläimiä, joista 
ne elävät. Ne eroavat muista heimolaisistaan myöskin enem
män tahi vähemmän jakopäisen pyrstönsä kautta. Tiirat ovat 
ylipään pieniä lintuja ja pienempiä lajeja on

Kalatiira  (S. hirundo), joka on hyvin yleinen sekä sisä
maassa että merenrannoilla (Kvsto 345).

L o k in  s u v u l la  (Larus) on nokka suora ja kupeilta litis
tynyt, vaan kärki on koukistunut ja sieraimet ovat nokan keski
kohdalla. Lokit eroavat tiiroista myös poikkipäisen pyrstönsä 
kautta. Lokit eivät ole niin hyviä lentäjiä kuin edellisen ja 
seuraavan suvun linnut; ne astuvat maalla sangen helposti ja 
voivat uida, vaan eivät ole erittäin taitavia syöksysukeltajia. 
Ne oleksivat useimmiten joukoissa eivätkä elä yksinomaisesti 
kaloista, vaan syövät myös pienempiä nisäkkäitä, linnunpoikia,
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haaskoja y. m. s. Isommat lajit ovat sangen vahingollisia eläi
miä. Suomen eläimistöön kuuluu varsinaisesti seitsemän lajia, 
joista tavallisimmat ovat

Harmaa lokki (L. argentatus) meren saaristoissa; sitä 
nimitetään usein Kalakaijaksi ja Kajavaksi (Kvsto 346).

Kalalokki (L. canus) ja Selkälokki (L. fuscus).
R ä isk ä n  su vu lla  (Lestris) on nokka muuten kuin edel

lisellä suvulla, vaan se on tyvipuolelta vahanahkapeitteinen ja 
sieraimet ovat nokan keskikohtaa ulompana. Edellisistä su
vuista hyvästi eroittava tunnusmerkki on pyrstön kaksi keskim
mäistä sulkaa, jotka ovat hyvin pitkät. Räiskät lentävät erin
omaisen nopeasti, astuvat maalla sangen hyvästi, vaan eivät ui. 
Sukeltamisessa ovat ne huonommat kuin muut lokkilinnut. Räis
kät ovat hyvin raatelevia, ahnaita ja. rohkeita lintuja ja hankki
vat itselleen usein ruokaa ryöstämällä lokeilta ja tiiroilta niiden 
saaliin. Ne syövät myös linnunpoikia ja munia ja ovat siten 
sangen vahingollisia.

Suippopyrstöinen Raiska (L. parasitica) tavataan etelä- ja 
länsi-Suomen saaristoissa ja on Jäämeressä tavallinen (Kvsto 347).

11 Lahko. P e r ä j  a ik a is ia .  — Pygopodes.
Peräjalkaisten etevimpänä omituisuutena on se, että niiden 

koivet ovat tavallista paljoa taaempana. Ne seisovat sentähden 
melkein pystyssä asennossa, useimmiten nojaten koko nilkkaan. 
Niiden on sentähden hyvin vaikea, joskus aivan mahdoton astua. 
Niiden jalat ovat joko tavallisia räpyläjalkoja tahi n. s. liuska- 
jalkoja s. o. varpaat ovat räpyläreunaiset ja erin toisistaan. Siivet 
ovat aina lyhyet; lento on kuitenkin useimmiten nopea, vaan puut
tuu muutamilta tykkänään; vaan ne ovat sen sijaan taitavimmat 
uimasukeltajat kaikista linnuista ja liikkuvat erinomaisella nopeu
della veden alla, käyttäen siipiään uintieliminä. Niiden nokka 
on hampaaton, kupeiltaan useilla hyvin litistynyt, vaan muuten 
muodolleen vaihteleva. Ne elävät enimmiten kaloista, äyriäisistä 
y. m. s. Eri suvut pesivät hyvin erilaisilla paikoilla, vaan yli- 
pään molemmat vanhemmat hautovat munia ja syöttävät poikia, 
jotka joko jäävät vähäksi aikaa pesään tahi heti jättävät sen. 
Pohjaiset meret ovat etenkin peräjalkaisten asuinpaikkoja.
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Per dj a ik a ise t ovat vesilintuja, joiden koivet ovat ta
vallista paljoa taaempana ja  jalat joko tavallisia r ä p y lä 
ja lk o ja  tahi liu sk a ja lk o ja , ja  joiden siivet ovat lyhyet.
Nokka on hampaaton, useimmiten kupeiltaan litistynyt, muu
ten vaihtelevaa muotoa.

1 Heimo. Kuikkia. — Colymbidse. — Kuikkien jalat 
ovat tavallisia räpyläjalkoja, etuvarpaita on kolme ja takavar- 
vas on erillinen. Maalla liikkuminen on niille vaivaloista, vaan 
ne uivat ja sukeltavat erinomaisella taidolla. Nokka on vahva, 
melkein suora ja suippopäinen. Kuikat elävät enimmäkseen 
kaloista ja asuvat muuten meressä, vaan tulevat aina pesimään 
sisävesiin. Näitä ei nähdä parvissa koskaan.

K u ik a n  su kuu n  (Colymbus) kuuluu
Kuikka (C. arcticps) ja Kaakkuri (C. septentrionalis), 

joka viimeksimainittu tavallisesti pesii jonkun lammen saareen 
(Kvsto 348).

2 Heimo. Uikkulintuja. — Podicipidse. — Uikkulintujen 
jalat ovat isoja, takavarpaallisia liuskajalkoja. Nämä linnut ovat 
aivan pyrstöttömiä ja maalla liikkuminen on niille erittäin vaiva- 
loista, vaan ne uivat ja sukeltavat parhaiten kaikista linnuista. 
Ne lentävät harvoin, vaan voivat lentää sekä korkealle että 
hyvin nopeasti. Nokka on vahva, suora ja suippopäinen ja 
ruoka-aineina käyttävät uikkulinnut paitsi kaloja ja pienempiä 
vesieläimiä myös kasviaineita. Pesänsä rakentavat ne vesikas
veista veden pinnalle uimaan ja kiinnittävät sen ruohokkoon. 
Uikkulintujen höyhenpeite on hyvin tiheä, osaksi silkinhieno ja 
niiden nahkoja käytetään paikoittain turkiksina.

XJikun su ku u n  (Podiceps) kuuluvista linnuista on
Silkkikuikka (P. cristatus) etelä-Suomessa tavallinen 

(Kvsto 349) ja Hdrkälintu (P. auritus) levinnyt Lappiin asti.
3 Heimo. Ruokkia. — Alcidae. — Tämän heimon lin

nuilla on räpyläjalat, vaan takavarvas puuttuu. Nokka on eri 
suvuissa erilainen ja ne elävät kaloista ja luurangottomista eläi
mistä. Ruokit oleksivat aina meren rannoilla ja ovat niinkuin 
edellisetkin linnut huonoja astumaan, vaan hyviä uimaan ja su
keltamaan. Ne tavataan aina isoissa joukoissa ja pesivätkin 
kunnittain joko meren rannoilla tahi jyrkkien kallioin rinteillä
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tahi rantapengermien koloihin, joita ne itse kaivavat. Pää
asiallisesti näiden lintujen hallussa ovat n. s. pohjaiset lintu- 
vuoret, joissa ne pesivät lukemattomin joukoin vaakasuorissa 
riveissä, eri lajit eri korkeudella rannasta.

K iis ta n  suvun  (Uria) 
nokka on tyveltään noin leveytensä 
korkuinen, liereä ja suippopäinen 
(Kuv. 43). Kiistat nojaavat as
tuessaan koko nilkkaan. Ne ovat 
pieniä, vilkkaita ja arkoja lintuja, 
jotka lentävät nopeasti.

Riskilä (U. grylle) ja Kiisla (U. troile) ovat pohjais-Jää- 
meressä tavallisia; edellinen pesii myös etelä- ja länsi-Suomen 
rannoilla. (Kvsto 350, 351).

J  ä ä k y y h k y  s illä  (Mergulus alle) on nokka tyveltään 
noin leveytensä korkuinen niinkuin kiislalla. Ne nojaavat as
tuessaan ainoastaan varpaisin. Niitä on ammuttu joskus Suo
messakin (Kvsto 355).

L u n n in  su vu lla  (Mormon) on nokka leveyttään paljoa 
korkeampi, sivuiltaan hyvin litistynyt ja poikkiuurteinen. Lun
nit nojaavat astuessaan ainoastaan varpaisin. Ne kaivavat ki
ven lomiin tahi vuoren rinteesen syvän kolon, jonka perukkaan 
ne munivat. Ne lentävät jokseenkin nopeasti.

Lunni (M. arcticus) on pohjais-Jäämeressä tavallinen ja 
on ammuttu kerran sisämaassakin. (Kvsto 354).

R u o k in  su vu lla  (Alea) on nokka päätä pitempi sekä 
leveyttään paljoa korkeampi, kupeiltaan hyvin litistynyt ja poikki
uurteinen, niinkuin edellisellä suvulla. Ruokin suvun linnut no
jaavat koko nilkkaan. Siivet ovat pienet ja suipot, vaan nämä 
linnut lentävät kuitenkin hyvin nopeasti.

Ruokki (A. torda) on pohjais-Jäämeren rannoilla tavalli
nen ja tavataan myös etelä- ja länsi-Suomessa. (Kvsto 352).

Siivetön ruokki (A. impennis) on nyt sukupuuttoon hävi
tetty. Ennen se tavattiin koillisessa Amerikassa ja pohjaisessa 
Europassa. Sen siivissä ei ollut sulkia. (Kvsto 353).

4 Heimo. Pinguineja. — Im pennes. — Näiltä linnuilta 
puuttuu kokonaan lentosulkia; siivet ovat evämäisiä ja peitty-

Kuv. 43. Riskilän pää.
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neet suomumaisilla höyhenillä, jonka tähden ne ovat lentoeliraiksi 
kelpaamattomia, vaan käytetään uintieliminä. Myöskin käyttä
vät pinguinit näitä siipiään eturaajoina maalla liikkuessaan. Ne 
elävät eteläisen pallopuoliskon kylmissä merissä, joiden rannoilla 
ne pesivät lukemattomin joukoin.

Pinguini (Aptenodytes) tavataan etelä-Amerikan eteläi
sillä rannoilla. (Kvsto 357).

12 Lahko. S tru ts iin itu ja . — Struthiones.
Tähän lahkoon kuuluu isoimmat kaikista linnuista. Ne 

ovat lentoon aivan kykenemättömiä, joka kykenemättömyys 
perustuu niiden omituiseen ruumiinrakennukseen. Siivet ovat 
pienet, surkastuneet, ilman varsinaisitta siipisulitta, niin ett’- 
eivät kelpaa lentämiseen ollenkaan. Yhteydessä tämän kanssa 
on muutamia luurakennuksen omituisuuksia, jotka muistuttavat 
matelijain luurakennusta. Rintalasta on litteä, sileä levy 
ilman harjatta (Kvsto 359, 360), eivätkä luut ole siihen mää
rään onttoja ja ilmalla täytettyjä kuin muiden lintujen. Sitä 
vastoin ovat takaraajat hyvin kehittyneet. Ja lat ovat n. s. 
juoksujalkoja s. o. nilkka on pitkä ja samalla vahva; takavar- 

paita tavallisesti ei ole, vaan ainoastaan kaksi 
tahi kolme etuvarvasta, joiden alla on polku- 
anturat ja joissa on kaviomaiset kynnet (Kuv. 
44). Strutsilinnut juoksevat erinomaisen no
peasti, käyttäen siipiään juoksunsa auttami
seksi. Kaula on hyvin pitkä ja hoikka, pää 
pieni ja nokka lyhyt; vaan tähän lahkoon kuu
luu myös lyhytkaulainen ja pitkänokkainen 

muoto. Ruumiinpeite on joko untuvamaisia tahi karvankaltaisia 
höyheniä; pää, kaula ja jalat ovat useimmilla melkein paljaat.

Strutsilinnut elävät isommissa tahi pienemmissä parvissa 
Ahrikan, etelä-Amerikan ja Australian aroilla ja hieta-aavi
koilla. Ruuakseen käyttävät ne ruohoja, siemeniä y. m s. Ne 
ovat joko yksi- tahi moniavioisia, munivat useampia munia ja 
niiden pesä, johon useammat naarakset munivat, on hiekkaan 
tehty syvennys. Uros yksinään hautoo munia. Poikaset voivat 
heti munasta päästyään lähteä liikkeelle ravintoaan hakemaan.

Kuv. 44. Ahrikan Strutsin jalka.
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S tr u ts i l in n u t  ovat lintuja, joiden r in ta la s ta  on 

harja t o n ja  joiden jalat ovat juoksujalkoja. ei ole
lentosulkia ja  höyhenpeite on useimmilla untuvamainen.

Ahritcan Strutsilla eli Kamelikurjella (Struthio camelus) 
on kummassakin jalassa kaksi varvasta. Se on isoin kaikista nyt 
elävistä linnuista ja tavataan Ahrikan ja Arapian hiediköillä, 
kuitenkin metsäseutujen läheisyydessä, joista se voi löytää ruo
hoja ja siemeniä, jotka ovat sen ruoka-aineita. Sillä on pyrs
tössä ja siivissä noita kallisarvoisia „strutsinhöyheniä“, joita 
käytetään koristuksiksi. Ne ovat isoja höyheniä, joissa höyty- 
liistakkeet eivät ole kiinni toisissaan. (Kvsto 358).

Kasuarilla (Casuarius indicus) on kolme varvasta ja ot
sassa pystöinen sarveislevy. Ruumiinpeite on mustanruunisia, 
karvamaisia höyheniä. Sen siipien sulissa ei ole kuin paljaat 
ruodot. Kasuaria tavataan Molukkien saarilla ja Uudessa Gui
neassa. (Kvsto 361).

Tähän lahkoon luetaan myös tuo merkillinen (Apte- 
ryx australis), jolla on takavarvas ja pitkä hoikka nokka sekä 
pitkät riippuvaiset karvan kaltaiset höyhenet. Sen siivet ovat 
aivan surkastuneet ja tykkönään höyhenien peitossa. Se on 
noin kanankokoinen lintu ja tavataan Uudessa Seelannissa.
(Kvsto 362).

Tähän voimme lisätä vielä omituisen linnun eri lahkona:
13 Lahko. L is k o p y r s tö i s i ä .  — Saururse.

Tähän lahkoon kuuluu ainoastaan muinainen Liskolintu 
(Archeopteryx), jonka jäännöksiä on löydetty liuskakivivuorista 
Baierissa. Tämä eriskummallinen lintu näyttää olleen noin va
riksen kokoinen, vaan se eroaa kaikista tunnetuista linnuista 
siinä, että sillä on pitkä, liskonpyrstön kaltainen pyrstö, joka 
oli ruumista pitempi ja erityisten pyrstönikamien muodostama. 
Isoa viimeistä pyrstönikamaa ei ole, vaan joka nikamassa on 
yksi pari sulkia. (Kvsto 363).
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Yleinen katsaus Lintujen luokkaan.

A. Ruumiinrakennus ja  elämänlaatu.
1) Nokkaa peittää aina sarv useimmiten täydelli

sesti, joskus osaksi ( petolinnuillatyvipuoli vahanahkapeit- 
teinen, k y y h k y s il lä  tyvellä tursistunut nahka,
nuilla  tyvessä lihava nahka, k u r p i l la  kärjessä pehmeä nahka, 
ham m asnokka isilla  nokan kynsi kova, vaan muuten peh
meän nahkan peitossa). — Koska nokan varsinaisena tarkoi
tuksena on ruuan tavoittaminen, on tämä elin hyvin erimuotoi
nen aina erilaisten ruoka-aineiden ja erilaisen tavoittamistavan 
mukaan. Hyönteissyöjillä on tavallisesti pitkä, kapea ja heikko 
nokka (esim. ra s ta id e n , la u la jien  ja kurpp ien  heimot). 
Tästä poikkeavat ne, jotka lennossa pyytävät hyönteisiä; 
niillä on lyhyt, leveä, litteämäinen nokka (esim. keh rä ä jä t, 
te rva p ä ä sky t, p ä ä sky t,p a a rm a lin n u t). Siemenensyöjillä 
linnuilla on tavallisesti lyhyt, vaan vahva ja kupera nokka 
(esim. k a n a l in n u t,  p e ip p o sten  heimo; poikkeuksena tästä 
ovat kyyh kyse t). Raotelevilla linnuilla on nokka kärjestä 
koukistunut; tämmöistä nokkaa käytetään osaksi aseena, osaksi 
saaliin paloittamiseen. Tämä muoto on enimmin kehittynyt 
p e to lin n u illa ,  vaan tavataan myös, vaikka vähemmin kehit
tyneenä, muissa lahkoissa (esim. useat ja
p i tk ä s i ip is e t  v e s ilin n u t  ja lep inkä ise t. Häiskät ja le- 
pinkäiset ovatkin petolintuja tavoiltaan.) Näiden päämuotojen 
välillä on kaikenmoisia välimuotoja: niin on k o rp in su vu n  
nokanmuoto melkein kaikkien kolmen keskivälillä. — Joskus 
käytetään nokkaa myös muihin toimiin, ja se saa silloin jon
kun omituisen muodon, esim. t i k o i l la ,  p a p u k a ijo illa  ja 
ham m asnokka isilla .

2) Vartalo on linnuilla aina lyhyt ja leveä, kun se sitä 
vastoin on melkein kaikilla muilla luurankoisilla enemmän tahi 
vähemmän pitkäveteinen. Niillä linnuilla, joilla on hyvä len- 
tämiskyky, ovat rinnanseudut (etenkin rintalastan harja ja 
siihen kiinnitetyt lihakset) enimmin kehittyneet, jonka kautta 
vartalo käy puikeaksi. Vahvoilla uijilla (muutamilla v e s i l in 
nuilla) on vartalo litteä. — Pyrstöä käytetään lennon ohjaa-
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jana ja se on sentähden hyvästi lentävillä linnuilla hyvin ke
hittynyt, etenkin semmoisilla, joiden tulee tehdä nopeita, äkilli
siä käänteitä. Silloin ovat useimmiten muutamat pyrstösulat 
toisia pitemmät, joko reunimmaiset t i i
ro illa) tahi sisimmäiset ( räiskällä). Heikolla lento voimalla 
varustetuilla linnuilla on useimmiten pyrstö tahi ainakin sen 
sulat lyhyet; pyrstön peitinhöyhenet ovat sitä vastoin siinä 
tapauksessa usein pitenneet ja ovat koristuksena (useat 
lin n u t ., s tru ts i) . (H a ra ka lla  on pitkä pyrstö, vaikka on 

huono lentäjä). K a h la a jo illa  on lyhyt pyrstö, vaikka len
tävät hyvin; pitkiä jalkojaan pitävät ne lentäessä taaksepäin 
ojennettuina, etteivät ne ole lennolle haitaksi. — T ik o illa  ja 
p u u k i ip i jä l lä  on pyrstö hyvin tankea ja on apuna kiipimisessä. 
M erim etso lla  on pyrstö myös hyvin tankea ja lintu nojaa 
siihen istuessaan. U ik k u lin n u t  ovat aivan pyrstöttömiä.

3) Raajat. Kuta pitemmät ja suipommat siivet linnuilla 
on, sitä vakavampi ja nopeampi on lento; lyhyet ja tylppäpäi
set siivet osoittavat sitä vastoin huonoa lentotaitoa. Esimerk
kejä edellisestä ovat p ä ä s k y t ,  te rv a p ä ä sk y t, k y y h k y  set, 
n u o lih a u ka t, t i ir a t ,  myrskylinnjälkimäisestä Äa ma- 
lin n u t;lie ju ka n a ty . m. Strutsepuut

tuu lentotaito kokonaan. Edelliset käyttävät siipiään juoksuaan 
auttaakseen; jälkimäisillä (samoin kuin muilla 
s illa , m erim etso lla  ja k o sk ik a ra lla )  ovat ne apuna 
sukeltaessa. Aivan surkastuneet ja höyhenien peitossa ovat 
K iv in  siivet. — Reisi on linnuilla aina vartalon ihon pei
tossa; vesilinnuilla myös suurempi tahi vähempi osa säärtä. 
Näillä jälkimäisillä on sentähden jalat enemmän tahi vähem
män taaempana tavallista, joten ne uidessa vaikuttavat voimak
kaammin. Muilla linnuilla sitä vastoin ovat jalat lähellä ruu
miin keskikohtaa ja voivat siten paremmin kannattaa ruumiin 
painoa; sentähden ne astuvat paremmin kuin vesilinnut. — 
Jalkoja käytetään 1) oksien kouristamiseen, linnun levätessä, 
johon tarkoitukseen ne parhaiten soveltuvat, kun takavarvas 
on iso ja tasapinnassa etuvarpaiden kanssa: linnut tämmöisellä 
jalanmuodostuksella (va rp u is lin n u t, k iip ijä t , k ir s k u lin -  
nut, p e to lin n u t, kyyhkyislinnut,ha ikara t, melajal-
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haiset) oleksivat ylipään enimmiten puissa ja pesivät puihin; 
2) a s t u m i s e e n ;tämmöiseen liikuntoon sopivimmilla jaloilla
( j u o k s u j a l o i l l a , astumajaloilla, kahluujaloilla) on joko pieni 
surkastunut, muita varpaita ylempänä oleva takavarvas tahi 
puuttuu takavarvas kokonaan (esim. ja muutamilla
ku rm itso illa  ja kurpilla); 3) uimiseen ( mela-

jalat, liuskajalat)\ 4) hiipimiseen ( ja p u u k iip i
jä in  istumajalat); 5) saaliin tahi ruuan tavoittamiseen {raa- 
telujalat, p a p u ka ijo jen  kiipimäjalat,

4) Höyhenys. Estääkseen höyheniensä kastumista, voite
levat linnut niitä öljymäisellä nesteellä, joka valmistuu pyrstön 
tyvessä olevassa rasvarauhasessa;tämä on etenkin iso v e s i
lin n u illa  ja k o sk ika ra lla . Yölinnuilla ( keh
rä ä jä llä , k u rp a n  suvulla) on runsasuntuvainen, tuuhea ja 
pehmeä höyhenpeite, joka tekee lennon äänettömäksi; sitä paitsi 
on niiden puku tumma ja täplikäs, joten niitä on vaikea keksiä 
päivällä. V e s ilin tu je n  höyhenpuku on myös hyvin runsas
untuvainen suojaksi kylmää vastaan, vaan on tiheästi ruumiin- 
myötäinen, ettei se estäisi uintia. — Urospuolet eroavat usein

naaraspuolista omituisten höyhen- 
koristusten ja karvaltaan kauniim
man höyhenpuvun kautta.

5) Ruuansulatuselimet. Yli
pään nielevät linnut ruokansa ko
konaisena; ainoastaan muutamat 
v a rp u is lin n u t  särkevät tahi 
kuorivat niitä siemeniä, joita syö
vät, jota tarkoitusta varten p e ip 
p o s illa  on omituisesti muodos
tunut nokka. Emättimessä on 
usein laajennus, kupu, jossa ruoka 
ensin Pehmiää; p e ipp osilla  on 

8Id* pert“  täraä laajennus aivan pieni (Kuv.
-  g  lantio, jonka alla munuaiset näkyvät. 4 5  j a  y ä h e m m i l l  S e l v ä  k u i l l
esim. kyyhkysillä ja kanalinnuilla. Rauhaismaha, jossa maha- 
neste sekoittuu ruokaan, on ylipään pieni. S ie m e n e n sy o jilla  
lin n u illa  on lihasmahassa hyvin lihaksiset seinät, joiden sisä

k i h
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pinnassa on sarveisaineinen peite; tässä tapahtuu ruoka-aineiden 
jauhentaminen, joten se korvaa hampaiden puutetta. Tätä hie
nontamista auttaa myös se sora, jonka nämä linnut nielevät. 
L ih a n sy ö ji l lä  lin n u illa  on lihasmahan seinät ohuet. Suoli 
(Kuv. 45 l) päättyy yhteissuolella (m), johon myös 
tiehye aukiaa.

6) Hengitys on erinomaisen vilkas; tästä on seurauksena 
lintujen korkea lämpömäärä (41—44° C). Koska pallea on 
vaillinainen, tapahtuu hengittäminen ainoastaan rintakehän lii
kunnoilla. Linnuilla on yleensä useammissa paikoin ruumista
n. s. ilmapusseja, jotka ovat yhteydessä keuhkojen kanssa ja 
niistä saavat lämmintä ilmaa; parhaiten kehittyneitä ovat nämä 
isoilla, hyvästi lentävillä linnuilla (esim. pelikaneilla ), vaan 
puuttuvat tykkönään semmoisilta linnuilta, jotka ovat lentoon 
kykenemättömiä. — Lintujen äänielin on alempi 
henkitorven haarautuessa keuhkoihin. Tässä äänielimessä on 
usein erityiset n. s. laululihakset. Semmoisia on useimmilla 
v a rp u is lin n u illa ,  jonka tähden ne enimmiten voivat lau
laa. Muissa lahkoissa on ainoastaan harvoilla lajeilla jonkun
lainen lauluääni {käki, jo u tsen , muutamat kana linnu t). 
Oikeata laulutaitoa osoittavat muutoin ainoastaan urospuolet. 
Paitsi laulua on linnuilla myös koko joukko muita ääniä, joilla 
ne kutsuvat toisiaan tahi poikasiaan, ilmoittavat pelkoa, suuttu
musta j. n. e.

7) Hermosto. Tunto ruumiin ihossa on vähemmästä merki
tyksestä höyhenpeitteen takia. Ainoastaan k u rp illa  ja Ham
ina sn okk  a is illa  on pehmeällä nahkalla peittyneessä nokas
saan herkkä tuntoelin, jolla voivat vedestä ja liejusta keksiä 
syötäviään, — Haisti näyttää olevan hyvin heikko myöskin 
semmoisilla linnuilla, jotka elävät haaskoista, sillä ne eivät keksi 
ravintoaineitaan haistillaan, vaan terävällä näöllään. — Maku 
näyttää olevan heikko, sillä kieli on useimmilla linnuilla kova 
ja sarveisaineinen. Ainoastaan p a p u k a ijo illa ,  
n o k k a is illa  ja v a r is lin n u illa  on lihaiserapi kieli. K olib 
reilla , tik o illa  ja kä en p iia lla  on kieli tavoittamiselimenä. 
— Ulkokorvaa ei ole koskaan ja korva-aukot ovat höyhenien 
peitossa. Y öpöllö illä  on korva-aukon edessä avattava
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jonka tähden näillä linnuilla onkin erinomaisen tarkka kuulo. 
— Lintujen näkö on hyvin terävä, niin että voivat katsoa hy
vin pitkän matkan päähän; etenkin p e to lin n u t  ovat tässä 
suhteessa etevät.

Henkisissä ky’yissä ovat muutamat linnut (esim. varis- 
linnu t, p a p u ka ija t)  sangen eteviä, paljoa etevämpiä kuin 
vähimmin älykkäät nisäkkäät. Omituisella tavalla osoittaikse 
lintujen n. s. vaistot määräaikaisissa matkustuksissa, kuin myös 
pesän rakentamisessa ja poikasien hoitamisessa.

8) Harvat linnut oleksivat aina samassa seudussa (
kalintuja esim. kotivarpim eni). Sangen useat sitä vas
toin lähtevät, ruuan puutteen vaikutuksesta, lyhyemmille mat
koille ilman mitään määrättyä suuntaa; semmoiset ovat kierto- 
lintuja (esim. tikat, useat peipposet, varis linnu t). Mutta 
useimmat meidän linnuistamme, matkalinnut, jättävät syk
syllä määrätyillä ajoilla kotopaikkansa ja muuttavat kauas 
viettämään talvea lämpimämmässä ilmanalassa; seuraavana ke
väänä palaavat ne syntymäseutuunsa. Näiden matkaamisien 
syynä on ylipään kylmän vaikuttama ruuan vähyys, etenkin 
mitä tulee hyönteissyöjiin lintuihin ja niistä eläviin peto
lintuihin, jotka suurimmaksi osaksi talvehtivat Väli-meren 
maissa. Hyönteissyöjät matkustavat tavallisesti ennemmin pois 
syksyllä, kuin siemenensyöjät.

9) Ainoastaan harvoin munivat linnut munansa paljaalle
tantereelle (esim. stru tsi). Nekin, jotka eivät rakenna varsi
naisia pesiä, tekevät munille alustan kuivista ruohoista, untu
vista tahi muusta semmoisesta. k i ip i jä t ,
k ir s k u l in n u t,  p e to lin n u t, k y y h k y  se t sekä h a ik a ra t  
rakentavat suuremmalla tahi vähemmällä taidolla pesiä, usein 
puiden ja pensaiden oksille tahi onttoihin puihin (etenkin k i i 
p ijä t), harvemmin kallioille ja rakennuksiin, niinkuin muuta
mat p e to lin n u t  ja p ä ä sk y t ,  tahi maahan niinkuin leivot, 
k ir v is e t  ja muutamat muut. Muodon suhteen vaihtelee pesä 
litteästä ja aivan avonaisesta ( ja h a ika 
ro illa )  pallonpyöreään tahi kukkaromaiseen, jonka suuna on 
pieni pyöreä aukko ( p e u k a lo ise n ,muutamien la u la jien  ja 
tu tis te n , k u to ja lin tu je n  j. n. e.) Rakennusaineina käy-



YLEINEN KATSAUS LINTUJFN LUOKKAAN. 159
tetään melkeinpä mitä aineita hyvänsä, kunhan vaan voivat 
lämmintä pitää: varpuja, sammalia, villoja, untuvia, savea, lin
nun kidasta eriäviä tahmeita aineita j. n. e. Naaraspuoli on 
useimmiten rakentaja. — Munien luku on hyvin vaihteleva. 
R u o k it  ja p in g u in i t  munivat ainoastaan yhden, hammas-
n o k k a ise t v e s il in n u t  ja k a n a lin n u t  10—20. Jos lin
nulta otetaan munat, munii se useimmiten uusia; tämä on syy, 
minkätähden kanat munivat melkein ympäri vuotta. Munat 
vaativat kehittyäkseen pitemmän tahi lyhyemmän ajan noin 
48°:n tasaisen lämpimän, jonka ne saavat linnun ruumiista 
tomisen kautta. Munia hautoo joko naaras yksinään tahi uros 
ja naaras vuorotellen; s tru tse illa  on uroksella yksinään tämä 
toimi. Hyvin harvat linnut eivät itse haudo muniaan, nimit
täin k ä k i  ja muutamat Uuden-Hollannin ka n a lin n u t, jotka 
jälkimäiset panevat munansa kasviaine-kasoihin, joiden hapottu- 
minen eli käyminen sekä auringon lämpö vastaa hautomista.

B. Lintuluokan lahkojen järjestyskaava.
I. Rintalastassa harja: H a r ja la s ta is ia  (alaluokka 

Carinatae).

A. Takavarvas etuvarpaiden kanssa
pinnassa ja  koko sääri ruumiista ul
kona: I s tu m a lin tu ja  (In cesso res).

1) Kyynäsvarren suuret peitinhöyhenet 
yhdessä rivissä, eivätkä ulotu yli kyy* 
nässulkien puolta pituutta; takavarpaan 
kynsi keskivarpaan kynttä pitempi . 1.

2) Kyynäsvarren suuret peitinhöyhenet 
monessa rivissä ja ulottuvat yli kyy- 
nässulkien puolta pituutta (muutamia 
poikkeuksia); takavarpaan kynsi useim
miten keskivarpaan kynttä lyhyempi:

kiipimäjalat (ulkovarvas joskus kään
tyvä) .............................................. 2. Kiipijiä.

istumajalat, useimmiten heikot; nokka
vaksinahkaton...............................3. Kirskulintuja.
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raatelujalat; nokka kärjeltään 
koukistunut ja tyveltään va- 
hanahkapeitteinen . . . .  4. Petolintuja. 

vahvat turpeat istumajalat; 
nokka paljas tahi tyveltään 
pehmeällä nahkalla peittynyt 5. Kyyhkyislintuja.

B. Takavarvas (puuttuu joskus) etu- 
varpaita ylempänä (joku poikkeus); 
koko sääri ruumiista ulkona: 
tu m a lin tu ja  (C ursores).

1) sääri kokonaan höyhenpeitteinen
(astumajalkoja) . . . . . . .  6. Kanalintuja.

2) sääri alipäästään melkein aina
paljas (kahluujalkoja) . . . .  7. Kahlaajia.

C. Takavarvas (puuttuu joskus) etu-
varpaita ylempänä ja  säären 
ylempi osa ruumiinnahkan pei
tossa: U im a li n t uj a (N a ta  t o r e s).

1) nokan reunassa sarveisljuskat
(hampaat) ja tavalliset räpyläjalat 8. Hammasnokkaisia.

2) nokka hampaaton
1. m elajalat....................... 9. Melajalkaisia.
2. tavalliset räpyläjalat. Sii

vet hyvin pitkät . . . .10. Pitkäsiipisiä.
'  3. Koivet tavallista paljoa taa

empana ; räpyläjalat tahi lius- 
k a ja la t .................................. 11. Peräjalkaisia.

I I .  Rintalasta harjaton: S ileä la sta isia
(alaluokka R a t i t  se) juoksujalat; 

siivet lentoon kelpaamattomat 12. Strutsilintuja.
I I I .  Lukuisat, hyvin kehittyneet, pyrs-

tönikamat varustetut pyrstö-
sulilla kahden puolen . . .1 3 . Liskopyrstöisiä.
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I I I  Luokka. Matelijat. —  R ep tilia .

Heinäsisiliskon selitys.
Sisiliskon ruumiin ulkomuoto lähenee enemmän nisäkkäiden, 

kuin lintujen muotoa. Koko ruumis on pitkä ja hoikka; pää 
on pieni ja kaula hyvin vähän eroava muusta vartalosta, joka 
on jokseenkin tasapaksu ja taaksepäin jatkuu hyvin pitkäksi, 
vahvaksi, suippenevaksi pyrstöksi. Raajat ovat ruumiin kokoon 
katsoen lyhyet ja heikot. Olkavarsi ja reisi ovat ruumiista ul
kona, vaan ovat ulospäiset ja sekä kyynär- että polvinivelessä 
ovat raajat vahvasti koukistuneet. Näillä raajoillaan ei sisi
lisko voi pitää ruumistaan täydellisesti koholla maasta, vaan 
vatsapuoli laahaa käydessä maata pitkin, eivätkä nämä raajat 
erittäin paljoa auta eläimen liikuntoa. Kuitenkin liikkuu sisi
lisko sangen nopeasti, vaan tämä tapahtuu pyrstön kiertelevien 
liikuntojen avulla. — Kussakin jalassa on viisi kynnellistä var
vasta. Ulkokorvia sisiliskolla ei ole, vaan rumpukalvo näkyy 
ohimon seudussa mustana pilkkuna.

Sisiliskon iho on suomuinen. Siinä ei ole minkäänlaista 
karva- eikä höyhenpeitettä. Ihon alempi kerros, verinahka, 
muodostaa paksuja suomuja tahi levyjä, joita ohuemmat väli- 
paikat eroittavat ja joita orvaskesi peittää ohuena sarveispeit- 
teenä. Selkäpuoli on limisuomuinen; vatsapuolen samoin, kuin 
pään, suomut ovat isommat ja kilpimäiset sekä liittyvät toisiinsa 
reunoillaan. Orvaskesi on jaettu vastaavalla tavalla ja vaihtuu 
vuosittain uuteen orvasketeen siten, että uusi kasvaa altapäin 
ja entinen luodaan pois kappale kappaleelta.

Sisärakennuksessaan eroaa sisilisko monessa suhteessa ni
säkkäistä ja linnuista, vaan aivan helposti löydämme tässäkin 
vastaavat elimet.

Luurangossa ovat seuraavat omituisuudet huomattavat.
Pääkallo on enemmän lintujen, kuin nisäkkäiden pääkallon 

kaltainen. Niskaluussa on yksi nivelnasta ja alaleuka yhtyy 
liikkuvilla nivelluilla ohimoluihin. Leuoissa on teräviä taas-

11
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käänteisiä hampaita,mutta nämä eivät ole ruuan hienontamista
varten. Ne eivät olekaan, niinkuin nisäkkäiden hampaat, eri
tyisissä koloissa, vaan ainoastaan kiinnikasvettuneet leukojen 
sisäreunaan. Myöskin suulaessa on hampaita. — Selkänikamia 
on paljo ja muutamat kaula- ja lannenikamat kannattavat myös
kin kylkiluita. — Mitä taas raajojen luihin tulee, niin on har
tiassa samat luut kuin linnuilla. Lantio on alipuolellaan sul
jettu, niinkuin nisäkkäillä, koska lantion etuluut yhtyvät.

Edellisten luokkien eläimistä eroaa sisilisko enimmin ve- 
renkiertokulun ja hengityksen suhteen.

Knv. 46. Lämminverisen eläimen ve- Kuv. 47. Matelijain verenkierto (kaavakuva); — h sydän. renkierto (kaavakuva).

Sydämen kammioita eroittava väliseinä on vaillinainen, 
joten raitis ja tympeä veri sydämessä sekoittuu. Nisäkkäiden 
ja lintujen sydämenpuoliskot ovat täydellisesti eroitetut toisis
taan; ruumiista tuleva tympeä veri ja keuhkoista tuleva raitis 
veri eivät siis pääse sekoittumaan (Kuv. 46). Sisiliskolla sitä 
vastoin on kolmiloker öinen sydän, koska sydämen puoliskojen 
kammiot eivät ole eroitetut toisistaan; ruumis saa siis vähem
min raitistettua verta ja keuhkoihin tuleva veri on jo raittiin 
sekaista. (Kuv. 47). Ruumiissa tapahtuva aineiden vaihdos eli 
happeutuminen tulee siis olemaan hitaampi ja sen synnyttämä 
lämpö samalla vähempi. Tämmöistä kiertokulkua sanotaan väitä-
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naiseksi. Sisiliskon keuhkot eivät myöskään ole niin hienoa 
rakennusta kuin nisäkkäiden ja lintujen. Keuhkot ovat suljet
tuja, pussimaisia elimiä, joiden ilmarakot ovat isot, jonka täh
den veri ei tule niin suuressa määrässä yhteyteen ilman kanssa, 
kuin edellisten luokkain eläimissä. Hapen käyttäminen on siis 
vähäinen ja sisilisko voikin kauan olla raittiin ilman puutteessa. 
Koska ruumiissa syntyvä lämpö on näin vähäinen ja sen lisäksi 
lämpöä pidättävää peitettä puuttuu, tulee ruumiin lämpö riip
pumaan ulkoilman lämpimyydestä. Sisilisko tuntuu siis kyl
mältä koskettaessa, koska sen ruumiinlämpö on vähempi kuin 
meidän; ja sisiliskoa samoin kuin kaikkia niitä eläimiä, jo i
den ruumiinlämpö melkein kokonaan riippuu ulkoilman lämpö- 
määrästä, nimitetään k y lm ä v e r is ik s i  e lä im ik s i .

Koska aineiden vaihdos on niin vähäinen, on myös ruuan
sulatus hitaampi ja vähempi kuin nisäkkäillä ja linnuilla. Ruuan
sulatuskanava on lyhyt ja suolet päättyvät yhteissuolella niin
kuin linnuilla. Sisilisko elää hyönteisistä, toukista ja madoista 
ja kieltään, joka on kaksihaarainen, pitkä ja venyvä, käyttää 
se ruokansa tavoittamiseen.

Enimmät kylmäveriset eläimet munivat munia, joita ne 
kuitenkaan eivät haudo, niinkuin linnut, vaan meidän tavallinen 
heinäsisiliskomme synnyttää eläviä sikiöitä, joita se ei imetä, 
niinkuin nisäkkäät, ja joista se ei pidä mitään huolta. Sisi
liskon poikasilla on syntyessään sama ruumiinrakennus ja ulko
muoto kuin vanhempinakin.

Samoin kuin kaikki kylmäveriset eläimet on sisiliskokin 
kylmässä ilmassa hidas ja jäykkäliikkeinen, vaan lämpimällä il
malla on se sangen nopea ja vilkas liikkeissään. Talveksi kai
vaa se itsensä maakoloon, jossa se lepää tainnuksissa.

Matelijain luokkaan (katso siv. 50) kuuluvat eläimet 
osoittavat keskenään suurempaa erilaisuutta kuin edellisten 
luokkain eläimet. Jaoitukset perustuvat etupäässä ruumiinpeit- 
teen ja muodon, raajojen sekä leukojen erilaisuuteen. Nyky
maailmassa elävät matelijat eroitetaan neljään luokkaan:

I. Kilpikonnia. —- C hel on ia.
II. Krokotiileja. — C rocodilia .
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III. Sisiliskoja. — S au ria .
IV. Käärmeitä. — O phidia.

1 Lahko. K ilp ik o n n ia . — Chelonia.
Kilpikonnien ruumis on lyhyt ja leveä sekä suljettu luu- 

panssariin eli kahden kilven, selkäkilven ja vatsakilven väliin. 
Luupanssari on syntynyt osaksi litistyneistä nikamien haarak- 
keista, sekä kylkiluista ja osaksi verinahkan muodostamista luu- 
levyistä. Selkä- ja vatsakilpi ovat reunoillaan yhtyneet, vaan 
jättävät väliinsä kaksi aukeamaa: etupuolisen päätä ja eturaa- 
joja varten, sekä takapuolisen pyrstöä ja takaraajoja varten. 
Koko panssaria peittää orvaskesi, joka on sarveisaineinen ja 
myöskin jaettu levyihin; harvoin on se nahkea. Kilpikonnilla 
on neljä kehittynyttä raajaa, jotka ovat muodostuneet erilai
siksi aina eläimen erilaisen elantotavan mukaan. Luurangossa 
(Kvsto 366) on, paitsi yllämainittua omituisuutta ruumiinpeitteen 
suhteen, sekin huomattavana, että päänluut ovat kaikki muut, 
kuin alaleuanluu, liikkumattomasti toisiinsa kasvaneet, siis ni- 
velliinkin liikkumaton. Leuat muodostavat hampaattoman no
kan, vaan leukojen reunoja peittää useimmiten terävä sarveis- 
tuppi. Rintalastaa ei ole. — Kilpikonnat ovat hitaita, sitkeä
henkisiä ja voivat elää hyvin vanhoiksi. Pienimmät ovat kort
telin pituisia, isoimmat 2 — 3 kyynärän pituisia. Ne ovat läm
pimien ilmanalojen asukkaita ja elävät pääasiallisesti kasvi- 
aineista, useat kuitenkin myös nilviäisistä, äyriäisistä ja kaloista. 
Munansa kaivavat ne hiekkaan auringonpaisteisiin paikkoihin.

K ilp ik o n n a t ovat matelijoita,, joiden ruumis on lykyt 
ja  leveä sekä yhteenkasvaneista luulevyistä muodostuneen 

panssarin peittämä. Suu hampaaton.
Erilaisten elantopaikkojen ja siitä seu- 

raavan erilaisen ruumiinmuodostuksen mukaan 
voimme eroittaa kolme heimoa.

1. Maakilpikonnia. Näiden selkäkilpi 
on korkea ja kupera ja jalat ovat töppöjal- 
koja s. o. varpaat ovat kynsiin asti yhteen- 

fnkajJL Maak'lp'konnan kasvettuneet (Kuv. 48). Maakilpikonnat voi
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vat vetää päänsä ja raajansa panssarin suojaan. Ne ovat pie
niä eläimiä (harvoin 1 jalkaa pitemmät), jotka asuskelevat etelä- 
maiden metsissä, eläen kasviaineista. Ainoastaan yksi laji,

Kreikkalainen kilpikonna (Testudo grseca), tavataan etelä- 
Europassa. Sen lihaa kiitetään ravitsevaksi (Kvsto 368).

2. Suokilpikonnia. Näillä on pitkäveteinen, litteähkö selkä- 
kiipi sekä uimajalat, joiden varpaat ovat liikkuvaiset ja räpy
lällä yhdistyneet. Ne eivät voi ollenkaan, tahi ainoastaan vailli
naisesti vetää päätään ja jalkojaan kilpien suojaan. Ne elävät 
järvissä, jokiloissa ja soissa, vaan käyvät myös maalle, jossa 
liikkuvat nopeammin kuin maakilpikonnat, ja jossa ne viettävät 
talven jossakin syvässä maakolossa. Ne käyttävät ravinnok
seen kasviaineita ja pieniä eläimiä.

Tavallisen Suokilpikonnan (Emys europaea) pohjaisin asuin
seutu on pohjais-Saksa.

3. Merikilpikonnia. Näillä on sangen vähän kupera, hertta- 
mainen selkäkilpi sekä isot evämäiset jalat (Kuv. 
sari ei ole täydellisesti luutunut, vaan osaksi nahka- 
mainen. Merikilpikonnat eivät voi vetää päätään 
eikä raajojaan kilven alle. Ne uivat ja sukeltavat 
hyvin ja oleksivat lämpimien maiden merissä, joissa 
näitä eläimiä tavataan usein satoja peninkulmia 
maasta. Munimisen takia lähtevät ne rannoille ja 
nousevat öisin maalle kaivamaan munansa hietaan.
Ne elävät merikasveista ja merieläimistä. Merkilli- 
semmät ovat

Jättiläiskilpikonna (Chelonia midas), joka on 
3 kyynärän pituinen, ja Karettikilpikonna (Ch. im
bricata), jonka harniskaa peittävä orvaskesi on 
muodostunut koviksi sarveislevyiksi, joista tehdään 
kaikenlaista pientä kalua (Kvsto 367).

2 Lahko. K ro k o t ii le jä . — Crocodilia.
Krokotiilit vivahtavat ulkomuodossaan sisiliskoon, vaan 

ovat enimmiten hyvinkin isoja eläimiä, joissa tapaamme suuren 
joukon tärkeitä omituisuuksia. Niillä on pitkäveteinen, liereähkö 
ruumis, suippokuonoinen, litteähkö, kolmikulmainen pää ja suuri

49). Pans-
no
V 
<1
r

Kuv. 49. Meri- kilpikonnan etu- ja lka; — no kyynärvarsi;— p  ranne ; — q välikäm- men; — r sormet.



166 MATELIJAT.

kita. Ruumiin peräpuoli on muodostunut vahvaksi, sivuilta 
litistyneeksi uimapyrstöksi. Raajat ovat pitkänpuoleiset ja 
takajalkojen varpaita yhdistää räpylät. Krokotiilien luurangon 
suhteen on huomattava, että alaleuan luut ovat niinkuin kilpi
konnillakin, ainoat liikkuvat luut pääkallossa. Aivan omituisia 
krokotiileilla ovat n. s. vatsakylkiluu s. o. samanlaisia muo
dostuksia kuin rinnanpuoleiset luut lintujen kylkiluissa. Luu
ranko ei ota osaa ruumiinpeitteen muodostumiseen, niinkuin 
kilpikonnilla (Kvsto 369). Iho muodostaa luulevyjä muissa ruu
miinosissa, vaan ei päässä, jossa iho on kiinni pääkallossa. 
Nämä luulevyt muodostavat kyllä panssarin ruumiin ympärille, 
vaan eivät kasva kiinni toisiinsa eikä luurangon osiin. Seljässä 
ovat nämä levyt kasvaneet luukyhmyiksi, jotka pyrstön yläpuo
lella muodostavat ensin kaksi harjaa, sitten yksirivisen harjan, 
joka käy pyrstön päähän saakka. Vatsapuoli ja pyrstö ovat 
peittyneet neliskulmaisilla levyillä, raajat tavallisilla suomuilla. 
Krokotiilit eroavat kaikista muista kylmäverisistä eläimistä siinä, 
että niiden hampaat ovat kiinni leuoissa todellisissa hammas- 
kuopissa, kuin myös siinä, että sydämen kammiot ovat täy
dellisesti väliseinällä toisistaan eroitetut ja sydän siis on neli- 
lokeroinen. Verenkierto on kuitenkin vaillinainen, vaikka rai
tis ja tympeä veri eivät sekoitu itse sydämessä, sillä raitista 
verta sisältävät suonet ovat paitsi hiussuonissa, muutamissa 
muissakin paikoin yhteydessä tympeätä verta sisältävien suo
nien kanssa. — Krokotiilien kieli on kiinnikasvanut suuontelon 
pohjaan.

Kaikki krokotiilit elävät lämpimien maiden suolattomissa 
vesistöissä ja ovat raatelevaisia eläimiä. Niiden joukossa tava
taan isoimmat nykymaailmassa elävistä matelijoista: niiden pi
tuus vaihtelee 4 —10 kyynärän välillä. Ne ovat ihmisillekin 
hyvin vaarallisia, etenkin vedessä. Maalla ne eivät liiku erit
täin nopeasti, sillä jalat eivät ole tarpeeksi pitkät niin pitkälle 
ruumiille ja ruumis on liiaksi kankea voidakseen kääntyä no
peasti. Sentähden ne eivät ole maalla niin peljättäviä, vaan ve
dessä ne uivat ja sukeltavat taitavasti. Päivällä ovat ne toi
mettomina ja lepäävät kaislikoissa, vaan yön aikana ne lähte
vät liikkeelle hakemaan ravintoaan, nimittäin kaloja, vesilintuja
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ja pieniä nisäkkäitä, joiden päälle ne salaa hiipivät ja jotka 
vetävät veteen, vaan kumminkin syövät maalla. Munansa, jotka 
ovat hanhenmunan kokoisia, kaivavat ne samoin, kuin kilpi
konnat, hiekkaan.

K r o k o t i i l i t  ovat matelijoita, joiden ruumis on pitkä
veteinen ja  peittynyt ihon muodostamilla luulevyillä, jotka 
eivät kasva kiinni toisiinsa eikä leudoissa ovat
ham paat varsinaisissa hammaskoloissa.

Alligaatorit eli Kaimaanit (Alligator) pohjais-Amerikassa 
kasvavat noin kuuden kyynärän pituisiksi. Niillä on lyhyt 
kuono ja vaillinainen räpylänahka varpaiden välissä. Ne eroa
vat muista krokotiileistä siinä, että ne panevat munansa kasvi- 
ainekokoihin, joiden läheisyyteen naaras jää poikasien synnyttyä 
niitä suojellakseen ja niille elatusta hankkiaksensa.

Varsinaisilla Krokotiileilla (Crocodilus) on pitempi kuono 
ja täydelliset räpylät. Niitä tavataan vanhassa maailmassa, 
esim. Egyptiläinen krokotiili (C. vulgaris), joka kasvaa 
kymmenen kyynärän pituiseksi, Egyptissä ja sisä-Ahrikassa 
(Kvsto 370).

Huomattavat ovat tässä useat maanpinnalta hävinneet mate
lijat, sillä maanpallon muinaisina kehitysaikakausina on mateli
jain merkitys eläinkunnassa ollut paljoa suurempi kuin ny
kyään, jolloin ne ovat vähenemässä. Ne olivat ennen paljoa lu- 
kuisemmat ja suurimmaksi osaksi aivan erinlaiset kuin nykyään 
elävät matelijat. Useat olivat mahdottoman isoja. Enimmät 
näistä maanpinnalta hävinneistä matelijoista olivat lähimpää su
kua krokotiileihin ja liskoihin. Niitä olivat esimerkiksi seu- 
raavat: S i ip i l i s k o t  (Pterodactylus), joiden eturaajat olivat 
muodostuneet lentoa varten: ulkosormi oli nimittäin pitennyt, 
ja siihen oli kiinnitetty lenuinräpylä (Kvsto 371), jonka kautta 
ulkomuotonsa vivahtaa lepakoihin. U im a lisko illa  oli evä- 
mäiset raajat niinkuin nykyisillä valaseläimillä. Niitä olivat 
Kalalisko (Ichtyosaurus), jolla on pitkäveteinen, kalanmuotoi- 
nen ruumis, lyhyt kaula, pitkä pyrstö ja joka kasvoi aina viiden 
sylen pituiseksi (Kvsto 372), sekä Juotsenlisko (Plesiosaurus), jolla
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oli hyvin pitkä kaula (siitä sen nimi), lyhyt pyrstö ja pitkät 
raajat ja oli edellistä hiukan pienempi (Kvsto 373).

3 Lahko. S is ilisk o ja . — Sauria.
Enimmät sisiliskot ovat ruumiinmuodon suhteen selitetyn 

sisiliskon kaltaisia. Muutamat sisiliskojen lahkoon kuuluvat 
eläimet ovat kuitenkin aivan käärmeiden näköisiä: pitkä- ja 
hoikkaruumiisia sekä raajattomia. Tämmöisiä käärmeenmuotoi
sia sisiliskoja ei voi varmuudella eroittaa käärmeistä muusta 
päättäen kuin alaleuan muodostuksesta, sillä alaleuan leuka
pielet ovat sisiliskoilla lujasti kiinnikasvettuneet toisiinsa, 
vaan ovat erillään käärmeillä. Muut naamaluut ovat sisilis
koilla ainoastaan vähässä määrässä liikkuvaiset. Hampaat eivät 
ole niinkuin krokotiileillä kiinni hammaskoloissa, vaan kiinni
kasvettuneet leukojen pintaan ja sitä paitsi voi hampaita olla 
myös suulaessa. Sisiliskoilla on liikkuvaiset silmäluomet sekä 
useimmilla rintalasta. Ruumiinpeite on ylipään niinkuin selite
tyllä heinäsisiliskolla verinahkan muodostamia nahkeita suo
muja tahi levyjä, vaan muutamilla tähän lahkoon kuuluvilla tava
taan aina omituisia ihopeitteen muodostuksia. Sisiliskot elä
vät enimmäkseen maalla ja on niiden pyrstö silloin liereähkö, 
vaan semmoisilla, jotka käyvät vedessä, on pyrstö sivuilta litis
tynyt. Kieli on sisiliskoilla hyvin vaihtelevaa muotoa ja käy
tetään usein ryhmäjaoituksien tunnusmerkkinä. Sisiliskot elä
vät hyönteisistä ja muista pikkueläimistä; ainoastaan isoimmat, 
jotka kasvavat 1 — 2 kyynärän pituisiksi, syövät lintuja ja pie
niä nisäkkäitä. Sisiliskot joko munivat nahkamunia tahi syn
nyttävät eläviä sikiöitä. Kaikki sisiliskot ovat aivan vahin
goittumattomia eläimiä.

S is i l is k o t  ovat matelijoita, joiden ruumis enimmiten 
on neliraajainen sekä peittynyt nahkeilla suomuilla tahi le
vyillä; niiden hampaat eivät ole kiinni hammaskoloissa ja  
alaleuan leukapielet ovat lujasti kiinnikasvettuneet toisiinsa 
sekä silm äluom et l i ik k u v a is e t

Hoikka kaksihaarainen ja venyvä kieli on V a rsin a i
s illa  S is i l is k o il la  (Lacerta). Niiden ruumis on pitkä ja 
{loikka sekä varustettu neljällä hyvin kehittyneellä raajalla.



KÄÄRMEITÄ. 169

Tähän kuuluu Hietasisilisko (L. agilis) (Kvsto 376) ja meillä
tavallinen Heinäsisilisko (L. vivipara).

Lyhyt, litteä ja leveä sekä venymätön kieli on V aski-  
k ä ä rm e illä  (Angvis). Niiden ruumis on pitkä ja hoikka sekä 
yltympäri limisuomuinen. Tavallisella Vaskikäärmeellä (A. 
fragilis) ovat raajat surkastuneet (niitä ei ole muuta kuin lapa
luut ja lonkkaluut, (Kvsto 378), niin että se on ulkoapäin aivan 
käärmeen näköinen (Kvsto 377).

Lyhyt, lihainen ja venymätön sekä suuontelon pohjaan 
kiinnikasvettunut kieli on esim. Lentoliskolla eli Traakilla 
(Draco volans), joka on meidän sisiliskomme kokoinen, vaan 
omituinen siinä, että sen kylkiluut ulkonevat pitkälle ruumiin 
kupeilla, jossa niitä yhdistää ohut nahka (Kvsto 375). Tämän 
lenninnahkan avulla se voi tehdä pitkiä hyppäyksiä puiden 
oksien välillä.

Lieromainen, hyvin venyvä kieli on Kameleontilla (Cha- 
meleo vulgaris), jonka häntä on kiertohäntä ja jonka varpaat 
ovat yhteenkasvettuneet kynsiin asti kaksin ja kolmin niin, että 
jalka on pihdin tapainen kiipimäjalka (Kvsto 374). Nämä ovat 
hidasliikkeisiä eläimiä, jotka kiipivät puissa ja elävät hyöntei
sistä, joita ne tavoittavat kielellään. Omituinen on niiden kyky 
vaihtaa ruumiinvärinsä mielensä mukaan ja liikuttaa toista sil
määnsä toista liikuttamatta. Niitä tavataan pohjais-Ahrikassa 
ja etelä-Hispaniassa.

4 Lahko. K ä ä r m e i t ä .  — O phidia.
Tämän lahkon eläimet osoittavat suurta yhtäläisyyttä 

keskenään niin hyvin sisärakennuksessaan kuin ulkomuodossakin. 
Käärmeiden ruumis on hyvin pitkäveteinen; pitkulainen pää, 
pitkä ja liereä, keskeltä hiukan paksumpi vartalo sekä lyhyt 
pyrstö yhtyvät toisiinsa melkein ilman huomattavatta rajatta. 
Ruumiin peitteenä ovat nahkeat suomut tahi levyt. Päätä 
peittää useimmiten vieretyiset levyt; selkäpuoli on limisuomui
nen ja vatsapuoli on kilpipeitteinen, sen kilvet yksiriviset ja le
veät. Raajoja puuttuu tykkönään. Käärmeet liikkuvat sen- 
tähden melkein yksinomaisesti koukistamalla ruumistaan sivuil- 
lepäin; ruumiin koukistuessa painavat kylkiluut vatsakilpiä,
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niin että nämä ulkonevat hiukan ja vaikuttavat pienten jalkain 
tapaan alla oleviin esineisin. Silmäluomia puuttuu; orvaskesi 
jatkuu silmäin yli, vaan on niiden kohdalla läpikuultava. Rumpu- 
kalvo ei ole koskaan näkyvissä. Kieli on pitkä, hoikka, kaksi
haarainen ja venyvä. Hienoja, käyriä hampaita on suussa kaik
kiaan ‘kuusi riviä, nimittäin yläleuassa kaksi, suulaessa kaksi 
ja alaleuassa kaksi riviä. Alaleuan leukapielet ovat yhdisty
neet ainoastaan venyvillä rustojänteillä. Ei ainoastaan ala- 
leukapielet, vaan useammat naamaluut ovat liikkuvasti yhdisty
neet; kita tulee tämän kautta suurimmassa määrässä venyväksi, 
niin että käärmeet voivat niellä eläimiä, jotka ovat heitä it- 
siään paksumpia. Myöskin suolikanava on hyvin venyvä ja 
tämä venyminen voi vielä paremmin käydä laatuun, koska rinta
lastaa ei ole. Kylkiluut (katso Kvsto 380), joiden luku voi nousta 
moneen sataan, ovat erillisillä päillään kiinni ihossa ja vaikut
tavat liikuntoeliminä niinkuin ylempänä kerrottiin. Kaikki käär
meet ovat raatelevia ja elävät etenkin pienistä luurankoisista 
eläimistä, niinkuin hiiristä, sammakoista, pienistä linnuista j. 
n. e. Useimmat nielevät saaliinsa elävänä pää edellä, jolloin 
terävät taaskäänteiset hampaat ovat soveliaat saalista pidättä
mään. Ruuansulatus tapahtuu hitaasti, ja sen kestäessä vaipu
vat käärmeet jonkunlaisiin torroksiin.

Voidakseen pikemmin tappaa eläimen, johon ovat iske
neet kiinni, on muutamilla käärmeillä myrkkyase. Myrkky 
valmistuu myrkkyrauhasissa (omituisia sylkirauhasia) (Kvsto
385 e), joita on yksi kummallakin puolen päätä, silmäin alla ja 
takana. Myrkky saatetaan näistä myrkkyhampaisin (Kvsto 
385 6), joita on yksi kummallakin puolen suuta lyhyessä ylä- 
leuan luussa. Myrkkyhampaat ovat isoja, käyriä ja onttoja. 
Kun eläin ei niitä käytä, pitää se niitä taaksepäin painettuina 
ikenissä olevan poimun peitossa; vaan kun eläin tahtoo purra, 
vääntyy yläleuka niin ylöspäin, että myrkkyhampaat nousevat 
poimuistaan ja kääntyvät eteenpäin. Lihakset (Kvsto 385 d) 
painavat samalla myrkkyrauhasia ja pusertavat ulos myrkkyä 
onton hampaan läpi hampaan tekemään haavaan. Myrkky ei 
ole vahingollista, ellei se tule vereen.
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K äärm eet ovat matelijoita, joiden ruumis on pitkä
veteinen ja  raajaton sekä peittynyt nahkeilla suomuilla tahi 
levyillä. Hampaat eivät ole kiinni hammaskoloissa ja  ala
leuan leukapielet ovat rustolla liikkuvasti yhdistetyt.

Käärmeet jaetaan myrkyttömiin ja myrkyllisiin.
1. Myrkyttömiä käärmeitä.

Näillä on kaksi riviä yhdenkokoisia pikkuhampaita pitkin 
kumpaakin leukapuolta yläleuassa, eikä myrkkyhampaita ollen
kaan.

Tarhakäärm een suvu lla  (Coluber) on pää p'itkän- 
puikea ja yläpuolelta kilpipeitteinen; kuonolla on neljä suurta 
kilpeä ja silmäterä on pyöreä.

Tavallinen Tarhakäärme (C. natrix) on meidän isoin 
käärme. Se oleksii metsissä, navetoissa j. n. e ; se ui kernaasti, 
jonka vuoksi sitä myöskin nimitetään paikoin vesikäärmeeksi. 
Se asettaa munansa usein sontatunkioihin (Kvsto 379).

Ulkomaisista myrkyttömistä käärmeistä ovat merkilli- 
simmät

Kuninyaskäärmeet (Boa) ja Jättiläiskäärmeet (Python), 
jotka voivat kasvaa aina viiden sylen pituisiksi. Niiden taka
ruumiissa on hiukan takaraajojen merkkiä (lonkkaluun surkastu
neita osia). Muutamat ovat vesikäärmeitä, toiset oleksivat 
metsissä, joissa ne, kiertäen pyrstönsä puitten ympäri, odotta
vat eläimiä, jotka sattuvat tulemaan niiden läheisyyteen. Ku- 
ningaskäärmeitä tavataan etelä-Amerikassa, Jättiläiskäärmeitä 
Ahrikassa ja etelä-Aasiassa.

2. Myrkyllisiä käärmeitä.
Näillä on yläleuassa joko yksistään myrkkyhampaita tahi 

niiden takana vielä käyriä pikkuhampaita.
K yykä ä rm een  su vu lla  (Pelias) on silmäterä soikea 

ja pysty sekä yläleuassa ainoastaan myrkkyhampaita. Pää on 
herttapuikea, yläpuolelta suomu- ja kilpipeitteinen; kuonolla on 
monta pienempää kilpeä (Kvsto 381, 382). Meidän ainoa myr
kyllinen käärmeemme on harmaankirjava,

Tavallinen kyykäärme (P. berus), joka joskus muuntelee 
aivan mustana. Se synnyttää eläviä sikiöitä.



172 MATELIJAT.

Ulkomaisista myrkkykäärmeistä ovat raerkillisimmät Kai- 
karokäärmeet (Crotalus), jotka ovat saaneet nimensä pyrs
tön päässä olevasta, sarveisrenkaista muodostuneesta kalkarosta 
(Kvsto 383), joka synnyttää kalisevan äänen, eläimen madellessa 
tahi pyrstöään puistellessa. Nämä sarveisrenkaat ovat orvas
keden jäännöksiä, jotka ovat pyrstöön jääneet nahkanmuutossa, 
ja niiden luku enenee, sillä kalkarokäärmeet samoin kuin kaikki 
muut käärmeet vaihtavat useampia kertoja vuodessa orvaske- 
tensä, joka lähtee yhtenäisenä tuppena. Kalkarokäärmeet ovat 
myrkyllisimpiä käärmeitä ja tavataan ainoastaan uudessa maail
massa.

Y leinen k a tsa u s  M atelija in  luokkaan.
A. Ruumiinrakennus ja  elämänlaatu.

Ruumiinmuodon suhteen eroavat matelijat suuresti toisis
taan. Kolme päämuotoa voidaan eroittaa: kilpikonnamuoto 
(Kvsto 367 y. m.), sisilisko muoto (Kvsto 376 y. m.) ja käärmemuoto 
(Kvsto 379 y. m.). Näitä päämuotoja yhdistää sitten toisiinsa 
joukko välimuotoja.

Raajat, jotka aina ovat kynsillä varustetut, ovat lyhyet ja 
heikot (poikkeuksia ovat muutamat k ilp iko n n a t). Ainoastaan 
kilpikonnilla ovat ne tärkeitä liikuntoelimiä; muut matelijat 
kulkevat eteenpäin joko koko ruumiin (käärmeenmuotoiset) tahi 
pyrstön (sisiliskonmuotoiset) kiertelevillä liikunnoilla. Pyrstö 
on litteähkö kaikilla vedessä elävillä {kro ko tiile illä  vesi- 
käärm eillä ), muuten liereä.

Luurangon suhteen eroavat etenkin k ilp ik o n n a t  ja k ä ä r
m eet suuresti toisistaan. Hampaita on kaikilla muilla mateli
joilla, vaan ei k ilp ik o n n illa .  Ne ovat keilamaisia, suippoja 
ja usein taaskääntöisiä ja niiden tarkoitus on ainoastaan saa
liin tavoittaminen ja pidättäminen (melkein kaikki matelijat elä
vät siis eläimellisestä ravinnosta). Ainoastaan k ro k o ti i le il lä  
ovat ne kiinni hammaskoloissa.

Aivot ovat ruumiinko’on suhteen paljoa pienemmät ja pal
joa yksinkertaisempaa rakennusta kuin lämminverisillä eläimillä. 
Henkisissä ky’yissä ovat matelijat sentähden hyvin alhaisella 
kannalla, tuskin korkeammalla kuin muut kylmäveriset eläimet.
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Huomattavia vaistoja ei ole. Myöskin aistimet ovat vaillinaista 
rakennusta. Tuntoaistimena on käärm eid en  ja muutamien 
s is il isk o je n  kaksihaarainen kieli, jonka tähden se alinomaa 
pistetään ulos suusta. K äärm eillä  ei ole silmäluomia; läpi
kuultava iho peittää silmän.

Ylipään ovat matelijat äänettömiä; ainoastaan k ilp ik o n 
n illa  ja k r o k o ti i le il lä  on ääni, etenkin poikasina ja siitäntö- 
aikoina.

Enimmät matelijat munivat munia, jotka ne kaivavat maa
han ja muihin semmoisiin paikkoihin, jossa auringon lämpö voi 
jouduttaa niiden hautomista (ainoastaan 
hautovat muniaan). Muutamilla särkiytyy kuori munimisessa, 
niin että ne synnyttävät eläviä sikiöitä ( k y y 
käärme). K ilp ik o n n ie n  ja k ro k o tiilie n  munat ovat kovia,
usein kalkkikuorisia (niinkuin lintujen), jota vastoin toisten ovat 
nahkamaisen kuoren peittämiä.

Sisällisen ruumiinlämmön puute, joka on seurauksena keuh
kojen, sydämen ja ihon rakennuksesta (katso siv. 64), vaikut
taa sen, että kaikki elonvoiman ilmaukset ovat heikompia kuin 
lämminverisillä eläimillä. Sentähden ovat matelijat niin suu
resti ulkonaisten vaikutusten alaisia. Saman vaikutuksen, kuin 
kylmyys, tekee myös kosteuden puute, jonka tähden muuta
mat kuuman ilmanalan matelijat (k ro k o tii lit , k ilp iko n n a t,  
jä tt i lä is k ä ä rm e e t)  kuumana vuoden aikana makaavat tain- 
nuksissa. Nälkää voivat matelijat kauan kärsiä, vaan kun saavat 
tilaisuutta, syövät taas ylen määrin ja ruokaansa saattaessaan 
makaavat jonkunlaisissa torroksissa. Ne ovat hyvin sitkeähenki
siä. S is i l is k o t  voivat pian uudistaa kadonneita ruumiin osia.

Ruumiinlämmön puute vaikuttaa myös sen, että ne yli
pään rakastavat lämpimiä ja auringonpaisteisia paikkoja. Kuu
massa ilmanalassa on sentähden verrattoman suurempi luku 
näitä eläimiä kuin lauhkeassa ja kylmässä.

B. Matelijaluokan lahkojen järjestyskaava.
I. Ruumiinpeitteenä luukilpiä.

a) Ruumis leveä ja lyhyt; suu hampaaton . Kilpikonnia.
h) Ruumis pitkäveteinen; suussa hampaat . Krokotiileja.
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II. Ruumiinpeitteenä nahkeita suomuja tahi levyjä.
a) Silmäluomet....................................................Sisiliskoja.
b) Silmäluomettomia......................................... Käärmeitä.

IV  Luokka. Sammakkoeläimet. —  B a tr a c h ia .
S a m m a k o n  s e l ity s .

Täysikehittyneen sammakon ruumis on lyhyt, leveä ja lit- 
teähkö; lyhyt, leveä pää on ilman kaulatta kiinni vartalossa; 
pyrstöä ei ole. Eturaajat ovat jotenkin lyhyet ja niiden var
paat erilliset; takaraajat sitä vastoin ovat hyvin pitkät ja vah
vat ja niiden varpaat räpylällä yhdistyneet. Kaikki var
paat ovat kynnettömiä (Kvsto 386). Takaraajat ovat eläimen 
varsinaiset liikuntoelimet; niillä se liikkuu sangen nopeasti sekä 
vedessä että maalla, jossa se kulkee eteenpäin pitkillä hyppäyk
sillä. — Ulkokorvia sammakoilla ei ole, vaan rumpukalvo on 
paljas, näkyvä silmien takana (Kvsto 394 b). Kieli on kiinni 
alaleuan leukapielien yhdistyspaikoissa, taaksepäin vapaa. Sam
makko voi äkisti syöstä sen eteenpäin ja pyytää sillä kärpäsiä 
ja muita hyönteisiä (Kvsto 394 a).

Sammakon iho on paljas, ohut ja niljakka. Siinä on suuri 
paljous rauhasia sisältäviä käsniä, jotka rauhaset eroittavat 
limaista nestettä. Orvaskesi luodaan säännöllisesti samoin kuin 
matelijain. Sammakot luovat orvasketensä veteen, jossa se 
liukenee. Ohuutensa vuoksi päästää iho helposti läpi vettä ja 
ilmaa ja on sentähden suuresta merkityksestä sekä hengityk
sessä että ravitsemisessa.

Luurangossa huomataan seuraavat omituisuudet.
Pääkallossa on huomattava, että niskaluussa on kaksi 

nivelnastaa, niinkuin nisäkkäillä. Yläleuka ja suulaki ovat va
rustetut pienillä, heikoilla hampailla. — Mitä vartalon luihin 
tulee, on selkänikamien luku vähäinen, eikä kylkiluita ole ollen
kaan (Kuv. 50). — Raajojen luut ovat samat kuin mateli-
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joilla, vaan sääriluu ja poheluu samoin kuin kyynär- ja värttinä- 
luu ovat yllteensulaneet (vertaa muuten Kvsto 395, 396, 397).

Kuv. 50. Sammakon luuranko; — a naamaluut; — h kaulanikamia; — c pää- koppa; — d yhteensulaneet kyynär- ja värttinäluut; — e olkaluu ; — f  lapaluu; — g  lantio; — h nilkkaluut; — i varp^idenluut; — k selkäranka.

Sammakon verenkierto on pääasiallisesti samanlainen 
kuin matelijain. Sydämessä on kaksi etehistä ja yksi kam
mio (Kuv. 47). Sammakon verenkierto ei kuitenkaan ole kai
ken ikää aivan samanlainen, koska se poikasena hengittää 
kiduksilla, täysikasvuisena keuhkoilla. Kidukset ovat sem
moisia hengityselimiä, joissa veri ottaa vedestä tarpeellisen 
hapen. (Vesi sisältää nimittäin aina liuennutta ilmaa). Ki
dukset ovat haarakkeisia kimppuja joko ulkona ruumiista kau
lan kohdalla, tahi erityisissä kidusonteloissa kaulan kummalla
kin puolella. Keuhkot taas ovat samaa yksinkertaista raken
nusta kuin matelijain. — Sydämen kammiosta lähtee aortta 
paksuna juurena, josta lähtee kiduksilla hengittävillä neljä 
kaarta kidan kummallekin puolelle ja nämä haaroittuvat kiduk
siin, sekä yhtyvät sieltä palattuaan selkärangan alla n. s. selkä- 
aortaksi (vertaa Kvsto 405). Kiduksittomilla taas lähtee aortan 
juuresta haaroja keuhkoihin (Kvsto 406). — Koska kylkiluita ei 
ole, tapahtuu hengittäminen omituisilla nielemisliikunnoilla: suu
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ja sieraimet suljetaan, ja nenäonteloissa oleva ilma painetaan 
alas henkitorveen ja keuhkoihin. Sentähden tukehtuu sammakko, 
jos sen suuta pitää auki. Sangen suuressa määrässä tapahtuu 
hengittäminen myös ihon läpi.

Verenkierron ja hengityksen vaillinaisuuden tähden on sam
makkokin kylmäverinen eläin ja samoin kuin matelijat riippuva 
ympäröivän ilman lämpömäärästä.

Tavallinen sammakko oleksii enimmiten maalla, etenkin 
kosteilla paikoilla; se elää hyönteisistä, madoista, etanoista, 
kuin myös mädistä ja kalanpojista. Karvalleen on se jokseenkin 
muunteleva, enimmiten ruskealäntä ja täplikäs. Enimmät elä
vät talven lampien ja patamojen pohjalla, vaan eivät makaa 
tainnuksissa. Kutuaikansa on aikaisin keväällä. Silloin kuulee 
uroksen kurisevan äänen (muutoin ovat urokset samoin kuin 
naaraksetkin äänettömiä). Sammakot silloin kulkevat suurissa 
joukoissa laskemaan mätiänsä pienempiin lammikkoihin y. m. hei- 
näpohjaiseen veteen. Mäti on lukematon joukko pieniä kalvo- 
kuorisia munia, joita hyytelöinen lima pitää suurissa möhkäleissä. 
Muutamien päiväin perästä on auringon lämpö hautonut nämä ja 
vesi on täynnä pieniä sammakon toukkia (sammakon poikasia, 
„nuijapäitä“ eli „nölliäisiä“.)

Nämä ovat aivan toisennäköisiä kuin täysikasvaneet sam
makot. Raajoja ei ole ollenkaan; sen sijaan niillä on sivuilta 
litistynyt uimahäntä. Leuoissa ei ole hampaita, vaan ne ovat sitä 
vastoin varustetut sarveispeitteellä> joten toukat voivat naker
rella niitä kasviaineita, joista ne elävät. Alussa niillä on ulko
naiset tupsumaiset kidukset (Kvsto 389), vaan pian kasvaa 
niiden yli nahka, joka peittää ne kokonaan ja muodostaa pään 
kummallekin puolelle kidus-ontelot. Näiden läpi, jotka aukeavat 
sekä sisäänpäin suu-onteloon että ulospäin (,kidusaukoilla), saa
tetaan nielemisliikunnoilla kulkemaan vesivirta, josta veri ottaa 
tarpeellisen happensa. — Vähitellen muuttuvat toukat täysi- 
kehittyneiksi sammakoiksi. Ensin tulevat takaraajat näkyviin; 
eturaajat taas ovat pitkän aikaa kiduksia peittävän nahkan alla 
piilossa, vaikka ne oikeastaan kehittyvät jo aikaisemmin kuin 
takaraajat; suu muuttuu, kidukset katoavat samassa määrin, kuin 
keuhkot hehitty vät. Pyrstö supistuu yhä pienemmäksi ja katoaa
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viimein. (Vertaa Kvsto 387—393). Semmoisina, kuin Kvsto 393 
näyttää, nousevat pienet sammakot vedestä maalle.

Sammakko on siis muodonvaihdoksen alainen.
Sammakkoeläinten luokkaan (katso siv. 50) kuuluvien eläin

ten luku on verraten sangen vähäinen; ne elävät pääasiallisesti 
kuuman ilmanalan maissa ja meidän maassamme niitä on erit
täin vähän. Jaoitukset perustuvat ruumiin muodon, pyrstön, 
raajojen, kielen ja hengityselinten erilaisuuteen. Sammakko
eläinten luokka jaetaan kolmeen lahkoon:

I. Hännättömiä. — A n ura.
I I .  Pyrstösammakoita. — U r o d e l a .

I I I .  Jalattomia. — A p o d a .

1 Lahko. H ä n n ä t t ö m iä .  —  A  n ura.
Kaikki tähän lahkoon kuuluvat eläimet ovat pääasiallisissa 

suhteissa jokseenkin samanlaiset kuin ylempänä selitetty sam
makko. Lahkoon kuuluvat eläimet eroitetaan helposti muista 
sammakkoeläimistä. Ruumis on lyhyt ja leveä sekä ulkoapäin 
kaulaton ja pyrstötön; pää on leveä ja litteä sekä kita suuri. 
Niillä on aina neljä hyvin kehittynyttä raajaa, joista takaraa- 
jat ovat vahvat hyppyjalat. Iho peittää löyhästi ruumista. 
Hampaita ei ole alaleuassa ja muutamat ovat aivan hampaat
tomia. Täysikasvuisina niillä ei ole koskaan kiduksia. Luu- 
rakennuksen suhteen on huomattava, että nikamia on aina vähäi
nen luku, ja että syrjähaarakkeet ovat isot, sekä rintalasta 
myöskin iso, vaan suurimmaksi osaksi rustoa. Näitä sammakko
eläimiä tavataan niin hyvin lämpimien kuin lauhkeiden ilman- 
vyöhykkeiden maissa.

Hännättömät ovat sammakkoeläimiä, joilla ainoastaan 
poikasina on pyrstö; takaraajat ovat pitemmät ja  vahvemmat 
kuin eturaajat; ruumis on leveä ja  lyhyt.

Lahko jakaantuu kahteen heimoon, nimittäin Kielisamma- 
koihin ja Kielettömiin.

1. Kielisammakoita. — Tähän kuuluu:
Sammakon suku (Rana), jolla on takaraajat eturaajoja 

paljoa pitemmät, jonka tähden ne maalla liikkuvat hyppäyksillä.
12
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Hampaita on näillä yläleuassa ja suulaessa. Meidän maassamme 
tavataan Tavallinen Sammakko (R. temporaria) (Kvsto 386) 
sekä Peltosammakko (R. arvalis), joka jälkimäinen on harvi
nainen ja tunnetaan mustahkossa seljässä olevasta kolmesta pit
kittäisestä vaaleasta viivasta. Etelä-Europassa on Vehreä Sam
makko (R. esculenta) tavallinen ja syödään yleensä.

K o rp isam m a kon  su k u  (Bufo), jonka takaraajat eivät 
ole eturaajoja paljoa pitemmät. Niillä ei ole hampaita ollen
kaan ja ne ovat öisiä eläimiä, jotka elävät hyönteisistä, lie
roista y. m. s. Talvella makaavat ne maakoloissa, puunjuurien 
alla. Tavallinen Korpisammakko (B. vulgaris) on isompi ja 
löntteröisempi tavallista sammakkoa (Kvsto 398).

2. Kielettömiä. — Tähän kuuluu esim.
Tähtisorminen sammakko eli Piippa (Pipa dorsigera). 

Sillä on litteä, suippokuonoinen pää ja eturaajojen varpaat päis
tään nelijakoiset. Kun naaras laskee mätinsä, hieroo uros mäti- 
munat naaraksen selkänahkaan, joka sitten kasvaa yksityisten 
munien ympärille pieniksi rakoiksi, joissa poikaset syntyvät ja 
toimittavat muodonvaihdoksensa, jonka jälkeen ne jättävät äidin 
seljän. Sitä tavataan Brasiliassa ja Surinamissa (Kvsto 397).

Huomiota ansaitsee ne muinaisten jättiläissammakkojen 
jäännökset, joita on tavattu monin paikoin pohjais-Amerikassa. 
Muutamat näistä ovat mahtaneet olla mahdottoman isoja, koska 
erään lajin pääkallo on neljättä jalkaa pitkä. Niiden jalan jäl
kiä on tavattu usein kivissä ja ne ovat merkillisiä siitä, että 
ovat hyvin ihmisen käden näköisiä (Kvsto 400).

2 Lahko. P y r s tö s a m m a k o i t a .  — U rodela .
Ulkonäkönsä suhteen ovat nämä eläimet hyvin sisiliskoi

hin, vaan helposti ne voidaan eroittaa niistä, sillä iho on niin, 
kuin kaikilla sammakkoeläimillä, paljas. Joskus ne myös ovat 
melkein madon tahi käärmeenmuotoisia. Pyrstösammakoilla on 
täysikasvuisinakin pitkä, useimmiten sivuilta litistynyt pyrstö. 
Niillä on neljä, jokseenkin hyvin kehittynyttä raajaa, jotka jos
kus ovat sangen pienet. Joskus ei ole kuin eturaajoja. Iho on
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tiviisti kiinni ruumiissa ja sitä paitsi eroavat tähän lahkoon 
kuuluvat eläimet edellisen lahkon eläimistä siinäkin, että näillä 
on hampaita molemmissa leuoissa sekä suulaessa. Ne ovat 
myös mykkiä ja rumpukalvo on näkymätön. Luurangon suh
teen on huomattava, ettei näillä ole rintalastaa. Maalla liikku
vat vaivaloisesti, vaan vedessä uivat pyrstönsä avulla sangen 
vikkelästi. Munansa munivat ne kunkin erikseen vesikasvien 
lehdille. Toukilla on sama ruumiin muoto kuin täysikasvui
sillakin, vaan uimahäntä on isompi; ne ovat raajattomia j. n. e. 
Hännättömien toukista eroavat ne siinä, että niillä koko toukka- 
aikana on isot ulkonaiset tupsukidukset, kuin myös siinä, että 
eturaajat tulevat näkyviin ennen kuin takaraajat (Kvsto 402). 
Samoin kuin täysikasvaneet elävät toukatkin hyönteisistä, ma
doista, sammakon mädistä y. m.

P yrstö sa m m a ko t ovat sammakkoeläimiäjoilla aina 
on pyrstö ja  joiden kaikki raajat ovat yhtäpitkät. Ruumis 
on pitkäveteinen ja  hampaita on molemmissa leuoissa.

Lahko jakaantuu kahteen heimoon, nimittäin Salamante- 
reihin ja Kidussammakoihin.

1. Salamantereja. — Täysikasvuiset eläimet ovat kiduk- 
settomia. Tähän kuuluu esim.

S a la m a n ter in  su ku  (Salamandra), jonka eläimillä on 
liereä pyrstö, ja jotka elävät sangen vähän vedessä. Ne syn
nyttävät eläviä sikiöitä. Maasalamanteri (S. maculata) tava
taan etelä- ja keski-Europassa. Sen muinoin luultiin voivan elää 
tulessa (Kvsto 401).

R u p ilisk o n  su vu lla  (Triton) on sivuilta litistynyt 
häntä. Kutuaikana, jolloin uroksella on selkäharja ja harjareu- 
nainen pyrstö (Kvsto 407), elävät ne lähteissä, soissa ja lammi
koissa, vaan kutuajan loputtua tavataan ne tavallisesti maalla, 
jossa ne kumminkin liikkuvat sangen kömpelösti. Talven ma
kaavat ne joko vedessä, tahi maalla lahopuissa y. m. s. Ne 
elävät hyönteisistä, sammakon mädistä y. m. s. Meillä on kaksi 
lajia: Rupilisko (T. palustris) (Kvsto 407, 408) etelä-Suomessa ja 
Sileä Vesilisko (T. aquaticus), jokseenkin tavallinen yli koko 
Suomen.
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Aksolotti (Amblystoma mexicanum) tavataan Mejikossa. 
Tämän toukkamuotoa, joka on varustettu jaloilla ja ulkonevilla 
töyhdön muotoisilla kiduksilla, pidettiin ennen eri sukuna, nimellä 
Siredon (Kvsto 403, 404).

2. Kidussammakoita. — Kidukset tahi ainakin kidusaukot 
pysyvät eläimen kaiken iän. Ne elävät yksinomaisesti vedessä. 
Niiden selkänikamien solmut ovat samanlaiset kuin kalojen, ni
mittäin koverat molemmista päistä. Tähän kuuluu

Olmi (Proteus angvineus). joka elää maanalaisissa jär
vissä Itävallan Alppimaissa, ja on pitkäveteinen, vaaleasti lihan- 
karvainen. Raajat ovat pienet, melkein surkastuneet. Silmät 
ovat ihon peitossa, jonka tähden eläin on sokea (Kvsto 409).

3 Lahko. J a l a t t o m ia .  — Apoda.
Tähän lahkoon kuuluu ainoastaan muutamia madon tahi 

käärmeen näköisiä sammakkoeläimiä, joita tavataan Intiassa, 
Ahrikassa ja etelä-Amerikassa. Ne kaivavat itsensä kosteaan 
maahan niinkuin onkilierot. Ne ovat aivan raajattomia ja nii
den silmät ovat surkastuneet. Niillä on toinen keuhko surkas
tunut niinkuin monella käärmeellä, vaan nuorena niillä on kiduk
set ja ne ovat sentähden sammakkoeläimiä. Semmoinen on

Matosammakko (Siphonops annulata) etelä-Amerikassa 
(Kvsto 410).

Muistutuksia sammakkoeläimiin.
Sammakkoeläinten luokkaan kuuluvat vähälukuiset eläimet 

ovat täysikasvuisina sangen paljon matelijain kaltaisia niin 
hyvin ulkonäön kuin ruumiinmuodon suhteen (h ä n n ä ttö m ä t 
sam m akkoelä im et muistuttavat hyvin kilpikonnia, p y rs tö -  
sam m akot sisiliskoja) kuin myös sisällisten elinten muodos
tuksen suhteen {sydämen, keuhkojen) ja ovat sentähden näi
den kaltaisia enimmissä elämänsuhteissa. Nämä molemmat luo
kat yhdistettiin sentähden ennen yhdeksi, vaan ne eroavat toi
sistaan kuitenkin jyrkästi ja hyvin tärkeissä omituisuuksissa. 
Pääeroituksena on sikiäin erilainen kehitys. Matelijoilla 
on nimittäin syntymisestään samanlainen ruumiinrakennus kuin 
täysikasvuisina; sammakkoeläimet sitä vastoin ovat tärkeän
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muodonvaihdoksen alaisia niin uiko- kuin sisäosien suhteen, 
ennenkuin pääsevät täydelliseen kehitykseensä. Sitä paitsi eroa
vat ne matelijoista siinä, 1) ett’ei niillä ole kylkiluita eikä kyn
siä , 2) että iho on ohut ja niljakka, ilman suomuitta ja  le
vyittä, 3) että munat ovat ohutkuorisia, hyytelön ympäröimiä 
ja lasketaan veteen.

Toukkina sitä vastoin ovat ne kalojen kaltaisia ei ainoas
taan ulkonäön ja elantotavan, vaan myös sisällisen rakennuksen 
suhteen (niillä on kidukset; sieraimet eivät ole yhteydessä nie
lun kanssa; sydän on kaksilokeröinen)Kuta vähemmin perin
pohjainen niiden muodonvaihdos on, sitä enemmän ovat ne myös 
täysikasvuisina kalojen kaltaisia ( , jotka vähim
min muuttuvat, ovat välimuotoja — hengittävät sekä keuhkoilla 
että kiduksilla). — Sammakkoeläimet ovat sentähden enemmän 
sukua kaloihin kuin matelijoihin ja on ollutkin vaikea saada 
määrättyjä rajoja näiden molempain luokkain väliin. On ni
mittäin semmoisia eläimiä, jotka muutamat lukevat kaloihin, toi
set sammakkoeläimiin.

V  Luokka. Kalat. —  P isce s .
Ahvenen, selitys.

Kalat elävät vedessä ja koko niiden ruumiin rakennus on 
muodostunut sopivaksi tämmöiseen elämänlaatuun. Niin on 
ulkomuotoon katsoen ahvenen ruumis sivuilta litistynyt, päätä 
ja pyrstöä kohti supistuva, ja suurin korkeus on pään puolella. 
Pään, vartalon ja pyrstön  välillä ei ole ruumiin ulkopuolella 
mitään eroittavaa rajaa, vaan yhdistyvät ne toisiinsa välittö
mästi. Tämmöinen ruumiinmuoto on erittäin sopiva vedessä 
liikkumiselle, koska veden vastustus käy sangen vähäiseksi.

Ahvenen ruumis on peittynyt suomuilla, jotka ovat hyvin 
ohuita, melkein ympyriäisiä luulevyjä ja peittävät limittäisesti 
toinen toistaan. Koska näiden vapaat reunat ovat taaksepäin, 
niin ne eivät ensinkään estä vedessä liikkumista. Suomut ovat 
kiinni pienissä, taskuntapaisissa ihopoimuissa; koska nämä iho
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pussit helposti repiytyvät, irtautuvat myös suomut helposti. 
Suomuston alla, verinahkassa, on ne väriaineet, jotka antavat 
ahvenelle niin kiiltävän karvan sen vedessä ollessa, vaan joka 
kiiltävyys pian haihtuu, kun ahven nostetaan vedestä. Suo- 
mustoa peittää orvaskesi, joka synnyttää sitä kinaa eli näljää, 
jolla ruumis on peittynyt. Pitkin ruumiin sivua, pyrstöstä kidus- 
aukkoon kulkee n. s. kylkiviiva , joka syntyy pienten reikien 
läpäisemistä suomuista. Nämä reiät ovat näljää valmistavien 
rauhasten tiehyeitten suita, joista siis myöskin tulee näljää ruu
miin pintaan. Päässä jakaantuu kylkiviiva haaroihin.

Ahvenen raajat ovat muodostuneet eviksi eli uimuksiksi. 
Ne, jotka vastaavat edellisten eläinten eturaajoja, ovat nimel
tään r in ta e v iä  (Kvsto 413 A), ja ovat ruumiin kupeilla heti 
pään takana. Ne, jotka vastaavat takaraajoja, ovat v a ts a -  
e v iä  (Kvsto 413 i) ja ovat edellisiä vähän taaempana ja alem
pana, aivan vieretysten. — Paitsi näitä mainittuja, joita nimi
tetään parillisiksi eviksi, on parittomia eviä seljän ja pyrstön 
keskiviivassa. Kaksi semmoista on ruumiin selkäpuolella ja ne 
ovat nimeltään s e lk ä e v iä  (Kvsto 413 k% /); yksi on vatsapuo- 
lella ja nimeltään k u s e t in e v ä  (Kvsto 413 m). Pyrstön päässä 
leviää vielä viuhkaimen tapaisesti p y r s t ö e v ä  (Kvsto 413 n, ra'). 
— Jokainen evä on hienoja luita, e v ä ru o to ja joita yhdistää 
ohut kalvo, eväkalvo. Etumaisessa selkäevässä ovat ruodot 
piikkiruotoja  (Kvsto 413 k)\ semmoiset ovat nivelettömät, jonka 
tähden ne tuntuvat tankeilta, sekä suippenevat kärkeenpäin. 
Muissa evissä on melkein yksinomaisesti haavaiset ruodot, jotka 
ovat nivelikkäitä ja pehmeitä. — Eväruotojansa voi ahven le
vittää toisistaan ja laskea kokoon taas; edellisessä tapauksessa 
tulee evä olemaan laajallaan, jälkimäisessä laskoksissa. Evien 
tarkoitus on pitää ruumista tasallaan, sekä ohjata ja hillitä 
kulkua. Eteenpäin liikkuminen tapahtuu vahvan pyrstön lii
kuntojen vaikutuksesta. Ahven lyö pyrstöllään sivuillepäin ja 
pyrstöevän tarkoitus on isontaa pyrstön pintaa.

Ahvenen luuranko on hiukan pehmeämpää luuta kuin 
edellisten luurankoisten, ja sen osat löyhemmästi yhdistetyt toi
siinsa. Muutenkin se eroaa monessa suhteessa, vaan tässäkin 
me voimme eroittaa pään, vartalon ja raajojen luut,
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Pääkallo ei ole missään todellisessa nivelyhdistyksessä 
selkärangon kanssa. Kaulaa ei ole, vaan liittyy pää suorastaan 
hartiaosaan. Pääkallo on iso ja me huomaamme siinä suuren 
joukon luita, joita ei tavattu edellisten eläinten pääkalloissa. 
Tämä tulee osaksi siitä, että luut, jotka esim. nisäkkäillä oli
vat täydellisesti yhteenkasvettuneet ja siis yksinkertaiset, tässä 
ovat erilliset eli moniosaiset, osaksi siitä, että useat luut ovat 
ahvenen elontoimituksille tarpeen, vaan ei edellisten luokkain 
eläimille, eikä niitä niillä siis tavata. Huomattavat ovat kidus
kannet ja etukansi (Kvsto 4 i i  <?,/ ,  g, h), alaleuan kannatinluut 
(Kvsto 411 i9 ky ly m), kieliluu ja kieliluun kaaret (Kvsto 416 t% l) 
ja kiduskaaret (Kvsto 416 2, 3y 4, 5). Ne luut, jotka muodosta
vat pääkopan , ovat saumoilla liikkumattomasti toisiinsa liitty
neet, vaan pään muut luut osoittavat hyvin suurta liikkuvai- 
suutta.

Vartalon luurangon muodostavat selkäranka, kylkiluut ja 
eväruotojen kannatinluut. Rintalastaa ei ole. Selkärangassa 
on vaan kahdenlaisia nikamia, selkänikamia ja pyrstönikam ia. 
Nikamien solmut ovat tiimalasin tapaan koverat molemmista 
päistään ja koskettavat toisiaan siis ainoastaan reunoillaan. 
Jokaisesta solmusta lähtee ylöspäin kaksi kaitaista kaarikappa- 
letta, jotka peittävät selkäytimen ja yhdistyvät yhdeksi kär- 
jeksi, yliseksi okahaarakkeeksi; pyrstönikamissa on sitä paitsi 
samankaltaisia alaspäisiä kaarenpuoliskoja, jotka suojelevat pyrs
tön suuria suonia ja yhtyvät kussakin nikamassa alapuoliseksi 
okahaarakkeeksi. Selkänikamissa sitä vastoin ovat nämä kaari- 
kappaleet ulospäisiä ja kannattavat kylkiluita , jotka muodos
tavat ruumiin suuren etuontelon, jossa sisälmykset ovat. E vä
ruotojen kannatinluita ovat ne tikarinmuotoiset luut, jotka terä
vällä päällään ovat asettuneet selkänikamien okahaarakkeiden 
ja pyrstönikamien alapuolisten okahaarekkeiden väliin ja toi
sella päällään kannattavat selkä- ja kusetinevien ruotoja. — 
Vielä on huomattavana vartalonluissa hienot lisäkylkiluut, 
jotka ovat kiinni, muutamat kylkiluissa, toiset selkänikamissa 
ja ulottuvat lihaskerroksien väliin, joita kannattavat. Ne ovat 
pidettävät niitten kalvojen ja jäntäreitten luutumisina, jotka 
eroittavat näitä kerroksia.
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E turaajat ovat hartianluitten kautta kiinni pääkallossa. 
Hartiassa huomataan 2 paria solisluita, korppiluut ja lapaluu. 
Itse raajat muodostavat rintaevien kantaluut ja ruodot (Kvsto 
414). — Takaraarojen luissa huomaamme litteän luulevyn, joka 
vastaa lantiota eikä ole missään yhteydessä muun luurakennuk- 
sen kanssa. Tähän on kiinnitetty vatsaevien kantaluut ja nii
hin taas ruodot (Kvsto 413 i). — Kaajojen kiinnityksen suhteen 
ilmautuu siis ahvenella suuri eroavaisuus edellisistä luurankoi- 
sista, joilla takaraajat ovat likeisemmässä ja lujemmassa yhtey
dessä muun luurangon kanssa kuin eturaajat.

Ahvenen pää ei sisällä ainoastaan samoja elimiä kuin edel
listen eläinten, vaan myöskin hengityselimet. Nämä ovat k i

duksia, joilla ahven 
ottaa happea siitä il
masta, jota aina on ve
dessä sekaantuneena 
eli liuonneena. Ki
dukset ovat kahdessa 
tilavassa ontelossa, 
kidusonteloissa (Kuv. 
51 a), jotka ovat yksi 
kummallakin puolen 
nielua ja aukenevat 
niin hyvin sisäänpäin 

kidos. suuhun kuin ulospäin. 
Kumpaakin kiduson- 
teloa peittää ulkopuo

lelta liikkuva, useammista luista muodostunut levy, kiduskansi 
(Kvsto 411 e, f ,  g, h), jonka etureuna on kiinnikasvettunut pää
hän, vaan jonka takareuna on erillinen. Täten syntynyt aukko, 
kidusrako, on hyvin iso ja ulottuu niskasta pään alapuoleen 
saakka. Kidusontelon ja suuontelon välillä on joukko poikit
taisia, kaarenmuotoisia luita, jotka ovat kiduskaaret (Kvsto 
416) ja niihin kidukset ovat kiinnitetyt. Kieliluu (Kvsto 416 t), 
joka tyvessään kannattaa kieltä, lähettää nimittäin kummalle
kin sivulle 6 kaarenmuotoista luuta. Näistä on neljä keskim
mäistä yläpäällään kiinni suulaessa ja kannattavat kiduksia,

Kuv. 51. Ahvenen pää (kiduskansi poisotettuna); - ontelon takaseinä; — b kiduskaaret; — c kidukset; — d suu- ontelo.
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josta nimi kiduskaaret. Ensimmäisessä kaaressa on taaskään- 
töisiä luuhaaroja, joita kalvo yhdistää (luut ovat kiduskalvon 
vuotoja ja kalvo on kiduskalvo, joka yläpuolella on kiinni kidus
kannessa heti sen alisen reunan alla). Viimeinen pari on hyvin 
lyhyt ja ympäröitsee nielua (nieluluut). (Tarkasta Kvsto 416).

Kidukset ovat kiinni kiduskaarien takareunassa, siis kidus- 
onteloon päin (Kuv. 51 c), järjestettyinä kaksinkertaiseen ri
viin; ne ovat pieniä suippoja lehtiä, joissa on tiheitä hiussuoni- 
verkkoja, näihin tulevia laskimoita ja näistä lähteviä valtimoita 
(Kvsto 417). —  Hengitys tapahtuu siten, että vesi, joka on tul
lut suuhun, nielemisliikunnolla ajetaan kiduskaarien väliinsä 
jättämien rakojen läpi; se tulee silloin yhteyteen kiduksien 
kanssa ja virtaa taas pois kidusrakojen kautta. Sentähden ah
ven vuorotellen aukaisee suunsa ja nostaa kiduskansia.

t

Kuv. 52. Ahvenen sisälmykset (Vatsa on avattu oikealta puolelta); — s uimarakko; — sv nielu; — m mahalaukku; — b mahalaukun lisäke; — t suoli (sen ylemmän kierroksen välissä on mahasylkirauhanen); — h sydämen kammio, jonka yläpuolella sydämen etehinen näkyy; — p  kidusvaltimon laajennus; — l maksa; — mj maukku.

S U

Ahvenella on myös elin, joka vastaa täydellisempien luu- 
rankoisten keuhkoja. Tämä on uimarakko (Kuv. 52 s), joka on
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selkärangan alla oleva, jokaiselta puolelta suljettu, ilmalla täy
tetty rakko. Ilmaa tulee siihen sen seinissä kiertelevistä veri
suonista. Sen tarkoitus on osaksi pitää ahvenen ruumista tasa
painossa, osaksi helpoittaa liikuntoa ylös ja alas vedessä. Tä
män rakon laajentamalla ja supistamalla ja siten kokonsa muutta
malla voi ahven nimittäin antaa ruumiillensa eri painon veden 
suhteen ja kohota sekä painua syvemmälle.

Ahven on kylmäverinen samoin kuin matelijat ja sam
makkoeläimet, sillä se lämpö, joka syntyy sen ruumiissa, ei voi

siinä pysyä, koska vesi johtaa 
sen pois; sitä paitsi syntyykin 
ainoastaan hyvin vähän lämpöä, 
ei siitä syystä, että laskimo- ja 
valtimoveri sekaantuisi, sillä 
semmoista ei tapahtu, vaan hi- 
taisen kiertokulun ja vaillinaisen 
hengityksen vuoksi. Sydän, joka 
on kiduksien takana, nielun alla, 
on kaksilokeroinen. Siinä on 
yksi etehinen, joka ottaa vas
taan ruumiista tulevan laskimo- 
veren, ja yksi kammio, joka ajaa 
sen kiduksiin, josta veri ei pa
laja sydämeen takaisin, ennen
kuin se on kiertänyt ruumiin 

kaikissa osissa. Kiduksista palaava veri johdetaan nimittäin
ruumiin selkäpuolella olevaan selkäaorttaan, joka sitten johtaa 
valtimoverta kaikkiin ruumiin osiin. Sydämen vasen puolisko, 
jommoinen imettäväisillä ja linnuilla on (jonka läpi valtimoveri 
kulkee), puuttuu siis tykkönään ahvenelta. Ahvenella on siis 
laskimosydän, joka vastaa edellisten oikeanpuolista sydämen 
puoliskoa ja kuljettaa ainoastaan laskimo verta (Kuv. 53) (vertaa 
myös Kvsto 419).

Ahven on raatelukala, joka elää kaloista, hyönteisistä,
madoista j. n. e. Sen hampaat ovat hienot ja terävät ja nii
den tarkoitus on samoin kuin matelijain ainoastaan saaliin 
pidättäminen, vaan ei pureksiminen; ne eivät ole kiinnikasvet-

Sydän- Pieni kiertokulku
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tuneet ainoastaan leukaluihin, vaan myös suulaenluihin, kidus- 
kaariin ja nieluluihin. — Ruuansulatuskanava on lyhyt ja maksa 
erittäin suuri (katso muuten Kuv. 52).

Ahvenen hermosto on hyvin vähän kehittynyt: aivot ovat 
pienet ja aistimet ylipäänsä heikot. Silmä on iso; ulkokorvaa 
ei ole, eikä rumpukalvoa, ja ääni johtuu päänluitten kautta sisä
korvaan. Aistimista on haisti etevin, vaan kun ei sieraimia 
käytetä hengittämisessä, niin aukeavat kaikki neljä sierainta 
ainoastaan ulospäin (ei nieluun) silmien ja kuonon kärjen välillä.

Ahven sikiytyy munia munimalla, joita munia sanotaan 
mädiksi. Keväällä, kun kutuaika tulee, nousevat ahvenet sy
vältä, jossa ovat talven viettäneet, ja kokoontuvat suuriin par
viin. Ensin kulkevat naaraskalat ja laskevat mätinsä mata- 
loille paikoille, jossa aurinko voi munia lämmittää. Sitten seu- 
raavat uroskalat ja laskevat maitinsa, joka sekoittuu veteen ja 
hedelmöittää munat. Näitä hautoo sitten pojiksi auringon lämpö.

Kalaluokan (katso siv. 50) eläimet ovat hyvin lukuisia ja 
keskenään hyvin monella tavalla eroavaisia. Niiden ryhmittä
minen on ollut luonnontutkijain vaikeimpia tehtäviä. Lahko- 
jaoituksen perusteina ovat etupäässä luurangon, kiduksien ja 
ruumiinpeitteen erilaiset muodostukset. Lahkot ovat enimmiten 
jaetut alalahkoihin, joiden tunnusmerkkejä haetaan etenkin evä- 
ruotojen rakennuksesta, kiduksien muodosta ja uimarakosta, 
pään ja etenkin yläleuan luista.

Kalojen luokka jaetaan seuraaviin lahkoihin ja alalah
koihin:

I. Luukaloja — T e leo s te i.
1. Alalahko P i i k k i e v ä i s i ä  — A can th o p te ri.
2. „ P e h m e ä e v ä is iä  — A n acan th in i.
3. „ R a k k o s u i s ia  — Physostom i.
4. „ T u p s u k i ta i s ia  — L ophobranchii.
5. „ J ä y k k ä le u k a i s ia  — P lec to g n a th i.

II. Kiillesuomuisia — G anoidei,
III. Keuhkokaloja — D ipnoi,
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IV. Rustokaloja — S e la ch ii.
1. Alalahko L e v e ä s u i s ia  — P la g io s to m i.
2. „ K o p p a p ä i s i ä  — H olocephala. 

V. Ympyräsuisia — C yclostom i.
VI. Putkisydämisiä — L ep to ca rd ii.

1 Lahko L u u k a l o j a  — T e leo ste i.
Tähän lahkoon kuuluu verrattomasti suurin osa nykymaail

massa elävistä kaloista. Niiden luuranko on täydellisesti luutu
nut; pääkopan luut ovat saumoilla toisiinsa liittyneet ja nika
mat ovat täydellisesti erillään toisistaan. Erityiset nikamat 
ovat rihmamaista luuainetta sekä koverat molemmista päistään, 
niin että ne koskevat toisiinsa näitten päitten terävillä reunoilla. 
Selkäranka päättyy epämukaisesti pyrstöevän tyveen (Kvsto 415), 
mutta pyrstöevän liuskat ovat yhdenkoköiset. — Kidukset ovat 
päistään erilliset, ainoastaan tyvipuolellaan kiinni kiduskaarissa. 
Luukalojen kidusontelot eivät ole koskaan jaetut useampiin 
lokeroihin ja niitä peittää aina kiduskannet. — Ruumiin peit
teenä on suomuja; hyvin harvoin on se paljas tahi peittynyt 
luulevyillä.

L u u k a la t  ovat kaloja, joiden lu u ra n k o  on t ä y d e l l i 
s e s t i  lu u tu n u t  j a  k id u k s e t  ulkoreunassaan e r i l l i s e t  sekä  
k id u s k a n n e n  p e i t tä m iä .  Ruumiinpeite on 
suomuja.

1 Alalahko Piikkieväisiä. — A can th o p te ri.
Näiden kalojen luurangossa on huomattava, etteivät ylä- 

leuanluut ole yhteenkasvettuneet välileuan luihin eivätkä pää- 
koppaan. Niiden kidukset ovat kampa- eli lehtimäiset ja 
selkäevän etumaiset ruodot (jos selkäeviä on kaksi, niin ensim
mäisen kaikki ruodot ja etumaiset toisessa) ovat haarattomia, 
nivelettömiä, tankeita ja pistäviä piikkiruotoja. Piikkiruotoja 
voivat myös kusetinevän ensimmäiset ja vatsaevien ensimmäinen 
olla. Joskus muodostavat nämä piikkiruodot erillisiä piikkejä. 
Kun piikkieväisillä on uimarakko, on se umpinainen eikä yhtey
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dessä nielun kanssa, — Tämä on lajeista rikkain luukalojen 
lahko. Piikkieväiset elävät sekä suolattomassa vedessä että 
meressä ja ovat kaikki raatelevaisia kaloja. Niiden ruumiin- 
koko on hyvin vaihteleva, muutaman tuuman pituisista monen 
kyynärän pituisiin. Ylipään on piikkieväisten liha maukasta.

P iik k ie v ä is e t  ovat luukaloja, joiden se lkäevä n  etu- 
maiset vuodot ovat p i ik k ir u o to ja  ja  joiden u im a ra kko  
ei ole yhteydessä n ielun kanssa.

Alempien ryhmien tunnusmerkkeinä käytetään parhaasta 
päästä evien ja eväruotojen, kiduskansien, ruumiinpeitteen, ham
paiden ja poskien eri muodostuksia.

R a u ta k a la n  su ku  (Gasterosteus) tunnetaan selkä- ja 
vatsa-evien piikkiruodoista, sillä seljässä on selkäevän edessä 
erillisiä piikkejä ja kumpikin vatsaevä on paljas piikki. Pos
ket eivät ole pehmeät, vaan niitä peittää pään luista muodos
tunut luupanssari. Rautakalojen ruumis on suomuton, vaan 
ruumiin sivuja peittävät rivittäiset piikit. Rautakaloja on sekä 
suolaisessa että suolattomassa vedessä. Ne ovat merkillisiä 
siinä suhteessa, että urokset rakentavat pesiä, joihin pakotta
vat naaraksia laskemaan mätinsä, jota urokset vartioivat, ja 
hoitavat myös munista syntyneitä poikasia. Merkillisiä ovat 
myös uroksien taistelut ja värin vaihdokset. Yleisiä meillä ovat:

Kolmepiikkinen rautakala (G. aculeatus), jolla on kolme 
piikkiä seljässä (Kvsto 421) ja Kymmenpiikkinen rautakala (G. 
pungitius), joka on Suomenmaan pienin kala.

M a k r illin  su vu lla  (Scomber) on pitkäveteinen ruumis, 
erinomaisen pienet suomut ja puolikuun muotoinen pyrstöevä, 
vaan suku tunnetaan parhaiten siitä, että taemmaisen selkä- 
evän sekä kusetinevän takana on rivi erillisiä pikkueviä. Mak
rillit ovat merikaloja.

Tavallinen Makrilli (S. scombrus) tavataan suurissa par
vissa Pohjan meressä ja Atlantin meressä, jossa sitä pyydetään 
suurissa määrin maukkaan lihansa takia. (Kvsto 422).

A hven ka lo illa  on, niinkuin edellisellä suvulla, pehmeät 
posket, vaan ne tunnetaan muuten siitä, että useimmiten sekä 
etukansi (alaleuan kannatinluita Kvsto 411 h) että kiduskannet
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ovat hammasreunaisia. Ruumiilla on ylipään kaunissuhtainen 
kalanmuoto: suomut ovat vähäisiä kampamaisia. Ahvenkalat 
elävät suolattomassa vedessä tahi meressä lähellä rannikoita. 
Meillä on hyvin tavallisina kolme ahvenkalaa:

Tavallinen Ahven (Perca fluviatilis), vehreähkön kellertävä, 
mustat poikkijuovat seljässä (Kvsto 423).

Ktiha (Lucioperca Sandra), joka on lyijynharmaa ja saman
laiset poikkijuovat seljässä (Kvsto 424). Kuhan kutuaika tapah
tuu eri ajoin eri seuduissa maatamme; ahven kutee Touko- ja 
Kesäkuussa.

K iisk i (Acerina cernua) on edellisten näköinen, vaan on 
pienempi ja sillä on yksi ainoa selkäevä. Se kutee aikaisin 
keväällä.

M e r ih ä r jä n  s u k u  (Cottus) tunnetaan helposti sangen • 
omituisesta ulkomuodostaan. Pää on iso, ruumista leveämpi ja 
varustettu luupiikeillä. Rintaevät ovat hyvin isot ja iho on 
paljas, suomuton. Posket ovat niinkuin rautakatoillakin, luu- 
peitteisiä ja kita on hyvin suuri. Ne ovat vetkoliikkeisiä, 
vaan ahnaita kaloja, jotka enimmäkseen asuskelevat lähellä 
rannikoita. Tavallisin laji on

Tavallinen K ivikola  (C. gobio), joka eroaa muista suku
laisistaan siinä, ettei sillä ole piikkiä kiduskansissa, vaan 
ainoastaan etukannessa yksi ylöspäin koukistunut piikki. Se 
tavataan maamme sisävesissä ja Suomenlahden sekä Pohjan
lahden rantavesissä. (Kvsto 425).

Simppu (C. scorpius) on merikala ja jokseenkin tavallinen 
merenrantamillamme. Sillä on piikkiset kidus- ja etukannet ja 
päälaella (tavallisesti kuusi) taaskääntöisiä piikkejä tahi joskus 
kyhmyjä.

M erihärkä (C. qvadricornis), jolla on karkeat kyhmyt 
päälaella, on vielä yleisempi meillä.

Piikkieväisiin kuuluvat myöskin:
Elaska  eli K ivinilkka  (Zoarces viviparus), jolla on pitkä, 

sivuilta litistynyt ruumis, näljäinen iho ja hyvin pienet, melkein 
eroittamattomat suomut. Parittomat evät eivät ole erillään 
toisistaan, vaan muodostavat yhtenäisen reunuksen suipon pyrs
tön ympäri. Elaska, joka on sangen yleinen kala eteläisissä ja
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läntisissä merenranta-vesissämme, synnyttää eläviä sikiöitä ja 
oleksii lähellä rantoja leväkasvien välissä ja kivien alla. 
(Kvsto 466).

Vilukala eli Rasvakala  (Cyclopterus lumpus), jota myös 
tavataan meidän merenranta-vesissämme, on siitä omituinen, 
että sen vatsaevät ovat yhteenkasvettuneet ympyriäiseksi imu- 
levyksi ja että sillä on seitsemän riviä luukyhmyjä pitkin ruu
miin kupeita. Se oleksii aina pohjalla ja enimmiten kivisillä 
luodoilla.

K iipijäkala  (Anabas scandens) kuuluu niihin piikkieväi- 
siin, joiden kiduskaarissa on iholiuskoja, joista vesi voi verkal
leen valua kiduksille. Tästä syystä ne voivat kauemman aikaa 
oleksia kuivalla maalla. Kiipijäkalalla on tankeat piikit vatsa- 
ja kusetinevässä, joiden avulla se voi kiipeillä puissa. Se elää 
itä-Intiassa. (Kvsto 427).

2 Alalahko Pehmeäeväisiä. — An a C anthini.
Samoin kuin edellisen alalahkon kalojen, eivät pehmeä- 

eväistenkään yläleuanluut ole yhteenkasvettuneet välileuan lui
hin eivätkä pääkoppaan. Samoin ovat kidukset tässäkin ala- 
lahkossa kampamaiset. Mutta pehmeäeväisten evissä ei ole 
piikkiruotoja, niinkuin piikkieväisten, vaan ainoastaan pehmeitä, 
nivelikkäitä  ja useimmiten haaraisia vuotoja. Kun näillä on 
uimarakko, niin se ei ole yhteydessä nielun kanssa, vaan umpi
nainen. Vatsaevistä saadaan myös hyvä tunnusmerkki alalah- 
kolle, sillä, kun näillä on vatsaeviä, niin ne ovat rintaevistä 
eteenpäin tahi niiden alla. — Tähän alalahkoon kuuluu kaloja, 
jotka ruumiinrakennuksessaan eroavat toisistaan sangen paljon 
ja ovat kaikki raatelevaisia sekä elävät meressä, yksi laji vaan 
suolattomassa vedessä. Kuumiinkoko on vaihtelevainen; muuta
mat ovat sangen isoja, toiset pieniä. Niiden liha on maukasta, 
ja suurenmoista sekä hyötyisää kalastusta harjoitetaankin mo
nen tähän alalahkoon kuuluvan kalan kutupaikoilla.

P e  h m e ä e v ä is e t  ovat luukaloja, joiden  kaikki e v ä r u o - 
d o t  ovat n iv e lr u o to ja  j a  joiden u im a r a k k o  ei ole yh tey
dessä nielun kanssa, v a t s a e v ä t  rintaevistä eteenpäin tahi 
niiden alla.
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Alempien ryhmien tunnusmerkkejä haetaan etenkin pään 
muodosta, ruumiinpeitteestä sekä evistä. Tämän alalahkon ka
lat voidaan yhdistää kahdeksi heimoksi, turskakalojen ja 
kampelain.

T u r s k a k a lo je n  ruumis on pitkäveteinen ja vastakohtai
nen; suomut ovat hyvin pienet ja pehmeät ja selkäeviä on joko 
yksi, kaksi tahi kolme, jotka kulloinkin täyttävät melkein koko 
seljän. Niiden vatsaevät ovat aina rintaevistä eteenpäin ja 
kusetineviä on joko yksi tai kaksi. Uimarakko on ylipään 
hyvin iso. Made on ainoa turskakala, joka elää sisävesissäkin; 
kaikki muut ovat merikaloja. Ne matkustavat hyvin suurissa 
parvissa ja oleksivat usein melkoisen syvällä.

M a te e n  s u v u l la  (Lota) on kaksi selkäevää ja yksi 
kusetinevä. Taaemmainen, pitkä selkäevä ja pitkä kusetinevä 
yhtyvät pyöreähköön pyrstöevään, niin että ainoastaan pykäle 
eroittaa ne siitä. Pää on leveä ja litteä. Madetten kuonossa 
on alaleuan alla yksi viiksisäije. — M ade (Lota vulgaris) on 
hyvin tavallinen niin hyvin meren saaristoissa kuin kaikissa 
sisävesissämme. Se kutee Tammi- ja Helmikuussa. Niinkuin 
kaikki sen näköiset kalat oleksii se aina vesien pohjalla. 
(Kvsto 428).

T u r s k a n  s u k u u n  (G-adus) kuuluvat kalat ovat kaikki 
merikaloja. Pyrstöevä on selvästi erillään selkä- ja kusetin- 
evistä. Selkäeviä on kolme ja kusetineviä kaksi. Melkein 
kaikilla turskakaloilla on viiksisäije alaleuan alla. Ne elävät 
hyvin syvällä meressä, vaan nousevat mahdottoman suurissa 
parvissa kutu-ajaksi luoto- ja rantavesiin, jossa niiden kalastus 
on ranta-asukkaille tärkeä elinkeino.

Tavallinen Turska (G-. morrhua) kasvaa aina kahden 
kyynärän pituiseksi. Se on yleinen Atlantin meren pohjaisessa 
osassa kuin myös Itämeressä ja sen lahdissa, vaan on täällä 
kumminkin pienempi. Niin suurissa määrin kuin turskaa ei 
pyydetä muuta kalaa kuin silliä. Siinä, missä turska asuskelee 
matalammissa vesissä, pyydetään sitä kaikkina vuoden aikoina, 
vaan muutamissa erityisissä luotopaikoissa harjoitetaan turskan 
kudun aikoina voitollista n. *s. suurikalastusta, niinkuin esim.
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Lofotien saarien luona, jossa on suurimpia kalanpyyntejä maan 
päällä. Sinne kokoontuu vuosittain 20,000 henkeä harjoitta
maan turskan pyyntiä. New-Foundlandin salaluodoilla on vielä 
suurempi kalastuspaikka. Turskaa käytetään joko tuoreena, 
tahi suolataan kabeljooksi, tahi kuivataan kapaturskaksi. 
(Kvsto 429).

Pitkäturska  (Molva vulgaris) on pitkäveteisempi ja kas
vaa vielä isommaksi kuin tavallinen turska. Sillä on kaksi 
selkäevää ja yksi kusetinevä, niinkuin mateella. Sitä pyyde
tään ja käytetään samoin kuin edellistäkin.

K a m p e lä in  ruumis on korkea, sivuilta hyvin litisty
nyt litteäksi levyksi, jonka suomut ovat hyvin pienet, melkein 
ihon sisässä. Tämä ruumis on muuten epäsivullinen, sillä toi
nen puoli, jota aina pidetään ylöspäin, on värillinen ja täyte- 
läisempi kuin toinen, joka on valkea, väritön ja litteä. Pää 
on myös epäkohdallinen, sillä molemmat silmät ovat ruumiin 
värillisellä puolella ja suukin on sille puolelle kääntynyt. Kampe
loilla on yksi selkäevä ja samoin yksi kusetinevä, jotka molem
mat ovat hyvin leveät ja reunustavat ruumista joko kokonaan 
tahi suurimmaksi osaksi. Vatsaevät ovat rintaevistä eteenpäin 
tahi rintaevien alla. Uimarakkoa niillä ei ole. Kampelat ei
vät kulje parvissa ja oleksivat matalassa vedessä hiekka- tahi 
muta-pohjalla. Ne liikkuvat hitaasti aina pohjaa myöten, kel
meä kuve alaspäin, ja niiden väri on semmoinen (harmaanruuni- 
nen, usein täplikäs), että ne ovat vaikeat eroittaa. Ne ovat 
kaikki merikaloja ja niitä pyydetään yleisesti.

Tavallinen Kampela eli M aariankala (Pleuronectes fle- 
sus) on yleinen meidän merivesissämme. Sillä on milloin vasen, 
milloin oikea puoli silmällisenä puolena. Selkäevän ja kusetin- 
evän tyvessä on rivi piikkisiä kyhmyjä. Värillinen puoli on 
usein kirjava milloin mustahkoilla, milloin punaisilla täplillä, 
ja usein myös karkea pienistä kyhmyistä. Syrjäviiva on suora 
ja selkäevä alkaa ylemmän silmän kohdalla.

Piikkikavnpelalla (Rhombus maximus) ovat silmät aina 
vasemmalla puolella. Sen selkäevä alkaa jo silmäin etupuolelta 
ja silmäpuolella ruumista on tiheässä isoja ja teräviä okasia.

13
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Syrjäviiva tekee rintaevien kohdalla jyrkän kaaren. Se tavataan 
melkein kaikissa Europan merissä. (Kvsto 430).

3 Alalahko Rakkosuisia. — P ky so stom i.
Rakkosuiset ovat yhdenkaltaisia kahden edellisen alalah- 

kon kalojen kanssa siinä, etfeivät niiden yläleuanluut ole kiinni- 
kasvettuneet välileuanluihin eivätkä pääkoppaan, kuin myös 
siinä, että kidukset ovat kampamaisia. Samoin kuin pehmeä- 
eväisten, ei rakkosuisienkaan evissä ole piikkiruotoja, vaan ovat 
eväruodot kaikki nivelikkäitä, haaraisia ja pehmeitä. Mutta 
rakkosuiset eroavat edellisten alalahkojen kaloista siinä, että 
niiden uimarakko on aina ilmaputkilolla yhteydessä suuontelon 
kanssa. Kuitenkaan ei kaikilla tähän alalahkoon kuuluvilla 
ole uimarakkoa. Kun rakkosuisilla on vatsaeviä, niin nämä 
ovat aina rintaevistä taaksepäin ja piikittömiä. Tähän ala- 
lahkoon kuuluu ulkomuodoltaan hyvin erilaisia kaloja. Ruumis 
voi olla hyvin kaunissuhtainen, vaan myös hyvin litistynyt ja 
korkea, ja aivan liereäkin. Rakkosuisia on sekä suolaisessa 
että suolattomassa vedessä ja ne elävät joko muista eläimistä 
tahi kasviaineista. Ne ovat ylipään keskinkertaista tahi vä
häistä kokoa, vaan joskus sangen isoja. Niiden liha on mau
kasta, jonka tähden muutamien pyyntiä harjoitetaan suurella 
voitolla.

R a k k o su ise t ovat luukaloja, joiden kaikki eväruodot 
ovat n ive lru o to ja  ja  joiden u im a ra kko  on iim a p u tk i- 
lolla y h te y d e ssä  n ielun  kanssa; v at s aevä t ovat kaukana 
ta aksep ä in  r in ta e v is tä  tahi puuttuvat tykkänään.

Tässäkin alalahkossa saadaan alempien ryhmien tunnus
merkkejä ruumiinmuodosta ja evistä, vaan myöskin leukaluista, 
viiksisäikeistä y. m. Tärkeimmät heimot ovat Säkekalojen, 
Särkikalojen, Lohikalojen, Sillikalojen, Haukikalojen ja 
Ankeriaisten heimot.

1. Säkekaloja. — S ilu ro id e i. — Säkekalojen ruumis on 
pitkäveteinen, sivuilta litistynyt, näljäinen ja paljas, suomuton. 
Ne kasvavat hyvin isoiksi ja ovat ahnaita raatelukaloja. Yiiksi- 
säikeitä niillä on kaksi pitkää yläleuassa ja neljä lyhempää ala
leuassa. Niiden ulkomuodon omituisuuteen vaikuttaa myös hy-
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vin lyhyt selkäevä, joka on etupuolella ruumista, melkein heti 
pään takana, kuin myös kusetinevä, joka on pitkä ja yhdisty
nyt pyöreään pyrstöevään.

Säkekala (Silurus glanis) on meillä harvinainen (tavattu 
järvissä lähellä Hämeenlinnaa). Se on isoin kala meidän sisä
vesissämme, sillä se kasvaa neljän kyynärän pituiseksi. Se 
asuskelee löyhäpohjaisissa vesissä, joissa se piilotteleikse pohja
mudassa ja liejussa. (Kvsto 437).

2. Särkikaloja. — C yp rino id ei. — Tähän heimoon 
kuuluvien kalojen ruumis on milloin korkea ja sivuilta litisty
nyt, milloin kaunissuhtainen, joskus enemmän liereähkö. Se on 
aina suomupeitteinen. Särkikaloilla on y k s i  ainoa selkäevä, 
joka on ruumiin vartalo-osassa. Hyvä tunnusmerkki saadaan 
tälle heimolle hampaista ja välileuan luut ovat yksin suun yläreu
nana. Suu on muuten hampaaton, vaan nieluluut (Kvsto 416, 6), 
jotka ovat erillään toisistaan, ovat varustetut vahvoilla ham
pailla, nieluhampailla (Kvsto 433), joiden tarkoitus on ravinto
aineiden hienontaminen. Särkikalat eivät nimittäin ole oikeas
taan raatelevaisia kaloja, sillä ne elävät pääasiallisesti lahoa
vista kasviaineista, myöskin hyönteisistä ja madoista. Uima- 
rakko niillä on kaikilla. Ne elävät suolattomassa tahi hyvin 
vähän suolaisessa vedessä. Särkikalat viettävät talven suurissa 
parvissa syvässä vedessä, josta kohoavat keväällä matalampiin 
rantavesiin kutemaan. Tähän kuuluu suuri joukko lajeja, joista 
useimmat ovat meidän tavallisimpia järvikalojamme. Kusetin- 
evästä, viiksisäikeistä ja leuoista saadaan parhaimmat tunnus
merkit suvuille ja lajeille. Särkikalat voidaan järjestää neljään 
ryhmään, vaikka niistä on eroitettu useampia pienempiä sukuja.

L a h n a n  s u v u l la  (Abramis) on selkäevä leveätä kusetin- 
evää paljoa kapeampi ja pyrstöevä syvälovinen. Lahnakalat 
elävät luurangottomista eläimistä, jotkut lajit syövät myös pie
niä kaloja.

Lahna (A. brama) tulee mataloihin rantavesiin ja suurem
piin jokiin keväällä kutemaan; talven oleksii se syvällä mah
dottoman suurissa parvissa määrätyillä paikoilla, jotka ovat sa
mat vuosi vuodelta. (Kvsto 43i). Se on paljoa yleisempi kuin
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Vimpa (A. vimba), jonka turpa on pitennyt hyvän mat
kaa suusta eteenpäin ja joka on merenrantakala Suomessa, ja

Sulkava (A. ballerus), joka myös on sangen yleinen sisä
vesissämme.

Lahnan p ark k i (Pasuri, Lisu, Porho) (A. björkna) tava
taan melkein kaikissa vesistöjemme järvissä. Se on edellisiä 
pienempi. Kaikilla mainituilla on yläleuka joko pitempi tahi 
yhtä pitkä kuin alaleuka, vaan alaleuka on yläleukaa pitempi

Salakalla (Alburnus lucidus), joka on meillä hyvin tavalli
nen, niin hyvin sisävesissä kuin meren rantavesissä, ja

Teudalla eli Lampivimmalla (Aspius rapax), jota tava
taan monessa paikoin sisävesissämme. Molemmat eroavat siinä
kin, ettei niiden ruumis ole niin korkea kuin ensin mainittujen.

S ä r je n  s u k u  (Leuciscus) tunnetaan siitä, että sekä 
selkä- että kusetinevä ovat molemmat kapeat ja yhdenpituiset 
Nämä kalat elävät kasviaineista, vaan myöskin luurangottomista 
eläimistä, joskus pikkukaloista. Ne tavataan sekä suolattomassa 
että vähän suolaisessa vedessä, eivätkä oleksi lähellä pohjaa. 
Useat niistä matkustavat suurissa parvissa kutupaikoilleen.

Särki (L. rutilus) on tavallinen kaikkialla meidän maas
samme. (Kvsto 432). Särjellä on punaiset silmät, kun ne sitä 
vastoin ovat kellertävät

Säyneellä (L. idus), joka myös on meillä hyvin tavallinen 
ja leveämpiruumiinen kuin edellinen.

Toutain eli Turpa (L. cephalus) on vieläkin paksumpi- 
ruumiinen kuin säyne, ja eroitetaan helposti muista sukulaisis
taan ulospäin kaarevasta kusetinevästään.

Sorvalla (L. erythrophtalmus) on punaisemmat evät kuin 
särjellä. Meren rantamilla se on hyvin tavallinen, eikä erit
täin harvinainen sisämaassakaan pienemmissä lampiloissa (jotka 
ovat yhteydessä suurempien vesien kanssa). Näistä mainituista 
eroavat:

K orpisärki eli Seipi (L. grislagine) solakkaruumiinen, 
vaan paksuturpainen; yleinen useimmissa vesistöissämme.

Mutu (Phoxinus aphya) eroaa siinä, että sen ruumis on mel
kein liereä, hyvin hienosuomuinen ja kirjava; se on paikoin san
gen yleinen, varsinkin jokiloissa ja lammissa; ja
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Tuutain eli Suutari (Tinca vulgaris) siinä, että senkin 
ruumis on pienisuomuinen ja että sillä on turvassa kaksi viiksi- 
säijettä. (Kvsto 434).

K a r p p i k a l a n  s u v u l la  (Cyprinus) on selkäevä kapeata 
kusetinevää paljoa leveämpi. Nämä kalat elävät melkein yksin
omaisesti suolattomassa vedessä ja oleksivat kernaimmin lieju- 
pohjaisissa lammikoissa. Ne elävät kasviaineista ja pienistä 
eläimistä.

K arpp i (C. carpio) pidetään useimmissa Europan maissa 
maukkaan lihansa tähden sitä varten rakennetuissa lammikoissa. 
Sillä on turvassa kaksi viiksisäijettä molemmin puolin. Sekä 
selkä- että kusetinevässä on ensimmäinen ruoto kova, luinen ja 
hainmasreunainen. Se on kotoisin Aasian lauhkean ilmanalan 
maista. (Kvsto 345). Suomessa se ei menesty.

Kourilla  (Carassius vulgaris) on ruumis korkea ja sivuilta 
litistynyt. Sillä on selkä- ja kusetinevässä samanlainen kova 
ruoto kuin karpillakin, vaan viiksisäikeitä ei ole. Kouri on 
jokseenkin tavallinen etelä- ja keski-Suomessa niin hyvin lieju- 
pohjaisissa lammissa kuin mataloituneissa merenlahdissa.

Tähän kuuluu myös Kultakala  (Carassius auratus), jota 
loistavien väriensä vuoksi pidetään huoneissa. Se on kotoisin 
Kiinasta.

K iv e n n u o l ia i s e n  su k u  (Cobitis) eroaa edellisistä su
vuista siinä, että sillä on turvassa 6 tai 10 viiksisäiettä. Selkä- 
ja kusetinevä ovat lyhyet ja melkein yhdenpituiset.

Kivennuoliaisen (C. barbatula) ruumis on etupuolesta lie
reä, pyrstön puolesta litteähkö sekä näljäinen ja pienisuomuinen; 
sillä on 6 pitkää viiksisäiettä. Se on yleinen etelä-Suomesta 
Ouluun asti ja oleksii virroissa ja jokiloissa matalalla kivien 
alla. (Kvsto 436).

3. Lohikaloja. — Salmonidae. — Lohikalojen ruumis 
on pitkäveteinen, ylipään hyväsuhdallinen, joskus enemmän lie- 
reähkö, ja on aina suomuinen. Lohikalat tunnetaan helposti 
selkäevistään, joista etumainen on jokseenkin lyhyt tahi keskin
kertaista kokoa ja taemmainen rasvaevä s. o. pieni, ruodoton, 
rasvainen evä ruumiin pyrstö-osassa. Suun yläreunan muodosta
vat sekä välileuan- että yläleuanluut. Kaikilla on uimarakko.
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Muutamat lohikalat elävät aina suolattomassa vedessä, toiset 
ajoittain myöskin meressä, josta ne nousevat jokiin ja järviin 
kutemaan. Ne elävät kaloista ja luurangottomista eläimistä. 
Ruumiin muotoon, väriin ja suomuihin sekä hampaisin katsoen 
eroitetaan neljä sukua.

Lohen su vu lla  (Salmo) on suhdallinen, täpläinen ruumis, 
peittynyt hyvin pienillä suomuilla. Lohien suu on iso. Ham
paat ovat teräväpäisiä ja niitä on leuka- ja kitaluissa sekä 
kielessä. — Tähän sukuun kuuluvat kalat matkustavat vuosit
tain kutupaikkoihinsa ja sieltä takaisin, nimittäin merestä ja 
järvistä niihin juokseviin vesistöihin, tahi pysyvät ne aina jär
vissä, joissa sikiytyvät. Erilaisten elämispaikkojen, erilaisen 
ravinnon ja eri sukupuolen mukaan kuin myös usein tapahtuvan 
hedelmättömyyden tautta on syntynyt hyvin eroavaisia, vaan 
pysyväisiä muotoja, jonka tähden todelliset lajit ovat hyvin 
vaikeat eroittaa. Pojat eroavat sangen suuresti täysikasva- 
neista ja niillä on aina poikittaisia pilkkuja ruumiin kupeilla. 
Pyrstöevän muoto muuttuu iän kanssa: nuoremmilla on sen lovi 
syvemmin kaareva tahi on se halkinainen. Urospuolilla on ala
leuka enemmän varttunut kuin naarailla ja kutuaikana on se 
koukkumaisesti ylöspäin kääntynyt. — Lohien liha on erin
omaisen hyvää, jonka tähden niiden pyyntiä harjoitetaan suu
ressa määrin. Aasian ja Europan pohjaisissa osissa on niiden 
varsinaiset asuinpaikat.

Tavallinen lohi (S. salar), joka voi kasvaa aina 2 kyynä
rän pituiseksi, elää talvella meressä, josta se kohoo puhdas
vetisiin jokiin ja väkeviin virtoihin kutemaan; se palajaa aina 
samaan paikkaan, josta se on poikasena lähtenyt. Nämä mat
kustukset alkavat niin pian, kuin jäät ovat virroista lähteneet. 
Se kulkee parvissa jokia ylös; kummastuttavalla voimalla ui se 
koskia ylös ja voi hypätä 10 jalkaa korkealle päästäkseen 
putouksien ja muiden esteiden ohitse. Tultuaan sopivaan paikkaan 
laskee se mätinsä, vaan tämä tapahtuu vasta myöhään syksyllä.

Taimen (S. trutta) on pienempi ja tummempivärinen kuin 
edellinen; se viettää talvensa joko meressä tahi sisävesissä. 
Taimenen ruumis on enemmän tasaleveä, kun lohen sitä vastoin 
soukkenee molemmin päin.
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Purolohi, tunnetaan myös nimillä Rautu, ja Nikko
(S. trutta var. fario) on edellisen lajin muunnos ja tavallinen 
maamme pohjaisissa virroissa. (Kvsto 438).

N ieridisellä  (S. alpinus) ovat selkätäplät vaaleammat 
kuin muu ruumis. Nieriäiset kutevat seisovassa vedessä ja 
tavataan Lapissa ja maamme itäisissä vesistöissä.

K u o re e n  s u k u  (Osmerus) eroaa lohien suvusta siinä, 
että ruumis on enemmän tahi vähemmän liereä, melkein läpi
kuultava ja täplätön. Suomut ovat ohuet ja helposti lähteviä. 
Kuoreilla on myöskin hampaita kielessä sekä leuka- ja kita- 
luissa. Ne ovat pieniä, pahalle haisevia kaloja, joita tavataan 
sekä sisävesissä että myös meressä, josta ne kuitenkin tulevat 
suolattomaan veteen kutemaan.

Kuore (O. eperlanus) on aivan tavallinen Suomen- ja 
Pohjanlahdissa sekä meidän järvissämme. Se oleksii syvällä 
järvien pohjalla ja tulee siitä mahdottoman suurissa parvissa 
rantavesiin ja virtoihin kutemaan.

H a r ju k s e n  su k u  (Thymallus) eroaa edellisistä siinä, 
ettei kielessä ole hampaita ja että suu on pieni. Selkäevä on 
myös pitempi kuin muilla lohikaloilla.

H arjus (Th. vulgaris) tavataan meillä monin paikoin 
etenkin maamme pohjaisissa osissa. (Kvsto 439).

S i ia n  s u k u  (Coregonus) tunnetaan siitä, ettei sen ylä- 
leuassa ole koskaan hampaita. Hampaat ovat hyvin pienet ja 
heikot ja joskus ei ole suussa hampaita ollenkaan Siikojen 
suu on pieni niinkuin edellisen suvunkin ja niiden selkäevä on 
leveyttään korkeampi. Siiat ovat keskikokoisia kaloja, jotka 
elävät vuorotellen meressä ja jokiloissa sekä järvissä; muutamat 
lajit pysyvät kuitenkin aina suolattomassa vedessä, jossa kaikki 
toimittavat kutunsa.

Siikaa  (C. lavaretus) pyydetään suurissa määrin Pohjan- 
ja Suomenlahdessa kuin myös maamme useimmissa sisävesissä. 
— Valkea Siika  (C. lavaretus var. marsena) on sen muunnos. 
(Kvsto 440). Tavallisimpia kalojamme on

M uikku  (C. albula) maamme sisävesissä. Se tunnetaan 
helposti yläleukaa pitemmästä alaleuastaan. Se kutee Loka- 
tahi Marraskuussa. (Kvsto 44i).
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4. Sillikaloja. — C lupeoidei. — Sillikalat ovat lohi
kalojen näköisiä, vaan niillä on yksi ainoa selkäevä, jonka 
asema on ruumiin vartalo-osassa. Suomut ovat isoja ja ohuita 
ja lähtevät hyvin helposti, jonka tähden harvoin tapaa sillin, 
josta eivät suomut olisi lähteneet suurimmasta osasta ruumista. 
Pitkin niiden ruumiin alapuolta kulkee kovempi tahi pehmeämpi 
harja, jonka isot suomut tahi levyt muodostavat. Yläleuan ja 
välileuanluut muodostavat molemmat suun yläreunuksen. Silli- 
kalat ovat joko hampaattomia tahi ovat hampaat hyvin pieniä 
ja hienoja. Kaikki tähän heimoon kuuluvat kalat elävät sy* 
väliä meressä, josta nousevat suurissa parvissa lähemmäksi ran
toja kutemaan. Ne eivät koskaan syö kasviaineita, vaan elä
vät luurangottomista eläimistä, kalan mädistä ja pikkukaloista. 
Niiden liha on maukasta ja niiden pyynti on suuri varallisuu
den lähde sekä yksityisille että koko valtakunnille.

S il l in  su k u u n  (Clupea) kuuluu:
Tavallinen silli (C. harengus) elää yksinomaisesti siinä 

osassa Atlantin merta ja pohjais-Jäämertä, joka koskee Euro- 
pan rantoja. (Kvsto 442). Silli on enimmin tunnettu ja hyödylli
sin kaikista kaloista. Sitä pyydetään vuosittain mahdottoman 
suuret määrät ja sillin pyynti panee liikkeelle kokonaisia lai
vastoja ja tuhansia ihmisiä. Englantilaiset harjoittavat nykyään 
suurinta sillinpyyntiä rannoillaan; niiden perästä Norjalaiset. — 
Silliä on syntynyt sekä meressä että saaristoissa suuri joukko 
muunnoksia. Itse päälajia ei tavata Suomen- eikä Pohjanlahdissa, 
vaan meillä on sitä vastoin sen muunnos, jota nimitetään hai
liksi ja silakaksi. Tätäkin on kaksi muotoa: suurempi ja pie
nempi. Hailin pyynti on tärkein kalanpyynti meidän rantalai- 
sillemme. Pienempi laji on

Kilo  (C. sprattus), jolla on rivi teräviä piikkejä pitkin 
ruumiin alapuolta. Se on yleinen etelä- ja lounais-rannoillamme.

Sardini (C. pilchardus) on Välimeren kaloja, vaan tulee 
myös Ranskan ja Englannin rantamille.

Todellinen Anjovis (Engraulis encrasicholus) elää Väli- 
meressä. Se eroaa sillin suvusta siinä, että sillä on yläleuka 
alaleukaa pitempi, kun sillin suvun kaloilla sitä vastoin on ala
leuka yläleukaa pitempi.
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Tähän heimoon luetaan myös
Lentokala (Exocoetus volitans). Sillä on hyvin pitenneet 

rintaevät, joilla se voi pysytelläitä vähäisen hetken ilmassa, 
pyrstönsä iskulla ensin kohottuaan veden pinnasta. Tätä tai
toaan käyttää se vihollisiaan paetessaan. Sitä tavataan Väli- 
meressä ja Atlantin meressä. (Kvsto 443).

5. Haukikaloja. — Esocidae. — Haukikaloilla on yksi selkä- 
evä, joka on jokseenkin lyhyt sekä ruumiin pyrstöosassa, vasta
päätä kusetinevää. Niiden ruumis on pitkäveteinen, turpa le
veä, litistynyt ja kiduskannetkin suomupeitteiset. Haukien ham
paat ovat isot ja terävät ja hau’it ovatkin hyvin suuressa mää
rässä raatelevia, syöden kaloja, sammakoita, vesilintuja y. m.

H auki (Esox lucius) tavataan enimmissä Europan sisä
vesissä ja on suolattoman veden ahnein raatelukala. Se tekee 
vahinkoa kalastukselle, syöden muita kaloja ja omaakin sukuaan. 
Sen liha on maukasta. Se elää hyvin vanhaksi ja voi kasvaa 
kolmen leiviskän painoiseksi. (Kvsto 444).

Nokkahauki (Belone vulgaris) on hau’in näköinen, vaan 
nokka on pitennyt pitkäksi, liereäksi nokaksi. Se eroaa muista 
rakkosuisista siinä, ettei uimarakko ole yhteydessä nielun kanssa.

6. Ankeriaisia. — M uraenoidei. — Tämä heimo eroaa 
Rakkosuisten kaikista muista heimoista siinä, ettei ole vatsa- 
eviä ollenkaan, edellisillä heimoilla kun oli kaikilla vatsaevät 
rintaevistä taaksepäin. Ankeriaisten ruumis on hyvin pitkä
veteinen, liereä, näljäinen sekä hyvin pienisuomuinen tahi joskus 
aivan suomuton. Ainoa selkäevä on samoinkuin kusetinevä 
hyvin leveä ja matala sekä yhtyy rajatta pyrstöevään. Anke- 
riaiset elävät sekä suolattomassa vedessä että meressä ja olek- 
sivat enimmiten pohjamudassa. Ne ovat raatelevaisia ja elä
vät kaloista, mädistä sekä luurangottomista eläimistä. Myös
kin syövät haaskoja.

Tavallinen Ankeriainen (Anguilla vulgaris) tavataan Suo
men- ja Pohjanlahdissa kuin myös maamme enimmissä järvissä 
ja joissa, jotka ovat yhteydessä meren kanssa. Se elää nuo
rempana sisävesissä, järvissä ja joissa. Kun se tulee vanhem
maksi, matkustaa se mereen, jossa se pysyy sitten aina. Me
ressä ankeriaiset sikiytyvätkin, sillä pieniä ankeriaisen poikia
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matkustaa lukemattomissa parvissa keväällä merestä jokia ylös 
sisämaan järviin ja jokiin. — Kidusaukot ovat ankeriaisella pie
net ja niitä se voi ilmaapitävästi sulkea, niin että se jonkun 
aikaa voi elää ulkona vedestä, mutta vapaaehtoisesti se ei kos
kaan nouse vedestä maalle. (Kvsto 445).

Läheistä sukua meidän ankeriaiselle on etelä-Amerikassa 
tavattava Sähkö-ankeriainen. Se voi pyrstöllään antaa sähkö- 
täräyksiä, jotka ovat niin voimallisia, että se voi niillä ram
pauttaa, jopa tappaakin hevosia ja ihmisiä. Tällä tavoin se 
puollustaa itseään vihollisiaan vastaan ja tappaa myös ne eläi
met, jotka se tahtoo syödäkseen.

4 Alalahko. Tupsukitaisia. — L o p h o b ra n c h ii.
Tupsukitaiset ovat edellisten luukalojen kaltaisia siinä, 

etteivät yläleuanluut ole kiinnikasvettuneet välileuan luihin ei
vätkä pääkoppaan, vaan ne eroavat niistä kiduksiensa raken
nuksessa. Kidukset eivät ole kampamaisia, vaan muodostavat 
pieniä tupsuja, jotka ovat parittain kiinni pitkin kiduskaaria. 
(Kvsto 446). Kidusaukot ovat hyvin pienet. Tupsukitaisten ruu
mista peittää useammasta luulevystä muodostunut iholuusto ja 
niiden turpa on suuresti pitennyt. (Kvsto 446). Yatsaeviä niillä 
useimmin ei ole ja selkäeväkin on useimmilla yksi ainoa. Uima- 
rakko ei ole yhteydessä nielun kanssa, vaan umpinainen, niin
kuin Piikkieväisten ja Pehmeäeväisten. Erittäin merkillisiä 
ovat nämä kalat siitä, että niiden munat hautoutuvat urospuo- 
len vatsan alla. Naaras laskee nimittäin mätinsä uroksen ruu
miille ja tämä kantaa munia sitten vatsapuolessa olevissa pussi- 
maisissa laajennuksissa, kunnes poikaset ovat täydellisesti ke
hittyneet. Tähän pussiin turvautuvat pienet poikaset myöhem
minkin vaaraan jouduttuaan. — Kaikki tupsukitaiset ovat pie
niä kaloja, jotka elävät meressä leväkasvien välissä. Vaikka 
suu on pieni ja hampaaton, ovat ne kumminkin raatelevaisia.

T u p s u k i ta is e t  ovat luukaloja, joiden k id u k s e t  muo
dostavat lehtimäisiä tu p su ja ; eväruodot ovat kaikki nivel- 
vuotoja ja  uimarakko on umpinainen.

Tämä lahko käsittää ainoastaan muutamia lajeja.
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Leveänokkainen särmäneula (Siphonostoma typhle) tava
taan eteläisissä ja lounaisissa saaristoissamme. Urospuoli kan
taa mätimunia erityisessä pussissa vatsan alla.

Pieni merineula (Nerophis ophidion) on melkein kokonaan 
evätön ja sen turpa on suora. Tämän lajin urospuoli kantaa 
mätimunia avonaisissa soluissa vatsan alla. Se on yleisempi ja 
levennyt pitemmälle Suomen- ja Pohjanlahdissa kuin edelli
nen laji.

Atlantin meressä ja Välimeressä tavataan Hevoiskala 
(Hippocampus), jonka ruumis kuoltuaan käyristyy S-muotoiseksi. 
(Kvsto 447).

5 Alalahko. iäykkäleukaisia. — P le c to g n a th i.
Tähän alalahkoon kuuluu vähäinen määrä omituisesti muo

dostuneita kaloja, jotka eroavat kaikista muista luukaloista 
siinä, että niiden yläleuan luut ovat kiinnikasvettuneet lujasti 
ja liikkumattomasti keskenään, välileuanluihin ja pääkoppaan, 
sillä kaikilla muilla luukaloilla on yläleuka liikkuva. Niiden 
ruumiinmuoto on hyvin omituinen ja ruumiinpeitteenä on joko 
suomuja, luukilpiä tahi piikkejä tahi kovia epätasaisia luumuo- 
dostuksia ihossa. Luuranko ei ole täydellisesti luutunut, selkä- 
nikamia on vähän. Kidukset ovat kampamaiset niinkuin luu- 
kalojen kolmessa ensimmäisessä alalahkossa ja kidusaukot ovat 
hyvin pienet rintaevien edessä. (Kvsto 448). Kun Jäykkäleukai- 
silla on uimarakko, on se umpinainen. Kaikki nämä kalat elä
vät meressä hyvin syvällä. Melkein kaikki ovat kuuman ilman
alan merien kaloja.

J ä y k k ä le u k a is e t  ovat luukaloja, joiden y lä le u a n  
lu u t ovat liikkumattomasti k iin n ik a sv e ttu n ee t keskenään  
ja pääkoppaan; kidukset ovat kampamaisia; uimarakko on 
umpinainen ja  eväruodot nivelruotoja.

Tähän alalahkoon kuuluvata kalaa ei tavata Suomen eläi
mistön alalla.

Atlantin meressä ja Välimeressä tavataan Möhkäkala 
(Orthagoriscus mola), joka joskus myös tulee Pohjan mereen ja 
sen lahtiin. Sen ruumis on melkein pituutensa korkuinen, vaan



204 KALAT.

sangen ohut, paksun levyn muotoinen ja melkein poikki leika
tun pään näköinen. (Kvsto 448).

2 Lahko. K iillesu om u is ia . — Ganoidei.

Kiillesuomuiset kalat ovat luukalojen kaltaisia kiduksien 
suhteen, vaan luurangon suhteen ne taas lähenevät seuraavien 
lahkojen kaloja. Luuranko ei ole aina täydellisesti luutunut; 
se voi olla osaksi rustomainen ja päänluut ovat aivan yhteen- 
kasvettuneet ja saumat epäselviä. (Kvsto 449). Kidukset ovat 
ulkopäästään erilliset, alipäällään kiinni kiduskaarissa ja kidus
kansien peittämiä. Näiden kalojen ruumis on peittynyt kiille- 
suomuilla eli levyillä  s. o. suomuissa on alempi luukerros ja 
sen päällä kiillekerros. Mitä niiden eviin tulee, niin on selkä- 
evä ruumiin pyrstöosassa kusetineväu yläpuolella, ja 
on useimmiten epämukainen s. o. evän alempi liuska on paljoa 
lyhyempi ja selkäranka on loppupäässään ylöskääntöinen ja ja t
kuu yläliuskaan, joka on pitkä, vaan jonka ruodot ovat hyvin 
lyhyet. (Kvsto 449). Kiillesuomuisten uimarakko on aina ilma- 
putkilolla yhteydessä nielun kanssa, jossa suhteessa ne siis ovat 
Rakkosuisien kaltaisia. — Maapallon vanhempina aikakausina 
olivat kiillesuomuiset hyvin lukuisia, eikä luukaloja ollut ollen
kaan. Nyt sitä vastoin elää tämän lahkon kaloja ainoastaan 
muutamia lajeja.

K i i l l e s u o m u is e t  ovat kaloja, jo iden  lu u r a n k o  ei ole' 
täydellisesti luutunut, vaan osaksi rustomainen j a  joiden  
miinpeitteenä on k i i l le s u o m u ja  tahi pyrstöevä
on enimmiten epämukainen ja  k id u k s e t  ulkopäästään e r i l 
l is e t .

Kiillesuomuiset ovat joko Suomupeitteisiä tahi Panssari- 
peitteisiä.

S u o m u p e it te is te n  suomut ovat joko nelikulmaisia, liit
tyen syrjillään toisiinsa, tahi pyöreähköitä, peittäen toistensa 
reunoja limittäisesti. Nämä kalat lähenevät muissakin suhteissa 
enemmän luukaloja, kuin muut kiillesuomuiset. Näitä on Luu- 
hauki (Lepidosteus), jonka leuat ovat pitenneet pitkäksi no
kaksi. (Kvsto 451).
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P a n ssa r ip e itte is ten  ruumiinpeitteenä on luule vyjä, jotka 
peittävät suuremman tahi vähemmän osan ruumista tahi muo
dostavat kokonaisen luupanssarin ruumiin ympärille. Nämä taas 
eroavat enemmän luukaloista ja ovat enemmän rustokaloja. Tä
hän kuuluu

Samm in suku  (Acipenser). Suu on pään alla ja hyvin 
pieni, hampaaton sekä venyvä; kuono on pitennyt ja suippo. 
Tähän sukuun kuuluvat kalat elävät kaikissa Europan merissä, 
vaan matkustavat niinkuin lohet suolattomaan veteen kutemaan.

. Tavallinen Sampi (Acipenser sturio) voi kasvaa aina yh
deksän kyynärän pituiseksi. Sen ruumis on hyvin pitkävetei
nen ja ruumiinpeitteenä on 5 riviä luulevyjä; näiden rivien vä
lillä oleva iho on tiheään peittynyt piikeillä ja päätä peittää 
myös luulevyt. (Kvsto 450). Tämä iholuusto korvaa osaksi sisä- 
luuston vaillinaista luutumista. — Sampia tavataan meidänkin 
rannoillamme, vaan erittäin yleinen se on Atlantissa ja Väli- 
meressä. Mustassa ja Kaspian merissä, joissa sammin kalastus 
on hyvin tärkeä, elää toisia lajeja, joista erittäin Sterletti (A. 
ruthenus) on mainio. Sampien lihaa syödään; niiden mädistä 
saadaan kaviaria ja niiden uimarakosta vahvaa liimaa.

3 Lahko. K eu h k o k a lo ja . — Dipnoi.
Tämä lahko on suuresti tärkeä siitä syystä, että siihen 

kuuluvatr kalät ovat sammakkoeläinten ja kalojen selviä väli
muotoja ja niitä onkin usein luettu edellisiin. Niiden ruumis 
on kalanmuotoinen ja luurangon suhteen ovat ne seuraavan lah
kon eli Rustokalojen heimolaisia. Luuranko on nimittäin aivan 
vaillinaisesti luutunut ja suurimmaksi osaksi rustoa. Päässä 
ovat luut selvästi eroitettavat, vaan selkäranka on ainoastaan 
se rustoisjänne eli selkänänne> jota tavataan luutumattomana 
alhaisimmilla luurankoisilla, eikä selviä, toisistaan erillisiä, luutu
neita nikamia ole. Ruumiinpeitteenä on tavallisia, limittäisiä, 
ohuita suomuja. Etu- ja takaraajat ovat pitkiä, nivelikkäitä, 
rihmasäikeen muotoisia rinta- ja vatsaeviä, joista viimeksimaini
tut ovat ruumiin pyrstöosassa, ja pyrstöä reunustaa pyrstöevä. 
Kidukset ovat ulko-osassaan erilliset, aliosallaan kiinni kidus- 
kaarissa ja asettuneet kidusonteloon, joka on yhteydessä sisään-
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päin suuontelon kanssa ja ulospäin aukiaa kidusraolla. Kaikkien 
näiden tunnusmerkkien perustuksella ovat nämä eläimet kaloja 
ja niiden paikka järjestössä Rustokalojen vieressä, mutta niillä 
on myöskin tunnusmerkkejä, joilla ne lähenevät täydellisempiä 
luurankoisluokkia. Niillä on todelliset keuhkot, jotka nähtävästi 
ovat uimarakon muodostuksia, ja ovat henkitorvella yhteydessä 
nielun kanssa. Sieraimet aukiavat myöskin suuonteloon. Sitä 
paitsi on sydän kolmilokeroinen, sisältäen kaksi etehistä ja yh
den kammion. Joskus voi näillä kaloilla myöskin olla ulkonaiset 
kidukset niskan kummallakin puolella.

K e u h k o k a la t  ovat kaloja, jo tk a  hengittävät sekä eril
lisillä k i d u k s i l l a  että k e u h k o il la  j a  joiden s y d ä n  on 
k o lm ilo k e r o in e n ; luuranko on suurimmaksi osaksi rusto- 
mainen.

Tätä lahkoa tunnetaan ainoastaan kaksi sukua, joista toi
nen käsittää kaksi lajia, toinen yhden. Näitä on tavattu yksi 
laji etelä-Amerikassa, yksi länsi-Ahrikassa ja yksi Austra
liassa.

Keuhkokala (Lepidosiren paradoxa) (Kvsto 452) elää pie
nissä lammakoissa Amazoni-virran varrella; kun nämä kuumana 
vuoden aikana kuivuvat, kaivaa tämä kala itselleen jonkunlai
sen pesän mutaan, jossa se lepää tainnuksissa, hengittäen keuh
koilla, kunnes sade taas täyttää lammakon.

4 Lahko. R u s to k a lo ja . — Selacliii.
Näiden kalojen luuranko on, niinkuin nimi jo osoittaa, 

rustomainen. Pääkoppa on rustoiskotelo, jossa ei ole saumoja 
ja jossa siis ei voi eri luita eroittaa. Selkäranka on milloin 
kaiken iän pysyvä rustoinen selkäjänne, milloin enemmän tahi 
vähemmän kehittyneitä nikamia, jotka kuitenkin ovat rustomai- 
sia tahi vaillinaisesti luutuneita. (Tarkasta Kvsto 455). Kiduksien 
puolesta eroaa Rustokalojen lahko kaikista edellisistä. Varsi
naisia kiduskansia ei ole; kidukset eivät ole yhteisessä kidus- 
ontelossa, niinkuin edellisten lahkojen kaloilla, vaan pään ja 
rintaevien välillä on molemmin puolin viisi tai neljä kidusonte- 
loa, jotka aukiavat sisään päin (nieluun) ja ulospäin kukin eri 
reiällään (Kvsto 454); näitten ontelojen seinissä ovat kidukset
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ihopoimuina ja ontelojen seiniä tukee kiduskaaret. Muutamilla 
(Chimaera) peittää yhteinen ihopoimu (nahkaliuska) kaikkien kidus- 
ontelojen suut, niin että ulkopuolelle tulee ainoastaan yksi rako 
kummallekin puolelle. Ruumiinpeitteenä näillä kaloilla ei ole 
suomuja, vaan omituisia, ihossa muodostuvia rakeita, nystyröitä 
tahi piikkejä tahi on iho aivan paljas. Rustokaloilla on aina 
kaksi paria raajoja vastaavia eviä, joissa on rustoiset ruodot ja 
joista vatsaevät ovat pyrstöosassa. Rustoisen luurankonsa kautta 
lähenevät Rustokalat seuraavia lahkoja eli kalaluokan alhai
simpia muodostuksia, vaan etenkin aivojen, aistimien ja sikiäin 
synnyttämisen suhteen ovat ne muita kaloja paljoa etevämpiä 
ja lähenevät sammakkoeläimiä. Munat ovat hyvin isot ja sikiöt 
ovat jo munassa varustetut ulkonaisilla rihmamaisilla kiduksilla. 
Useat tähän lahkoon kuuluvat kalat synnyttävät eläviä sikiöitä. 
Tähän kuuluu isoimmat kaikista kaloista. Ne elävät meressä 
ja ovat hyvin raatelevaisia.

R u s to k a la t ovat kaloja, joiden lu uran ko  on rusto
na ai n en ja  joiden k id u k s e t  ovat viidessä lokerossa; leuat 
ovat täydellisiä.

Lahko jaetaan kahteen alalahkoon: Leveäsuisiin ja Koppa- 
päisiin.

1 Alalahko. Leveäsuisia. — P lag io stom i.
Leveäsuisten selkänikamat ovat useimmiten enemmän tahi 

vähemmän luutuneet. Niillä ei ole minkäänlaista kiduskantta 
ja kidusonteloita on viisi, jotka aukeavat kukin eri kidusraol- 
laan. Suu on hyvin leveä ja pään alapuolella. Useimmiten on 
pään yläpuolella kaksi reikää, jotka johtavat kitaan, ja joita 
nimitetään ruiskurei’iksi.

Leveäsuiset ovat rusto kaloja, joilla on viisi kidusrakoa 
kummallakin puolella pään ja  rintaevien välissä ja  joiden 
suu on leveä, poikittainen rako pään alapuolella.

Tässä alalahkossa eroitamme kaksi heimoa: Haijikalojen 
ja Rauskujen.

1. Haijikaloja. — Sqvalidae. — Haijikalojen ruumis on 
pitkäveteinen, enemmän tahi vähemmän liereähkö ja vähitellen 
suippeneva pyrstöön päin, rintaevät ovat aina erillään päästä
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sekä kidusraofc ruumiin kummallakin puolella ja pyrstöevä on 
aina epämukainen niinkuin sammilla. Niiden suussa on useampia 
rivejä teräviä, kolmikulmaisia, sahareunaisia hampaita toistensa 
sisäpuolella; ainoastaan ulkopuolisina riviä käytetään; toiset 
rivit, joissa hampaat ovat vähemmin kehittyneitä, ovat taakse
päin kallistuvia, vaan tulevat käytäntöön vähitellen, äärimmäis
ten kuluttua tahi pudottua. Ruumiinmuoto tekee haijikalat hy
viksi uijiksi ja hammasrakennus osoittaa niiden olevan hirmuisia 
petoja. Niiden ruumiinpeitteenä on pieniä taaskääntöisiä luu- 
piikkejä. Niiden sieraimet ovat turvan alapuolella ja useimmi
ten niillä on yllämainittuja ruiskureikiä. Useimmat haijilajit 
synnyttävät eläviä sikiöitä. Ne oleksivat parvittain sekä ula
palla valtamerissä että lähempänä rantoja syvässä vedessä ja 
elävät muista eläimistä, haaskoista ja kaikenlaisista tähteistä. 
Raatelevaisuutensa, suuri ruumiinkokonsa ja suun hirmuiset 
aseet tekevät ne hyvin vaarallisiksi myös ihmisille.

Iso Haiji (Sqvalus maximus) voi kasvaa aina 20 kyynä
rän pituiseksi ja pitemmäksikin sekä lienee isoin kaikista ka
loista. Se ei ole vaarallinen: se elää nilviäisistä y. m. s.

Holkeri (Laemargus microcephalus), joka on 6—8 kyynä
rän pituinen, on raatelevin ja vaarallisin kaikista haijikaloista. 
Se on yleinen Jäämeressä.

Sinihaiji (Carcharias glaucus) tavataan Välimeressä ja 
Atlantissa Englannin rannoille asti. (Kvsto 454).

2. Rauskuja. — Rajidae. — Rauskuilla on aivan toisen
lainen ruumiinmuoto kuin haijikaloilla. Ruumis on melkein nelis
kulmaisen levyn näköinen, joka takaruumiista pitenee pitkäksi, 
suippenevaksi, melkein ruoskanmuotoiseksi pyrstöksi, joka on 
melkein tahi aivan evätön. Ruumiin suuren leveyden tekevät 
mahdottoman isot rintaevät, jotka reunustavat ruumista kuo
nosta pyrstön tyvessä oleviin vatsaeviin saakka, ollen korkeim
mat keskeltä ja toimittaen pyrstön tehtävää eläimen liikkuessa. 
Tämän levyn yläpuolella ovat silmät ja ruiskureiät, alapuolella 
sieraimet, suu ja kidusraot. Rauskujen ruumiin litteys on tar
kasti eroitettava kampelain ruumiin litteydestä. Edellisissä 
ovat litteät puolet selkä- ja vatsapuoli, jälkimäisissä on ruumis 
sivuilta litistynyt ja pää kiertynyt niin, että silmät ovat ruu-
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miin toisella sivulla. Rauskujen parittomat evät ovat surkas
tuneet tahi puuttuvat tjdtkänään. Iho on joko paljas tahi on 
siinä harvassa luupiikkejä ja on tummanvärinen. Hammasraken- 
nuksessa eroavat ne haijikaloista, sillä Rauskujen hampaat ovat 
litteitä nystermä- eli pureksimishampaita. Rauskut munivat 
sarveiskuorisia munia, jommoisen munan neljä kulmaa on piten- 
nyt pitkiksi säikeiksi, joilla se kiinnittyy vesikasviin y. m. s. 
Ne ovat raatelevaisia, oleksivat lähellä pohjaa syvässä vedessä 
ja voivat kasvaa neljänkin kyynärän pituisiksi.

Sileä Rausku  (Raja batis) tavataan pohjais-Atlantissa. 
Selkä on piikitön, vaan pyrstössä niitä on useampia rivejä 
(Kvsto 456).

Sähkö-Rauskuilla (Torpedo), joita tavataan Välimeressä 
ja Atlantissa, on päässä sähköä synnyttävä muodostus, jolla 
voivat antaa voimallisia iskuja.

2 Alalahko. Koppapäisiä. — H olocep hala .
Tämä alalahko käsittää nykymaailmassa muutamia lajeja, 

vaan hävinneitä muinaisia lajeja suuren joukon. Luuranko on 
enemmän rustoinen kuin Leveäsuisten ja selkäranka pysyy aina 
rustoisena selkäjänteenä. Leuat ovat luisia ja varustetut ham
paita vastaavilla leveillä levyillä. Ruumiinpeitteenä on luisia 
rakeita ihossa ja pyrstö on pitkä, suippeneva, vaan kumminkin 
hiukan epämukainen. Nämä kalat eroavat etupäässä Leveäsui- 
sista siinä, että niillä on molemmin puolin kalvomainen rusto- 
ruotoinen kiduskalvo, joka peittää kiduslokerojen suut niin, että 
kaikki neljä lokeroa aukiavat ulospäin yhteisellä aukolla. Koppa- 
päisten suu on enemmän pään etupuolessa kuin Leveäsuisten.

K o p p a p ä is  e t  ovat rustokaloja, joiden kidusonteloilla 
on y h te in e n  k id u s r a k o  kummallakin puolella; suu on tur
van päässä.

Tähän kuuluu Sillikuningas (Chimaera monstrosa), jota 
tavataan Europan, länsi-Ahrikan ja Japanin rannoilla (Kvsto 453).

5 Lahko. Y m p y r ä s u is ia .  — Cyclostom i.
Tähän lahkoon kuuluu ainoastaan muutamia pieniä, madon- 

muotoisia kaloja, joiden ruumis on paljasihoinen ja näljäinen.
14
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Rinta- ja vatsaevien puute tekee niiden ruumiinmuodon vielä 
enemmän madon eli käärmeenkaltaiseksi. Pyrstöevä reunustaa 
ruumiin takapuolta ja selkäeviä on kaksi tahi puuttuvat tykkä
nään. Luuranko on vielä vähemmin kehittynyt kuin rustokalo- 
jen. Se on aivan rustoinen; pääkallo ei ole eroitettu selkä
rangasta ; nikamia ei ole, vaan on selkäjänne pysyväinen; ei ole 
leukoja eikä kylkiluita. Suu on ruumiin etupäässä ja muodos
taa ympyriäisen tahi puoliympyrän muotoisen, lihaisen huulen- 
ympäröimän imusuun. Ympyräsuisten kidukset eivät ole yh
dessä kidusontelossa pään kummallakin puolella niinkuin kol
messa ensimäisessä lahkossa, vaan kidukset ovat kiinnikasvet- 

tuneet pussimaisten kidusonteloin sisä
seiniin, joita kiduspusseja on kuusi tahi 
seitsemän kummallakin puolella; ja joita 
ei tu’e minkäänlaiset kiduskaaret niinkuin 
edellisessä lahkossa; kiduskansia ei siis ole 
(Kuv. 54). Sisäänpäin ovat nämä kidus- 
pussit yhteydessä nielun kanssa. — Ympyrä
suiset eroavat kaikista edellisistä kaloista 
siinä, että niillä on yksi ainoa sierain, 
kun kaikilla ennen mainituilla sitä vastoinKuv. 54. Nahkiaisen kiduk

set- — f  nielu; -  g  uiko- h on kaksi. —  Nämä kalat elävät sekä suo-sisäpuoliset kidusreisit. lattomassa että suolaisessa vedessä ja elä- 
vät enimmäkseen muiden kalojen lihasta, jota ne imemällä syö
vät. Kaikki munivat mätimunia.

Y m p y rä su ise t ovat kaloja, joilla on yksi s iera in , 
useampia p u ss im a is ia  kannettomia k id u s o n te lo ita , rus
toinen luuranko  ja  leuaton im u suu.

Lahko jaetaan kahteen heimoon: Nahkiaisiin ja Lois- 
ankeriaisiin.

1. Nahkiaisia. — P etro m yzon tid se . — Näiden sierain 
ei ole yhteydessä suuontelon kanssa. Kidusaukot ovat 7 pientä 
reikää kaulan kummallakin puolella silmien takana. Tähän hei
moon kuuluvat kalat imeytyvät kiinni kiviin y. m.; ne kiinnit
tyvät myös muihin kaloihin, enimmiten vatsapuoleen ja syövät 
itsensä terävillä, suipoilla hampaillaan näiden lihaan. Näiden
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poikaset eivät ole vanhempainsa näköisiä, vaan muuttuvat suu
resti, ennenkun ovat täysikasvuisia.

Tavallinen Nahkiainen eli Silmu (Petromyzon fluviatilis) 
on Pohjan- ja Suomenlahden saaristoissa hyvin tavallinen kala. 
Se nousee merestä jokiin (Kvsto 457).

Pikku Nahkiainen (P. branchialis) tavataan jo’issa ja 
puroissa monissa paikoin maatamme.

2. Loisankeriaisia. — M yxinidae. — Nämä eroavat edelli
sistä siinä, että niiden sierain on yhteydessä nielun kanssa, jota 
muodostusta ei tavata muissa kaloissa kuin näissä ja keuhko- 
kalassa. Loisankeriaisten kiduspusseilla on yhteinen aukko ulos
päin, niin että niillä on ainoastaan kidusrako kummalla
kin puolella vatsan alla. Ruumiin sivuilla on kuitenkin pieniä 
reikiä, vaan nämä johtavat näljää ruumiinpintaan ihon alla ole
vista rauhasista. Nämä kalat elävät meressä. Ne eivät käy 
kiinni eläviin kaloihin, vaan kuolleisin, useimmiten semmoisiin, 
jotka ovat tarttuneet koukkuihin tai verkkoihin; ne menevät 
näiden ruumisen kidusraosta ja imevät sitten lihan.

Loisankeriainen  (Myxine glutinosa) (Kvsto 458).
6 Lahko. P u tk is y d ä m is iä . — L eptocardii.

Tämä lahko käsittää yhden ainoan pienen kalan, Suiku- 
laisen (Amphioxus lanceolatus), joka on luurankoisten eläinten 
alhaisin eli vaillinaisin muodostus. Se on pieni, 2 tuuman pi
tuinen, pitkäveteinen, sivuilta litistynyt kala, jonka ruumis on

Kuv. 55. Suikulaisen kaaviollinen läpileikkaus; — tn suu, viiksisäikeideu ympäröimä; — p suuresti laajennut nielu, jonka seinämissä on ripsikarvaisia poimuja (kiduksia); — i suoli, päättyen suoliaukkoon (m);  — h laajenevia ja supistuvia verisuonia; —ch selkäjänne; a selkäydin.
melkein läpikuultava ja suomuton. Suu on ruumiin etupuolen 
alla oleva pitkittäinen rako, jota kaksi riviä viiksisäikeitä ym-
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päröitsee; ruumiin takapuolta reunustaa suippea pyrstöevä, vaan 
rinta- ja vatsaevät puuttuvat ja selkäevä on kalvomainen. Mitä 
sisärakennukseen tulee, niin on ensinnäkin luuranko kelmu- 
talli rustomainen selkäjänne (Kuv. 55 chj\ ei ole pääkalloa, 
ei leukoja, ei hampaita eikä kylkiluita. Kidusontelo on yhtey
dessä . sisälmysontelon kanssa; nielu on nimittäin laajennut on
teloksi, jonka seinissä on joukko ripsuisia poimuja, jotka ovat 
kiduksia (Kuv. 55 p). Kidusaukot ovat poikkirakoja ruumiin- 
sivuilla ja yhteinen aukko vatsan alla johtaa veden pois. Sy
däntä ei ole ja tätä puutetta korvaa supistuva ja laajeneva 
selkäputki. Veri on väritöntä. Aivoja ei ole, vaan selkäydin 
on paljaana selkäjänteen yläpuolella (Kuv. 55 n). — Sukulai
nen eroaa niin suuresti kaikista kaloista, että sitä on usein pi
detty eri luokkana: Pääkallottomia. — A cran ia .

P u tk is y d ä m is e t ovat kaloja, joilla ei ole pääkalloa, 
ei aivoja eikä sydäntä.

Suikulainen elää Mustassa-, Väli-, Atlantin- ja Pohjan - 
merissä. Pienet, paljailla silmillä näkymättömät eläimet ovat 
sen ravintona.

Yleinen katsaus kalojen luokkaan.

A. Kalojen ruumiinrakennus ja  elannonsuhteet.
1. Kalojen luokassa tavataan useampia sangen erilaisia ruumiin- 

muotoja. Tavallisin on käämimöinen (Kvsto 438), joka myöntää suurimman 
nopeuden liikunnoissa ja jommoinen sentähden on raatelevilla kaloilla, jotka 
oleksivat puhtaassa vedessä ( lo h i , h a u k i , h a ik a la t ) .  Harvinaisempia 
ovat : sivuilta litistynyt, lyhyt ja korkea (Kvsto 431)  semmoisilla kaloilla, jotka 
elävät kasviaineista tahi heikoista luurangottomista eläimistä ja oleksivat 
puhtaassa vedessä (la h n a  y. m.) tahi oleksivat pohjalla (k a m p e la t) ;  
päältäpäin litistynyt (Kvsto 456) myöskin semmoisilla, jotka elävät pohjalla 
(ra u sk u t);  pitkäveteinen liereähkö eli käärmeen muotoinen (Kvsto 457) sem
moisilla, jotka enimmiten elävät itse pohjamudassa (a n k er  iä in en , n ah
k io in  e n).2. Semmoisten kalojen pyrstö, joiden ruumis on käämimäinen tahi 
sivuilta litistynyt, vaikuttaa liikkeillään liikuntoa eteenpäin. L u u k a lo i l la , 
s u m m illa  ja h a i j  ikä  l o i l l a  on selkärangan viimeinen pyrstöosa ylös- 
kaareva. (Kvsto 415, 449). Luukaloilla ovat eväruodot asettuneet tasamukai- 
seksi pyrstömuodoksi, jälkimäisillä epämuk öiseksi. Käärmeenmuotoiset kalat
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liikkuvat koko ruumiinsa kiertelevillä liikkeillä; pyrstö on sentähden vähem
min kehittynyt, suippo ja evä kapea. Semmoiset kalat, joiden ruumis on 
päältäpäin litistynyt, uivat suurten rintaeviensä avulla; pyrstö on hyvin 
kapea, liereä ja evä surkastunut.

3. Useiden kalojen (s u ik u la in e n , p y  ör e ä s u i s et, r u s to  k a la  t, 
sam m it) luuranko ei ole luutunut, vaan on rustoinen. Vaan myöskin sem
moisissa kaloissa, joiden luuranko luutuu, ei luutuminen ole koskaan niin 
täydellinen, kuin muissa luurankoisten luokissa, vaan luut ovat pehmeämmät 
ja notkeammat. Kalojen luuranko osoittaa muuten paljon omituisuuksia 
esim. suuri paljous luita, etenkin päässä (katso siv. 184), lisäkylkiluut, paritto
mien evien luut ja molemmista päistään koverat nikamat. Semmoisia nikamia 
tavataan harvoin (matosammakoissa) muissa luurankoisissa, kuin kaloissa.

4. Koska enimmät kalat ovat raatelevaisia, on niillä hampaat, jotka 
soveltuvat saaliin tavoittamiseen ja pidättämiseen. Nämä ovat tavallisesti 
hienoja, vaan erinomaisen lukuisia ja tiheässä, muodostaen kartan kaltaisia 
pintoja leukoihin, kitaluihin ja vannasluuhun (esim. ahven). Usein on 
hampaita myös kielessä (esim. lo h ik a lo i l la ). Semmoisilla kaloilla, jotka 
elävät suuremmista eläimistä, ovat leuat kuitenkin varustetut vahvemmilla 
hampailla, jotka voivat olla hyvin erilaista muotoa (loh i, h au ki, h a iji-  
kala t). Pureksimiseen soveltuvia hampaita on ainoastaan semmoisilla ka
loilla, jotka elävät kasvi-aineista { s ä r k ik a lo il la )  tahi kovista kuorieläimistä 
(esim. r a u s k u i lla ). Aivan hampaattomia ovat sa m m it, tu p s u k i ta is e t  
ja su iku la in en .

5. Kalat hengittävät kaiken ikänsä kiduksilla, joita on kolme pää
muotoa: lu u k a lo je n , r u s to k a lo je n  ja y m p y rä s u is  ten. T u p su k ita is -  
ten  ovat ensimmäisen päämuodon omituisia muodostuksia ja muista aivan 
eroavia ovat su ik u la isen . Kidukset voivat ainoastaan vedestä ottaa hap
pea; ilmassa kuivuvat ne ja kutistuvat, joten verenkierto tulee estetyksi ja 
kala kuolee. Tämä tapahtuu sitä hitaammin, kuta pienemmät kidusaukot 
ovat. On semmoisiakin kaloja, jotka lyhyemmän aikaa voivat oleksia maalla; 
semmoisilla on hyvin pienet kidusaukot, niinkuin a n k e r ia is e l la  ja nah
k ia is e lla .

6. Uimarakko on enimmillä lu u k a lo il la  k H II es u o m a is il la ,  vaan 
puuttuu muilta kaloilta. Se on joko umpinainen tahi ilmaputkiloilla yhtey
dessä nielun kanssa. K e u h k o k a la lla  ja sen heimolaisilla on se muodos
tunut todellisiksi keuhkoiksi.

7. Sydän on kaksilokeröinen (katso siv. 187) kaikilla muilla kaloilla, 
vaan k e u h k o k a la lla  kolmilokeroinen; s u ik u la is e l la  ei ole sydäntä ol
lenkaan.

8. Kalojen aistit ovat ylipään hyvin vähän kehittyneitä. Kuumiin- 
peite tekee sen, että tunto on hyvin heikko. Tuntoeliminä pidetään niitä 
viiksisäikeitä, jotka ympäröivät useiden, etenkin veden pohjalla elävien ka
lojen suuta; samoin myöskin kylkiviivaa (katso siv. 183). — Maun aistia ei 
ole tuskin ollenkaan. — Halstin aistin on sitä vastoin sangen hyvin kehit-
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tynyt, jonka näkee siitä, että haaskoja syövät kalat (a n k e r ia is e t , h a iji-  
k a la t)  hajusta keksivät ne jo kaukaa. Sieraimia on kaksi kaikilla muilla 
vaan y m p y r ä s u i s i l l a  on yksi. Ne ovat yhteydessä suuontelon kanssa 
ainoastaan k e u h k o k a la lla  ja lo is a n k e r ia is e l la .  — Korvissa ei ole 
uiko- eikä välikorvaa ja sisäkorvakin on vaillinainen. Vaan kuitenkin kuu
levat kalat sangen hyvin, sillä ääni johtuu paremmin vedessä kuin ilmassa. 
— Silmissä on hyvin harvoin (esim. r u s to  k a lo i l la )  silmäluomia. Sil
mät ovat hyvin isot syvällä elävillä kaloilla, koska semmoisissa paikoissa 
on hyvin vähän valoa, hyvin pienet taas semmoisilla, jotka tonkivat pohja
mudassa. L o is a n k e r  iä is e n  silmät ovat surkastuneet. S u i k u la is e l  la  ei 
ole silmiä ollenkaan.

9. Vaikka kalat ovat niin alhaisella kannalla henkisessä suhteessa, 
tavataan niissä kuitenkin jossakin määrässä muutamia niitä vaistoja, jotka 
ovat niin omituisia linnuilla. Muutamat hoitavat nimittäin sikiöitään, joko 
rakentaen niille pesiä (esim. r a u ta k a la t )  tahi kuljettaen niitä muka
naan jonkunlaisessa pussissa (tupsukitaiset). Sitä paitsi enimmät kalat te
kevät säännöllisiä matkustuksia, jotka ovat mahdollisia kalojen helpon 
liikkumisen takia. Näiden matkustuksien syynä on siitäntö; kalat matkus
tavat joka vuosi määrätyllä ajalla siihen paikkaan, jossa itse ovat synty
neet. Suolattoman veden kalat matkustavat joko syvemmistä vesistä ranta
vesiin (esim. h a u it , a h v e n e t ) tahi järvistä ylös jokiin tahi näistä puroi
hin (m u llo lo h e t ). Merikalat matkustavat myös mataloihin rantavesiin 
(esim. tu r sk a , k a m p e la t , m a k r i l l i t )  tahi jokia ylös {loh et, sam- 
mit). Harvoin tapahtuu matkustus vastaiseen suuntaan, suolattomasta ve
destä ulos mereen, niinkuin an k e r i  a isen. Kun mäti on laskettu, mat
kustavat vanhemmat kalat taas syvälle tahi ulos mereen, jossa niillä on 
enemmän ravintoa. Kalanpojat matkustavat toisia teitä kuin vanhemmat; 
ylipään ne kulkevat matalampiin paikkoihin, niinkuin lahtiin ja jokien sui
hin. Ankeriaisen poikaset matkustavat pitkiä matkoja merestä sisämaan 
järviin ja jokiin. — Kalojen matkustuksiin perustuu kaikki hyötyisä kalas
tus; ne kulkevat nimittäin hyvin suurissa parvissa ja kuta isompia parvet 
ovat, sitä antavampi on kalastus. Tärkeimmät kalastukset ovat turskan, sil
lin, lohen, makrillin ja sammin pyynnit.

10. Ainoastaan harvat kalat {h a ijik a la t , e la  s k a) synnyttävät 
eläviä sikiöitä. Enimmät laskevat mätiä. Mätimunien luku on mahdotto
man suuri, hauissa on luettu 270,000 ja turskassa 9,000,000. Tämä on tar
peellista, koska sekä mäti että pienet poikaset joutuvat niin monen eläi
men ruuaksi.

B. Kalaluokan lahkojen ja  alalahkojen järjestyskaava:
I. Turvassa kaksi sierainta (Alaluokka Kaksisieraimisia — 

A m phirhina).
A. Kidukset kannellisia.

1) Luuranko l u u t u n u t L a h k o  1. Luukaloja,
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1. Yläleuan luut erillään välileuan 
luista ja pääkopasta.

a Kidukset kampamaisia:
a) Selkäevässä piikkiruotoja . . Alalahko 1. P iik k ie v ä is iä .
b) Kaikki evät nivelruotoisia; ui-

marakko umpinainen . . .
c) Kaikki evät nivelruo toisia; ui-

marakko yhteydessä nielun 
kanssa .........................................

Kidukset tupsumaisia . . . .
2. Yläleuan luut kiinnikasvettuneet 

välileuan luihin ja pääkoppaan .
2) Luurankoosaksirustomainen; suo

mut kiiUesuomuja..............................Lahko 2. Kiillesuomuisia.
3) Hengitys sekä keuhkoilla että ki

duksilla ............................................. Lahko 3. K  eukko kaloja.
B. Kidukset kannettomia.

Täydellisillä le u o illa ..............................Lahko 4. Rustokaloja.
II. Turvassa yksi sierain (Alaluokka Yksisieraimisia — M on orh in  ia).

Im usuu....................................................... Lahko 5. Ympyräsuisia.
III. Rustoranko pääkallotta (Pääkallottomia — A cran ia).

Sydämen asemesta veriputki . . . Lahko 6. Putkisydämisiä.

2. P eh m eäevä isiä .

3. R ak k osu isia .
4. T u p su k ita is ia .
5. J ä y k k ä leu k a is ia .

Luui*angottomia. — E v e r t e b r a t a .
I I  Pääjakso. Niveljalkaisia. —  A r t h r o p o d a .
Niveljalkaisten pääjakso (katso siv. 42 ja 43) käsittää 

erinomaisen suuren joukon lajeja. Näissä huomataan hyvin suu
ria eroavaisuuksia eri eläinten elontoiminnoissa ja niistä seu- 
raavia eroavaisuuksia ruumiinrakennuksessa. Nämä ovat tuntu- 
vimmat ruumiin osien, raajojen luvun ja hengityselinten muo
dostuksien suhteen.

Niveljalkaiset jaetaan ensin niiden hengityselimiin katsoen 
kahteen suureen ryhmään. 1. Huokoiseläimiin (T rach ea ta ) kuu
luu ne niveljalkaiset, jotka hengittävät ruumiissa haarautuvilla 
ilmaputkilla. 2. Kidusniveljalkaisiin (B ran ch  iä t a) kuuluu ne, 
jotka hengittävät kiduksilla.

Edellinen ryhmä käsittää seuraavat luokat: Hyönteisiä — 
In se c ta , Tuhatjalkaisia — M yriopoda, Käsnäjalkaisia — O ryn- 
cho phora  ja Hämmähäkkieläimiä — A rach n o id ea .
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Jälkimäiseen ryhmään kuuluu luokka: Äyriäisiä — Crus- 
tacea .

rintarengas

nilkka

peitinsiipi

I  Luokka. Hyönteisiä. —  In s e c ta . 
Sittiäisen selitys.

Sittiäisellä ei ole sisällistä luurankoa, vaan uiko- eli iho- 
luusto, joka on tarpeeksi kova ja luja olemaan lihaksien kiinni-

tyspaikkana ja suo
jelemaan pehmeäm
piä osia. Tämän lu- 

ensimmäinen juuden saa iho sii
hen muodostuvasta 
omituisesta sarveis
aineesta. Ruumis on 
kuitenkin liikkuva 
ja taipuva, sillä tämä 
sarveisaine ei ole ta
saisesti levinnyt joka 
paikassa ihoa, vaan 
tämä on jaettu ko
vempiin renkaisin, 
joita eroittaa peh-——> lennin- .

x  siipi meämmät ja ohuem-kolmas
rintarengas Ulat Välit. Tällä ta-reisi ,voin tulee ruumis 

olemaan jaettuna 
useampiin nivelosiin 
eli ruumiinrenkaisin. 
Lihakset ovat kiinni 
iholuuston sisäpuo
lessa ja kulkevat 
renkaasta renkaa- 
sen sekä pitkittyvät

myös onttoihin niveljalkaisiin raajoihin.
Sittiäisen ruumiinrenkaat ovat keskenään yhdistyneet kol

meksi ruumiinosaksi, jotka ovat jyrkästi toisistaan eroitetut.

takaruumis

Kuv. 56. Sittiäisen ruumiinrenkaat (pää ja takaruumis nähtynä päältäpäin, rintarenkaat takaapäin).
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Nämä ovat pää, rinta ja takaruumis. Pää näyttää siltä, kuin 
se olisi yksi ainoa rengas, vaan se on syntynyt useampien yhdis
tyksestä; rinta on syntynyt kolmesta renkaasta, joista ensimmäi
nen on isoin ja liikkuva; takaruumiissa on yhdeksän rengasta, 
joista voi eroittaa kuusi ruumiin alapuolella (Kuv. 56).

Päässä ovat suuosat ja aistimet. Suu, joka on etumai- 
sinna, on varustettu leuoilla, jotka eivät ole muuta kuin toiseen 
tarkoitukseen muodostuneita raajoja. Niiden asento onkin sen- 
tähden parittain ja vastakkain suuaukon kummallakin sivupuo- 
lella, eikä ylä- ja alapuolella, niinkuin luurankoisten, joiden leu
koja nämä eivät siis vastaa, vaikka toimittavat samaa tehtävää. 
Sittiäisellä on kaksi paria tämmöisiä sivuiltapäin vastakkaisia 
leukoja, joista ylempiä sanotaan yläleuoiksi eli mandibuloiksi 
(Kuv. 56) ja alempia alaleuoiksi eli maksilloiksi. Yläleuat 
ovat vankemmat, sisäpuolelta hammasreunaiset, ja ovat yhdestä 
nivelosasta. Niiden tarkoituksena on ravinnon tavoittaminen ja 
pureksiminen. Alaleuat ovat sitä vastoin useampinivelisiä ja 
niissä on kummassakin lisäke, suurihma eli palppa, joka on 
tuntoelin. Alaleukojen tarkoitus on ruuan kiinnipitäminen pu- 
reksimisen kestäessä. Yläleukojen tyvipuolta peittää pieni liik
kuva levy, joka on ylähuuli> samoin kuin alaleukojen ty
vessä on alahuuli> joka viimeksi mainittu kuitenkin on ainoas
taan toinen yhteenkasvettunut pari alaleukoja, joissa myöskin 
on suurihmoja. Näin muodostunutta suuta sanotaan purema- 
suuksi (sen osia katso Kvsto 498).

Päässä ovat vielä silmät ja tuntosarvet Silmät eivät ole 
yksittäisiä, niinkuin luurankoisissa, vaan useampien yksityisten 
silmäin yhdistyksiä, joissa eri pikkusilmät 
liittyvät toisiinsa vieretysten pieninä sauvoina 
(kiteissauvoina), jotka kukin päättyvät kuusi
kulmaisella pinnalla (sarveiskelmulla) (Tarkasta 
Kvsto 483). Kun katselee tämmöisen yhdistetyn 
silmän pintaa päältäpäin, näyttää se verkko
maiselta ja tämmöisiä silmiä nimitetäänkin f^koJiLä (h/̂ nTnT- 
verkkosilmiksi (Kuv. 57). — Tuntosarvet ovat rennettuna)* 
sittiäisen otsassa. Niissä on suuri luku pieniä nivelosia ja
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näistä viimeinen kummassakin muodostaa lehtimäisistä levyistä 
nuijan. Tuntosarvet ovat tunnon ja haistin aistimia.

Jokaisessa rintarenkaassa on yksi pari raajoja (Kuv. 56), 
joissa voidaan eroittaa useampia niveltaipeella yhdistettyjä nivel- 
osia. Kussakin raajassa on seuraavat osat: lonkka, joka tai
puu ruumiin ihopeitettä vasten; reisi, jonka tyvessä on pieni, 
erillään oleva rengas, reisirengas; sääri ja nilkka, joka vii
meksi mainittu itse on jaettu viiteen nivelosaan, joista osista 
viimeisessä vielä on kynnet. Nämä osat eivät kuitenkaan vas
taa niitä luurankoisten raajojen osia, joilla on samat nimet. Sit
tiäisen raajat ovat nimittäin rakennukseltaan aivan toisenkaltaiset. 
Raajat ovat hyvin vahvat ja säärissä on vankat sukaset, jotka 
ovat sittiäiselle suureksi hyödyksi käytäviä maahan kaivaessa.

Kummassakin taemmassa rintarenkaassa on yläpuolella 
siipipari (Kuv. 56). Takasiivet ovat kumpikin muodostuneet 
kahdesta päälletysten olevasta ohuesta kalvosta, joiden välissä 
hienot, kovat, ilmalla täytetyt putkilot, n. s. siipisuonet haa
rautuvat. Näitä siipiä käyttää sittiäinen lentiminä ja ne ovat 
nimeltään lenninsiivet Etusiivet, jotka samoin kuin takasiivet 
eivät ole muuta kuin ihopoimuja, ovat kovettuneet niinkuin iho. 
Kun sittiäinen ei lennä, peittävät nämä kokoonpoimuttuja lennin- 
siipiä, vaan lentäessään nostaa se ne ylös niitä kuitenkaan 
käyttämättä. Ne ovat peitinsiipiä ja niiden tarkoitus on suo
jella lenninsiipiä.

Sittiäisen takaruumiissa ei ole raajoja eikä siipiä.
Ensimmäisinä kehityksensä aikoina munassa olevalla siki

öllä ovat raajat ja suuosat samanlaisia. Ylähuulen takana on 
rivi parittaisia, samanmuotoisia raajojen alkuja. Ensimmäinen 
pari muodostuu tuntosarviksi, toinen yläleuoiksi, kolmas alaleu
oiksi, neljäs alahuuleksi ja kolme seuraavaa paria rintaosassa 
oleviksi raajoiksi (vertaa Kvsto 499).

Sittiäisen sisälliset elimet ovat myöskin toisenlaiset kuin 
luurankoisten. Hengityselimet ovat ilmaputkia eli trakeoita. 
Ruumiin kupeissa olevat pienet huokoset johtavat kaikkiin ruu
miin osiin, siipiin ja jalkoihinkin haarautuviin ilmaputkiin, joita 
kaksi isompaa kulkee pitkin ruumiin sivupuolia ja joista useat 
laajenevat umpinaisiksi rakoiksi (Kvsto 481). Sisään- ja ulos-
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hengittäminen tapahtuu takaruumiin laajentamisella ja supista
misella.

Kuv. 58. Hyönteisen kaavakuva; — an tuntosarvet; — e silmä; — n suu; — g nielu; — sg sylkirauhaset; — l raajaparit; — n hermosolmut; — s maha; — f  rauhasia; — * suoli; — c yhteissuoli; — v suoliaukko.

Sittiäisellä on täydellinen ruuansulatuskanava (Kuv. 58), 
jonka kanssa on yhteydessä useampia nesteitä valmistavia rau
hasia, jotka toimittavat samaa tehtävää kuin luurankoisten sylki
rauhaset {sg), maksa ( f )  ja munuaiset. Emätin on laajennut 
useammiksi eri osastoiksi (,,kuvuksi", „lihasmahaksi“), joita seu
raa varsinainen maha, rauhaismaha (s) ja sitä taas ohjassuoli 
(i), joka aukiaa yhteissuoleen (c). (Vertaa myös Kvsto 479, 480).

Sittiäisen veri on väritöntä. Sydämen asemesta sillä on 
pitkin selkää kulkeva, päistään avonainen putki eli suoni, joka 
on jaettu useampaan osastoon ruumiin renkaita myöten. Tämä 
on nimeltään selkäsuoni (Kuv. 58) ja se ajaa supistumisillaan 
ja laajenemisillaan veren eteenpäin ja ulos ruumiisen. Veri ei 
kuitenkaan kulje takaisin määrättyjen 'suonien kautta, vaan liik
kuu ruumiin onteloissa etenkin ilmaputkien ympärillä ja keräy
tyy viimein ruumiin selkäpuoleen selkäsuonen päälle, johon se 
juoksee useammista rei’istä.

Hermoston keskelliset osat ovat parittaisia hermosolmuja, 
joita solmuparia yhdistää aina kaksi hermosäiettä. Paitsi en
simmäistä paria, joka on suurin ja nielun yläpuolella ja vastaa 
luurankoisten aivoja, ovat kaikki hermosolmut vatsapuolella ruuan
sulatuskanavan alla (Kuv. 58 n). Ensimmäistä ja toista solmu- 
paria yhdistävät hermosäikeet muodostavat renkaan emättimen 
ympärille. Hermosolmuista lähtee hermoja ruumiin eri osiin 
(Kvsto 482).

Sittiäinen, samoin kuin muutkin hyönteiset, uudistaa ihonsa 
orvaskeden useampia kertoja; uusi iho on pehmeä ja sallii ruu-
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miin ja raajojen kasvaa isommiksi, kunnes se tse kovettuu 
ja kangistuu, jonka tähden se luodaan ensi ihonvaihdoksessa. 
Näissä ihonvaihdoksissa muuttuu ruumiinmuoto suuresti, vaan 
ei ainoastaan ruumiinmuoto; myös koko ruumiinrakennus ja 
elantotapa muuttuu. Tätä nimitetään muodonvaihdokseksi eli 
metamorfoosiksi. — Sittiäiset sikiytyvät munista. Munasta 
syntynyt sikiö, toukka, vaihtaa muotoansa muutamia kertoja, 
ennenkuin siitä tulee täydellinen sittiäinen. Munasta lähtevä 
toukka on aivan toisennäköinen kuin sittiäinen. Se on valkea, 
isopäinen, vahvaraajainen ja sen ruumis on kaareva. Toukka 
elää sonnassa ja syö erinomaisen paljon; se kasvaa ja muuttaa 
nahkansa useampia kertoja. Viimeisen nahkan luomisen perästä 
lakkaavat toukat syömästä, hakevat itselleen rauhaisen paikan, 
jossa ne valmistavat ympärilleen sarveisaineisen verhon ja vai
puvat tainnuksiin. Nyt eläintä sanotaan koteloksi. Jonkun 
ajan kuluttua puhkeaa kotelo ja täydellinen sittiäinen tulee 
esille. Sittiäinen on siis kasvaessaan munana, toukkana, ko
telona ja viimein täydellisenä hyönteisenä (imago). Koska sit
tiäisen toukka ja kotelo ovat hyvin erinäköiset ja kotelo lepää 
tainnuksissa ravintoa ottamatta, sen kaikkien eläimellisten toin
ten ollen myös lakkautettuina, sanotaan sittiäisen muodonvaih- 
dosta täydelliseksi.

H yön te ise t ovat niveljalkaisia eläimiä, jotka hengittä
vät ilmaa ilmaputkilla ja  joiden pää, rinta ja  takaruumis 
ovat selvästi eroitetut toisistaan. Niillä on yksi pari tunto- 
sarvia ja  kolme paria raajoja sekä useimmiten kaksi paria 
siipiä rintarenkaissa. Takaruumis on raajoja vailla.

Suuosien, siipien ja muodonvaihdoksen suhteen tavataan 
suuria eroavaisuuksia ja etenkin niiden perustuksella jaetaan 
luokka seuraaviin lahkoihin: Ampiaisia, Kovakuoriaisia, Suora- 1 
siipisiä, Verkkosiipisiä, Perhosia, Nahkakuoriäisiä, Kaksi
siipisiä ja Sukahäntäisiä.
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1 Lahko. Ampiaisia. — H y m en o p tera .
Ampiaisten ruumiissa ovat pää, rinta ja takaruumis sel

västi ja jyrkästi eroitetut toisistaan. Rintarenkaat ovat keske
nään ykteenkasvettuneet liikkumattomasi, vaan takaruumiin ren
kaat ovat nivelyhdistyksessä. Pää on enimmiten leveä, poikit
tainen ja alaskääntöinen. Ampiaisten suuosat (Kvsto 484) muo
dostavat sekä purevan että imusuun. Yläleuat ovat erilliset, 
isot ja kovat ja tekevät puremasuun, vaan alaleuat ovat peh
meät, kalvomaiset ja muodostavat kielen ympäri tupenmoisen, 
pitemmän tahi lyhyemmän torven ja muodostavat siten imusuun9 
sillä alahuuli on venyvä ja käytetään pehmeiden ja sulien ainei
den imemiseen tahi nuolemiseen. Alahuulessa on monta eri 
osaa; pisintä osaa sanotaan kieleksi. Muutamilla tähän lah
koon kuuluvilla hyönteisillä on kuitenkin ainoastaan puremasuu, 
jolloin alaleuat ja alahuuli ovat lyhyet. Ampiaisten tuntosar
vet ovat rihmamaisia tahi vihneen muotoisia, harvoin nuijamai- 
sia. Päässä on vielä, paitsi 2 suurta verkkosilmää, kolme pientä, 
yksinkertaista, sileäpintaista silmää. — Rinnassa on kaksi 
erikokoista paria kalvomaisia, harvasuonisia siipiä. Takaruu
mis on joko koko leveydellään kiinni rinnassa tahi lyhyellä 
varrella. Naaraksen takaruumis päättyy useimmiten joko pisti
mellä, joka on yhteydessä myrkkyrauhasten kanssa tahi munan- 
asetinputkella, jolla ampiaiset saavat munansa sopiviin paik
koihin asetetuiksi. Näitä viimeksi mainittuja eroavaisuuksia 
käytetään enimmiten lahkon ryhmittämisen perusteina.

Ampiaiset ovat vilkasluontoisia, metsissä ja kedoilla eläviä 
hyönteisiä. Ne osoittavat hyvin ihmeteltäviä henkisiä kykyjä 
sekä suurta taidollisuutta, etenkin yhdyskunnissa elämisessään, 
huolenpidossa toukistaan ja rakennuksissaan. Sangen merkilli
nen on niiden loisena olo muissa hyönteisissä, etenkin perhois- 
toukissa. Niiden muodonvaihdos on täydellinen. Toukat voi
vat olla hyvin erilaisia kasvannossaan ja elantotavassaan. Muu
tamien toukat ovat hyvin pieniä, päättömiä, silmittömiä ja raa- 
jattomia. Nämä elävät joko loisina muissa hyönteisissä tahi 
kasveihin muodostamissaan. väriomenissa tahi ovat ne vanhem- 
painsa hoidettavia. Toisten toukilla on raajat ja nämä elä
vät, vapaasti liikkuen, kasviosista. Kotelo on täysikehittyneen



222 HYÖNTEI8IÄ.

hyönteisen muotoinen ja sillä on kaikki tämän rumiinosat, 
vaikka ne ovat vielä vaillinaisesti kehittyneitä. Koteloksi 
muuttuessaan kehrää toukka enimmiten ympärilleen kotelokopan. 
Hyödyllisiä ovat monet lajit hävittämällä vahingollisia hyön
teisiä, valmistamalla hunajata ja vaksia sekä väriomenia. Va
hingollisia ovat muutamat havumetsissä.

A m p ia ise t ovat hyönteisiäjoiden m uodonva ihdos  
on tä yd e llin en  ja  joiden su uosa t ovat sam alla  kertaa 
pu rev ia  ja  im ev iä ; siipiä on neljä erikokoista, kalvomaista, 
harvaverkkoista. Ensimmäinen rintarengas on pieni ja  yhty
nyt toiseen rintarenkaasen.

A. N a a ra k se lla  on p is t in  ja  m y rk k y  ra u h a se t
Näillä on takaruumis varrellinen. Eläin pitää pistintä 

takaruumiin sisässä, vaan tarpeen vaatiessa se syöksee sen esille. 
Toukat eivät elä loisina, vaan ne ovat raajattomia ja täysikas- 
vaneet ruokkivat niitä pyydetyillä ja myrkkypistimellä hervas- 
tetuilla hämähäkeillä ja muilla hyönteisillä, joskus myös kasvi- 
aineilla, hedelmillä ja hunajalla. Henkiset ky’yt ovat hyvin 
suuresti kehittyneet.

M eh ilä is ten  (Apis) ruumis on lienteäkarvainen. Ne elä
vät suurissa yhdyskunnissa, jommoiseen kuuluu 15—30,000 työ- 
mehiläistä (suvuttomia eli kehittymättömiä naaraksia), 2—300 
kuhnuria (koiraksia) sekä yksi ainoa emo eli ruhtinatar (ke
hittynyt naaras). Emo ja kuhnurit, jotka molemmat ovat työ- 
mehiläisiä isommat voidaan helposti eroittaa toisistaan silmien 
ko’osta; kuhnurit ovat sitä paitsi pistimettömiä ja niiden taka
ruumis on . lyhyempi ja leveämpi kuin emon (Kvsto 485, 486). Työ- 
mehiläiset tunnetaan takaraajoistaan, joiden litteä keskiosa on 
sisäpuoleltaan karvainen, ulkopuoleltaan kalju, hiukan kovera 
ja reunoissa varustettu tankeilla sukasilla (Vertaa Kvsto 487, 488). 
Sisäpuolen tarkoitus on kasvien siitepölyn kokoaminen, ulko
puolen taas tämän poiskuljettaminen, mehiläisen ensin sotkettua 
se pieniksi möhkäleiksi. Työmehiläiset toimittavat yksinään 
kaiken työn; ne rakentavat pesän kammiot eli kennot, kokoa
vat hunajata ja siitepölyä, joista mehiläiset elävät, syöttävät 
toukkia ja suojelevat yhdyskuntaa vihollisia vastaan.
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Kun uusi yhdyskunta perustetaan, tukkivat työmeliiläiset ensin kaikki 

raot uudessa asumuksessaan tahmealla nesteellä, jota ne kokoavat haavan 
ja muiden puiden silmikoista; ainoastaan pieni suu jätetään. Sitten alkaa 
n. s. kennokakkujen rakentaminen. Rakennusaine on vahaa, jota eriää 
takaruumiin renkaiden välistä sekä sotketaan leuoilla ja jaloilla. Kenno- 
kakut ovat pesässä pystysuorassa asennossa ja jokaisessa on kaksi kerrosta 
kuusikulmaisia kennoja, umpinaiset pohjat vastatusten. Muutamat kennot 
ovat hunajan säilyttämistä varten, toiset ovat toukkien ja koteloin asuin
huoneita. Emo munii yhden munan kuhunkin näistä viimeksi mainituista. 
Toukille syötetään mesileipää s. o. hunajasta ja siitepölystä valmistettua 
taikinata. Ne toukat, joista emot ovat tulevat, asuvat isommissa ja perunan- 
muotoisissa kennoissa; ne saavat myös enemmän ja parempaa ruokaa. Ai
noastaan tästä riippuu emojen ja työmehiläisten erilainen kehitys. Työ- 
mehiläisten toukista saadaan siis paremmalla ruokolla emoja. — Syksyllä tap
pavat työmehiläiset kaikki kuhnurit. Emo ja työmehiläiset sitä vastoin 
elävät yli talven pesässä ja syövät sitä varten koottua hunajata. — Emo 
ei koskaan kärsi toista emoa samassa pesässä. Niin pian sentähden kuin 
nuoret emot ovat täysikehittyneitä, koettaa vanha emo tappaa niitä, vaan 
jos pesässä on liiaksi asukkaita, estävät työmehiläiset emoa siitä. Semmoi
sissa tapauksissa »parveilevat44 mehiläiset s. o. vanha emo jättää pesän pe- 
rustaaksensa uuden yhdyskunnan. Yhdessä kesässä voi samasta pesästä läh
teä neljäkin parvea. — Mehiläiset ovat niitä harvoja hyönteisiä, joita ihmi
nen käyttää hyödykseen ja pitää kotieläiminä.

Tavallinen mehiläinen (A. mellifica) on ainoa Europalai- 
nen laji. Sen alkuperäiseksi kotomaaksi arvellaan kaakkoista 
Europaa. Seitsemännellätoista vuosisadalla kuljetettiin niitä 
Amerikaan, jossa kohta metsistyivätkin. Metsäeläiminä elävät 
ne ontoissa puissa.

K i m a l a i s e t  (Bombus) ovat mehiläisen näköisiä, vaan 
karkeampikarvaisia ja paksumpiruumiisia, ja ovat myös elanto- 
tavoissaan mehiläisten kaltaisia. Ne rakentavat pesänsä va
hasta maakoloihin ja peittävät sen sammalilla. Niiden yhdys
kunnat ovat pienempiä ja ne kokoavat vähemmin, vaan syötä- 
vätä hunajata. Useimmat kuolevat syksyllä; ainoastaan nuo
remmat naarakset elävät yli talven, leväten tainnuksissa, ke
väällä perustaakseen uusia yhdyskuntia. (Kvsto 489).

A m p ia is te n  (Yespa) ruumis on melkein kalju. Ne elä
vät myöskin yhdyskunnissa, niinkuin edelliset, ja rakentavat 
pesänsä puihin, kattohirsien alle y. m. semmoisiin paikkoihin 
vanhasta puuaineesta, jota ne yläleuoillaan jyrsivät ja muodos-
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tavat syljellään puuromaiseksi aineeksi, joka kuivattuna on kuin 
harmaata paperia.

Ampiaiset eivät kokoa hunajata, vaan elävät muista hyönteisistä, 
imelistä kasvinesteistä ja hunajasta, jota ottavat mehiläisiltä. Keväällä ra
kentaa joka naaras pesän, jossa on muutamia kuusisärmäisiä kennoja, joi
hin jokaiseen se munii munan. Näistä syntyy työampiaisia, jotka jatkavat 
pesän rakentamista. Pesässä ovat kennokakut vaakasuorassa asennossa ja 
pesän ympärillä on monikerroksinen peite, jonka alapuolella suu on (Kvsto 
490). Syksypuoleen munii naaras uudestaan munia, joista uroksia ja naa
raksia syntyy. Talven tullessa kuolee koko yhdyskunta paitsi muutamia 
naaraksia, jotka taas seuraavana keväänä perustavat uusia yhdyskuntia.

M u u ra h a ise t (Formica) elävät samoin kuin edelliset suu
rissa yhdyskunnissa ja joka lajia on samoin aina kolme muo
toa; uroksia, naaraksia ja työntekijöitä. Uroksilla on aina, naa
raksilla ainoastaan kiima-aikana, siivet, vaan työntekijät ovat 
siivettömiä. (Kvsto 488). Työntekijät ovat suvuttomia (eli kehit
tymättömiä naaraksia). Vaikka ne ovat siivillisiä uroksia ja 
naaraksia pienempiä, toimittavat ne kaikki tehtävät: rakenta
vat pesän tahi keon, ruokkivat toukkia ja puolustavat yhdys
kuntaa. Tätä tarkoitusta varten on niillä (samoin kuin naa
raksilla) joko sekä pistin- että myrkkyrauhaset, tahi ainoastaan 
myrkkyrauhanen, josta ruiskuttavat kirpeätä nestettä haavoihin, 
jotka ne tekevät leuoillaan.

Pesät ovat hyvin erilaiset eri lajeilla: kivien alla, mättäissä, lahoissa 
puissa tahi rakentavat ne keon havupuiden neuloista y. m. s. Näiden pe
sien sisässä on suuri joukko kaivettuja käytäviä ja kammioita, jotka kaikki 
ovat yhteydessä keskenään. — Muurahaiset käyttävät ravinnokseen sekä 
kasvi- että eläinaineita, etenkin imeliä. Etupäässä näyttävät ne pitävän 
siitä hunajamehusta, joka eroaa kirvoista («muurahaisten lypsylehmiä44). 
Kaikki urokset kuolevat syksyllä ja talvella lepäävät muut muurahaiset tain- 
nuksissa. — Henkisten kykyjen puolesta ovat muurahaiset enimmin kehit
tyneitä kaikista luurangottomista eläimistä ja osoittavat monta ihmeellistä 
vaistoa (esim. «sodankäynnit44 ja «orjat44).

P e to a m ^ ia is ik s i  sanotaan muutamia pitkillä ta k a ra 
joilla varustettuja ampiaisia, jotka kaivavat koloja maahan tahi 
muihin paikkoihin ja asettavat joka koloon munan sekä sen vie
reen hyönteisiä, joita ne hervastuttavat pistollaan, ja peittävät 
sitten kolon. Toukilla on täten heti munasta tultuaan ruoka 
valmiina ja joka lajilla on määrätyt hyönteislajinsa, joita se 
käyttää toukkansa ravinnoksi. Etenkin ne pyytävät perhos-
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toukkia ja muita kasvinsyöjiä hyönteisiä ja ovat siten hyödyl
lisiä. Semmoinen on

H i e ta -am pia inen  (Sphex), joka kaivaa kolonsa hietaan.
(Kvsto 492).

K u lta -a m p ia ise t  (Chrysis) taas panevat munansa yllä- 
mainituihin, petoampiaisten kokoamiin varastoihin, joten näiden 
toukat saavat kärsiä ruuanpuutetta. Petoampiaiset koettavat 
sentähden pistää kulta-ampiaisia pistimellään, vaan näillä on 
suojeluksena kova iho ja kyky käyristyä kokoon.

B. N a a ra ksen  ta k a ru u m iissa  on p is tim e n  ase
m esta m una nase tin to rv i (sahan, purasim en  tah i su 
k ie n  m uotoisena), jo l la  se ase ttaa  m unansa n iih in  
ka sv e ih in  tah i e lä im iin , jo is ta  to u ka t tu le va t saa
maan ravin tonsa .

L o isa m p ia is ten  (Ichneumon) takaruumis on varrellinen, 
pitkäveteinen ja munanasetin on 
useimmiten ulkona ruumiista. Tou
kat ovat jalattomia ja silmättömiä 
ja elävät loisina muissa hyöntei
sissä. Naaras kiinnittää munansa 
joko muiden hyönteisten ruumiin- 
pintaan tahi kaivaa ne munan- 
asettimellaan hämähäkkeihin, puun- 
täihin tahi kärpäsien, perhosien 
ja muiden toukkiin. Munista syn
tyneet toukat elävät nesteistä näi
den „isäntiensä“ ruumiissa ja 
matkaansaattavat ennemmin tahi 
myöhemmin näiden kuoleman (isän
tien tultua koteloiksi tahi täysike- 
hittyneiksi). Loisampiaiset hävittä
vät täten sanomattoman paljon va
hingollisia hyönteisiä ja ovat sen 
kautta luonnon vaikuttavimpia 
keinoja saada näiden kovin suurta 
lisääntymistä estetyksi. — Muu
tamilla ei munanasetin näy ollen- Kuv. 59. Loisampiainen. (Luonnollinen koko).
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kaan ruumiin ulkopuolella (Kvsto 493), toisilla on se niin pitkä, 
että ne voivat asettaa munansa toukkiin, jotka elävät lahoissa 
puissa, kannoissa y. m. s. (Kuv. 59).

V ä r ip is tiä ise t  (Cynips) ovat hyvin pieniä ja asettavat 
munansa kasvien solukudokseen, johon silloin runsaamman nes
teiden keräytymisen kautta syntyy kasvannaisia, joita tavalli
sesti nimitetään väriomeniksi. Tämmöisiä synnyttävät monet 
muutkin hyönteiset. Oikeita väriomenia kasvaa vähässä Aa
siassa erään tammilajin oksiin. Orjantappurassa tavattavat 
sammalen-näköiset kasvannaiset ovat myös erään tämmöisen 
pistiäisen toukkien synnyttämiä.

S a h a p is tiä ise t  eroavat edellisistä siinä, ettei niiden 
takaruumis ole varrellinen, kuin myös siinä, että toukilla on 
raajat sekä elävät kasviaineista, enimmiten lehdistä. (Kvsto 495). 
Naaras leikkaa munanasettimellaan haavan kasviosaan ja aset
taa siihen munansa. Toukka kehrää ympärilleen koteloksi muut
tuessaan paperinkaltaisen kotelokopan. (Kvsto 496 6). Näitä ovat

L e h tip is t iä is e t  (Tenthredo), joita on paljo lajeja (Kvsto 
494, 495), ja

Havupistiäiset (Lophyrus), jonka toukat elävät havupuissa, 
etenkin petäjissä ja tekevät usein hyvin suurta vahinkoa.

2 Lahko. K o v a k u o r ia i s i a .  — Cole op te rä .
Tähän lahkoon kuuluvat hyönteiset ovat kaikissa tärkeäm- 

missä elimissään selitetyn sittiäisen kaltaisia. — Toukat ovat 
tässäkin lahkossa (samoin kuin kaikkien hyönteisten) madon
kaltaisia ja siivettömiä, vaan niillä on useimmiten silmät ja 3 
paria jalkoja sekä aina hyvin vaurastuneet suuosat, jonka täh
den itse voivat hankkia elatuksensa (Toukka ja kotelo Kvsto 509, 
510). Yleensä on niiden elantotapa sama kuin täysikehittyneen 
hyönteisen, ja voi olla hyvinkin erilainen

K o va ku o ria ise t ovat hyönteisiä, joiden m uodonvaih - 
dos on tä yd e llin en  ja  joiden su uosa t ovat p u reva ise t;  
siipiä on neljän joista etumaiset ovat kovat, läpikuultamatto- 
mat (p e it in s i ip iä ), taemmaiset ohuetj, läpikuultavat (Ien- 
ninsiip iä ).
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Tämä on hyvin lajirikas lahko. Ryhmiä eroittaessa käy
tetään tuntomerkkeinä etenkin nilkkojen niveliä, tuntosarvien 
muotoa, pään muotoa ja siipiä y. m.

A. Kovakuoriaisia, joiden kaikki nilkat ovat 5-ni- 
velisiä.

M a a k iitä jä t  (Carabus) juoksevat hyvin pitkillä juoksu- 
jaloillaan, vaan lentävät huonosti ja muutamat ovat lenninsii- 
piäkin vailla. Ne ovat raatelevaisia ja hävittävät sekä touk
kina että täysikehittyneinä etenkin kasvinsyöjiä hyönteisiä. 
(Kvsto 497).

S u ke lta ja t  (Dytiscus) tunnetaan leveästä, litteästä ja 
puikeasta ruumiistaan sekä uimajaloistaan (takaraajat litteät 
ja karvareunaiset). Ne ovat raatelevaisia ja elävät vedessä 
sekä toukkina että täysikehittyneinä, vaan niiden täytyy aina 
vähän väliin nousta vedenpintaan hengittämään. (Kvsto 500).

Sepät (Elater) voivat seljälleen jouduttuaan napsahta
valla äänellä hypähtää ylös ilmaan ja siten tulla jaloilleen taas. 
(Kvsto 502).

L es iä ise t  (Anobium) elävät vanhassa ja kuivassa puu
aineessa ja saavat aikaan taskukellon naksutukselta kuuluvan 
äänen (sukupuolten kutsuääniä kiima-aikana), jonka taikauskoi
set sanovat ennustavan kuolemantapausta.

K iiltom ato  (Lampyris) on tunnettu siitä fosforivalosta, 
joka lämpiminä kesäöinä lähtee toukan ja siivettömän naaraksen 
kolmesta viimeisestä ruumiinrenkaasta. Nämä kovakuoriaiset 
elävät etanoista. (Kvsto 503).

L y h y ts iip is il lä  (Staphylinus) eivät peitinsiivet ylety 
kuin puoliruumiisen; ne elävät muista hyönteisistä ja mätäne
vistä aineista. (Kvsto 501).

Tähän asti mainituilla ovat tuntosarvet olleet enimmiten 
rihmä- tahi sukamaiset, vaan nuijamaiset tuntosarvet on esim.

T u rk k ilo illa  (Necrophorus), joilla myös on lyhyet pei
tinsiivet. Ne elävät kuolleista eläimistä ja mätänevistä sienistä. 
Pienempiä eläimiä, niinkuin esim. hiiriä, metsä-myyriä y. m., 
kaivavat ne maahan niihin muniaksensa. (Kvsto 504).

Lyhyet tuntosarvet, monesta levystä eli lehdestä muodos
tunut nuija päässä (Kvsto 508), on
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S i t t iä is i l lä  (Scarabaeus), joiden eturaajat ovat muodos
tuneet kaivamista varten (Kvsto 506), ja

T u rila illa  (Melolontha), joiden peitinsiivet eivät ulotu 
takaruumiin päähän asti. (Kvsto 507). Turilaiden toukat (Kvsto 
509) elävät maassa kasvien juurista ja tulevat esille vasta nel
jäntenä kesänä täysikehittyneinä hyönteisinä, jotka taas elävät 
puiden lehdistä. Turilaat, etenkin toukat, tekevät usein hyvin 
suurta vahinkoa maanviljelijälle.

B. Kovakuoriaisia, joiden etunilkoissa on takim
maisissa 4 niveltä.

Espanjan kärpäsessä (Lytta), joka on kiiltävän viheriä, 
on kirpeätä, ihoa rakolle vetävää ainetta, jonka tähden sitä 
käytetään lääkkeeksi. Sen oikea kotomaa on etelä-Europa. 
(Kvsto 505). Läheistä sukua tälle on

Toukohärkä (Meloe). Sen toukat mataavat semmoisiin 
kukkiin, joissa käy mehiläisiä. Näihin ne tarttuvat kiinni seura
takseen mehiläispesiin, joissa ne elävät loisina. (Kvsto 511).

Jauhopukki (Tenebrio) on melkein tasasoukka ja ylei
seen tunnettu, koska sen toukka hyvin yleiseen tavataan van
hoissa jauhoissa leipomahuoneissa y. m. s. (Kvsto 513, 512).

C. Kovakuoriaisia, joiden kaikissa nilkoissa on 4  ni- 
velosaa.K ä r s ä k k ä i l lä  (Curculio) on pää pitennyt pitkäksi kär
säksi, jonka sivuissa tuntosarvet ovat kiinni. Niiden ruumis 
on hyvin kova ja kupera ja ne elävät kasvien lehdistä, kukista, 
hedelmistä ja varsista sekä tekevät suurta vahinkoa. (Kvsto 516).

K a a rn a k u o r ia is il la  (Tomicus) on polvikkeiset, nuija- 
maiset tuntosarvet. Ne elävät havu- ja lehtipuiden joko puu
aineessa tahi kaarnan alla ja ovat metsänviljelykselle vahingolli- 
simmat hyönteiset. Ne kaivavat itselleen säännöllisiä käytäviä 
kaarnan sisäpintaan, jotka käytävät ovat eri muotoisia eri la
jeilla. Tämmöisten käytävien pohjukoissa toukat koteloituvat 
(Kvsto 514). '■ **•

H a p s e n k a k k ia is e t  (Cerambycini) ovat isoja kovakuori
aisia ja niiden tuntosarvet ovat hyvin pitkiä, suka- eli harjas- 
maisia. (Kvsto 518). Täysikehittyneinä niitä tavataan pölkyillä 
sekä kasvien kukissa, vaan toukat elävät puuaineessa ja tekevät
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usein suurta vahinkoa. Enimmät saavat aikaan narisevan äänen 
hieromalla rinta- ja nivelrenkaita vastakkain.

K .u lta te rtu t (Chrysomela) elävät sekä täysikehittyneinä 
että toukkina enimmiten puiden ja ruohojen nuorista lehdistä 
ja silmikoista. Tähän kuuluu esim. hyvin tavallinen

Kultaterttu (Ch. aenea) ja Koloradokuoriainen (Ch. de- 
cemlineata), joka viimeisinä aikoina on tullut niin kuuluisaksi 
sen suuren vahingon kautta, jonka se matkaansaattaa potaatti- 
kasveille (Kvsto 517).

D. Kovakuoriaisia,joiden kaikki nilkat ovat 3-ni-
velisiä.

Leppätertut (Coccinella) ovat pieniä kovakuoriaisia, jotka 
sekä täysikehittyneinä että toukkina elävät kirvoista ja ovat 
siten hyödyllisiä (Kvsto 519).

3 Lahko. S u o r a s i ip i s iä .  — O rth o p te ra .
Tämän lahkon hyönteiset eroavat edellisistä lahkoista en

sinnäkin muodonvaihdoksessa. Toukka on jokseenkin täysijou- 
tuneen hyönteisen näköinen ja eroaa pääasiallisesti siinä, ettei 
sillä ole siipiä. Luotuaan nahkansa useampia kertoja muuttuu 
se viimeisessä nahkanvaihdoksessa suorastaan täysikehittyneeksi 
hyönteiseksi, kotelona olematta. Semmoista muodonvaihdosta 
sanotaan vaillinaiseksi (Kvsto 521, 532). Suorasiipisten suuosat 
ovat kehittyneet hyvin vahvaksi puremasuuksi: alahuuli on 
halkinainen ja osoittaa aina olevansa toinen pari alaleukoja; 
yläleuat ovat isot ja vahvat ja alaleukojen ulkoliuska muodos
taa kypärän, joka alapuolelta peittää suuosia. Takaruumis on 
usein varustettu jonkunlaisella lisäkkeellä, munanasettimella, pih
dillä, sukasilla j. n. e. Suorasiipiset osoittavat keskenään suu
rempia eroavaisuuksia ulkomuodossaan, kuin mikään muu hyön- 
teislahko. Niin ovat esim. siivet tässä lahkossa eri hyönteisillä 
hyvin eri lailla muodostuneet.

S u o ra s iip ise t ovat hyönt, joiden m uodonvaih- 
dos on v a illin a in e n  ja  suuosa
televaa muotoa.
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1 . Suorasiipi-korennoi
Nämä eroavat muista suorasiipisistä siinä, että niillä on 

neljä samanlaista, useimmiten verkkosuonista, kalvomaista sii
peä. Toukat eroavat enemmän täysijoutuneesta siivellisestä 
hyönteisestä kuin muiden hyönteisten, joiden muodonvaihdos on 
vaillinainen. Ne elävät nimittäin vedessä ja niiden hengitys
elimet ovat muodostuneet aivan omituisella tavalla. Ilmaputket 
eivät pääty ruumiin pinnassa huokosiin, vaan jatkuvat tavalli
sesti ruumiin ulkopuolelle haaraisiin lehtimäisiin lisäkkeisin, 
joita on nimitetty ilm aputki-kiduksiksi. Näillä ne hengittävät 
vedessä liuonhutta ilmaa ja ilmaputket vievät sen ruumiin osiin 
(Kvsto 521). — Täysikasvuisina kuin myös toukkina elävät nämä 
korennoiset muista hyönteisistä, joita edelliset pyytävät lennosta, 
jälkimäiset useimmiten pihdinmuotoisella alahuulellaan (Kvsto 521). 
Tähän kuuluu:

S u d e n k o r e n n o t  (Libellula), joiden siivet levätessä ovat 
vaakasuorasi levällään (Kvsto 520) ja joiden päässä on, samoin 
kuin muidenkin suorasiipikorennoisten, isot silmät ja lyhyet 
tuntosarvet;

S in ik o r e n n o t  (Agrion), jotka levätessä pitävät siipiään 
yhteenkoottuina ja ylöspäin; sekä

P d iv ä k o r e n n o t  (Ephemera), joiden siivet ovat eriko
koiset, takasiivet pienemmät (Kvsto 522). Nämä eivät täysi- 
kehittyneinä elä kuin yhden päivän tahi jonkun tunnin, ja sen
kin syömättä, jonka tähden niiden suuosat ovat surkastuneet; 
toukkina ne elävät 2—3 vuotta.

T e r m i i t i t  (Termes) muistuttavat elannossaan suuresti 
muurahaisia, josta syystä niitä on nimitettykin «valkoisiksi 
muurahaisiksi. “ Ne elävät suurissa yhdyskunnissa, joissa on 
siivillisiä uroksia (Kvsto 523) ja naaraksia (Kvsto 524) sekä kah
denlaisia suvuttomia, siivittömiä, jäseniä, nimittäin sotilaita  
(Kvsto 525), joilla on isompi pää sekä pitemmät leuat kuin toi
silla ja jotka puolustavat koko yhdyskuntaa, sekä työtermiittejä 
(Kvsto 526), jotka toimittavat kaiken työn. Munimisen aikana 
kadottaa naaras siipensä ja sen takaruumis kasvaa monta ker
taa isommaksi muuta ruumista.
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Termiitit asuvat joko puitten rungoissa tahi savesta taidollisesti 
tehdyissä rakennuksissa, jotka voivat olla 6 kyynärän korkuisia (Kvsto 527). 
Tämmöisiä pesiä ne rakentavat myös puihin. Ne elävät lämpimissä maissa, 
joiden suurimpia vitsauksia ne ovat, sillä ne syövät kaikki, mitä niiden 
eteen sattuu, puuaineen rakennuksista ja huonekaluista, vaatteita, pape
ria j. n. e.

2. Varsinaisia suorasiipisiä.
Näillä on neljä erikaltaista siipeä, joista etumaiset ovat 

nahkeita peitinsiipiä, taemmaiset leveitä, kalvomaisia, pitkittäi
siin poimuihin koottuja lenninsiipiä. Ensimmäinen rintarengas 
on selvään eroitettu muusta rinnasta ja on iso sekä liikkuva. 
Suuosat ovat samanlaiset kuin suorasiipi-korennoisilla, vaan ylä- 
huuli on iso ja peittää yläleukoja. Tuntosarvet ovat pitkät, 
suka- tahi rihmamaiset. Varsinaiset suorasiipiset elävät sekä 
täysijoutuneina että toukkina maalla ja käyttävät ravinnokseen 
kasviaineita tahi ovat kaikkiruokaisia. Toukat ovat hyvin täysi
kasvuisten näköiset, vaan ovat siipiä vailla. (Kvsto 532).

A. Jalat juoksujalkoja (tavallista muotoa, vaan isot ja 
vahvat).

P ih tih ä n n illä  (Forficula) on pitkäveteinen ruumis, joka 
päättyy sarveisaineisilla, kovilla pihdillä. Ne ovat kasvinsyöjiä, 
jotka liikkuvat öisin ja ovat päivillä piilossa kivien alla tahi 
ontoissa ruohovarsissa. Ne ovat sukua lyhytsiipisille Kova
kuoriaisten lahkossa. (Kvsto 528).

T o ra k a t  (Blatta) ovat myös yöeläimiä, jotka vasta ilta
silla tulevat esille hakemaan ravintoa. Ne ovat leveä- ja litteä- 
ruumiisia, nopealiikkeisiä ja vilkkaita, vahinkoa tekeviä eläimiä. 
Naaras munii ison munapussin, jota se monta päivää kantaa 
takaruumiissaan riippuvana, ennenkun se asettaa sen sopivaan 
paikkaan ja toukat tulevat esille. Isommat lajit olivat oikeas
taan kotoisin lämpimistä maista, vaan ovat levinneet kaikkiin 
maan osiin ja asuskelevat ihmisten asuinhuoneissa.

Russakka (B. germanica) on punakeltainen, pitkäsiipinen 
ja tavallinen meillä useimmissa paikoissa. Se on karkoittanut 
Torakan (B. orientalis), joka on kastanjanruuninen, lyhyt
siipinen ja joka meillä ennen oli vastuksena. Se on tullut itä- 
Europasta (Kvsto 529).
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B. Takaraajat ovat muodostuneet (pit
kät ja paksureitiset).

H e p o k a t i t  (Locusta) ovat isoja, heleävärisiä hyönteisiä, 
jotka levätessä pitävät peitinsiipiään kattomaisesti yhdistyneinä. 
Ne ovat liikkeellä päivällä ja elävät kasviaineista. (Kvsto 530).

H e i n ä s i r k a t  (Gryllus) ovat hepokattien näköisiä, vaan 
niillä on lyhyemmät tuntosarvet (Kvsto 531). Molemmat suku
puolet saavat aikaan kirskuvan äänen hankaamalla takajalkojaan 
peitinsiipiä vastaan. Tähän kuuluu M atkasirkka  (G. migrato- 
rius), joka elää mahdottoman suurissa joukoissa Aasiassa, poh- 
jais-Ahrikassa ja etelä-Europassa sekä matkoillaan tekee suun
nattoman suuria hävityksiä.

K otisirkan  (G. domesticus) urokset (samoin kuin hepo- 
kattienkin) saavat aikaan kirskuvan äänensä hankaamalla peitin
siipiään vastakkain; kotisirkka on yöeläin.

4 Lahko. V e r k k o s i ip i s i ä .  — N eu ro p te ra .
Yerkkosiipiset ovat edellisen lahkon korennoisten näköisiä, 

vaan eroavat siinä, että niiden muodonvaihdos on täydellinen. 
Tähän lahkoon kuuluu ainoastaan vähäinen luku hyönteisiä. 
Niiden ruumis on pitkäveteinen ja hoikka ja tuntosarvet ovat 
enimmiten suka- tahi rihmamaiset. Etumainen rintarengas on 
aina selvään eroitettu rinnasta. Molemmat siipiparit ovat kalvo- 
maisia lenninsiipiä ja melkein samankokoiset, vaan voivat muu
ten olla sangen erilaisia. Suuosat ovat tässä lahkossa pure- 
vaiset, vaan muutamilla ne ovat surkastuneet ja puremiselimiksi 
kelvottomat. Yerkkosiipisten toukat ovat raatelevaisia ja niillä 
on purevaiset suuosat, jotka joskus ovat hyvin omituisella tavalla 
muodostuneet; useimmat elävät vedessä. Kotelo on samanlainen 
kuin ampiaisten ja kovakuoriaisten, vaan on enemmän liikkuva.

V e r k k o s i ip i s e t  ovat hyönteisiä, jo iden  m u o d o n v a ih 
d o s  on t ä y d e l l in e n  j a  s u u o s a t  p u r e v a i s e t  tahi surkastu
neet; siipiä on neljä melkein samankokoista, kalvomaista j a  
verkkosuonista.

1. Muutamilla on täydellisiksi kehittyneet purevaiset suu- 
osat ja läpikuultavat, yhdenkaltaiset siivet, jotka eivät ole poi
muihin laskettavat. Näitä ovat:
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Muurahaiskorennot (Myrmicoleon), jotka ovat hyvin suden
korennon näköisiä (Kvsto 536). Niiden toukkien yläleuat ovat 
pitkät, pihtimäiset ja onttosisuiset („imuhampaita“) (Kvsto 537).

Tämä toukka kaivaa hiekkaan suppilonmuotoisia kuoppia, joiden 
pohjaan se asettuu piiloon odottamaan, kunnes joku muurahainen tahi muu 
hyönteinen putoaa alas siihen, jolloin se heti tarttuu kiini saaliisensa ja 
imee yläleuoillaan sen pehmeät osat. Jos saalis koettaa paeta, heittää se 
päällään ja leuoillaan hiekkaa sen päälle, jotta se uudestaan putoaa alas.

Pihtikorento (Panorpa), jolla on pitkä kärsä ja uroksen 
takaruumiissa vahvat pihdintapaiset kynnet (Kvsto 538).

2. Toisilla on surkastuneet suuosat, sillä ne elävät täysi
kasvuisina ainoastaan lyhyen ajan eivätkä ota mitään ravintoa. 
Niiden siivet ovat harvasuoniset, tiheäkarvaiset tahi suomupeit- 
teiset; takasiivet useimmiten pitkittäin poimuiset. Ne lähene
vät hyvin seuraavan lahkon koiperhosia. Toukilla on purevaiset 
suuosat ja ne elävät vedessä, asuskellen hiekkajyväsistä, korsi- 
ja lastukappaleista y. m. s. rakennetuissa tuppilomaisissa tor
vissa eli huoneissa, joissa toukka pitäikse kiinni takaruumiissa 
olevalla koukulla; pää ja rinta ovat enimmiten huoneesta ulkona. 
Tätä huonettaan kuljettavat ne mukanaan, missä liikkuvat (Kvsto 
533). Koteloksi muuttuessaan kutovat ne jonkunlaisen verkon 
torven suulle. Tähän kuuluu

Y ö k o r e n n o t  eli V e s ip e r h o s e t  (Phryganea), jotka ovat 
liikkeellä veden läheisyydessä etenkin iltasilla ja öillä (Kvsto 534,535).

3. Tähän lahkoon luetaan myös nuo merkilliset K ie r to -  
s i i v e t  (Kvsto 539). Niiden naarakset ovat siivittömiä ja raajat- 
tomia ja elävät loisina etenkin mehiläisten takaruumiin renkai
den välissä. Uroksella on takasiivet, jotka ovat isot, kalvo- 
maiset ja pitkittäisesti poimuiset, vaan etusiivet ovat surkastu
neet, ollen omituisina kierteisinä eliminä. Suuosat ovat myös
kin surkastuneet. Toukat syntyvät naaraksen ruumiissa ja 
syövät itsensä ampiaisten toukkien ruumiisen, jossa elävät loisina 
ja muuttuvat koteloiksi samalla kertaa kuin nämäkin (Kvsto 5l59).

5 Lahko. P e r h o s ia . — Lepidoptera.
Perhoset voi helposti eroittaa kaikista muista hyöntei

sistä. Niiden suuosat ovat osaksi surkastuneet, osaksi muo
dostuneet imemistä varten; perhoset elävät nimittäin täysike-
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liittyneinä hyönteisinä ainoastaan lyhyen ajan, ja semmoisina ne 
joko eivät ota ravintoa ollenkaan tahi imevät ainoastaan kuk
kain hunajata. Alaleuat ovat rihmamaisesti pitenneet sekä 
sisäpuolelta kourumaisesti kovertuneet niin, että ne yhteenlii- 
tettyinä muodostavat kierteisen torven eli imukielen (Kvstö 
540 6). Kun tätä torvea ei käytetä, on se sisäkierteisenä pään 
alla alahuulen karvaisien suurihmojen (Kvsto 540 d) välissä. 
Kaikki muut suuosat ovat surkastuneet. Päässä huomataan 
vielä isot verkkosilmät (c) sekä tuntosarvet (a), jotka eri per- 
hosryhmissä ovat hyvin erilaiset. — Rinnan kaikki kolme ren
gasta ovat liikkumattomasti kiinnikasvettuneet toisiinsa. Siipiä 
on perhosilla neljä ja ne ovat enimmiten isot sekä läpikuulta- 
mattomat, sillä niitä peittää pienet, usein hyvin kauniskarvaiset 
ja muotoiset suomut („pöly“). Muuta ruumista peittää tavalli
set karvat.

Enimmän aikansa viettää perhonen toukkana („ukonkoi- 
rana“); sen ruumis on silloin pitkäveteinen, liereä ja pehmeä; 
ainoastaan pää on kovempi. Päässä on ryhmä sileäpintaisia 
pikkusilmiä kummallakin puolella sekä purevaiset suuosat; ylä- 
leuat ovat erittäin vahvat. Iho on joko paljas tahi pitkäkarvainen 
tahi on siinä syyliä, piikkejä tahi muita kasvanneita. Tavalliset 
kolme paria rintajalkoja ovat lyhyitä, vaan nivelikkäitä, mutta 
sitä paitsi niillä on nivelettömiä jalkoja takaruumiissa. Perhois- 
toukat elävät ylipään lehdistä ja muista kasviaineista. Joka 
lajilla on enimmiten määrätty kasvilajinsa, josta se elää. Joskus 
elävät ne eläimellisistä aineista. Ne ovat erinomaisen ahmatteja 
ja tekevät usein hyvin suurta vahinkoa siinä, missä niitä ilmes
tyy suurin joukoin. Useat kerrat luotuaan nahkansa ja saa
tuaan täyden kokonsa, muuttuvat ne koteloiksi, muutamat maan 
sisään tahi muuhun piilopaikkaan, toiset silkkilangoista valmis
tettuun kotelokoppaan, joita lankoja ne muodostavat vetäen ala- 
huulessa olevasta reiästä sitkeätä nestettä, joka ilmassa heti 
hyytyy langaksi; vaan muutamien kotelot ovat aivan vapaina 
lehdillä tahi oksilla, kiinnitettyinä yhdellä hienolla langalla. 
Kotelo on erilainen kuin muiden hyönteisten, sillä heti kotelon 
muodostuttua eriää siitä neste, joka kovettuu koko ruumista peit
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täväksi nahkaksi, jossa hienoista viivoista voi eroittaa täysi- 
kehittyneen hyönteisen eri ruumiinosat.

P e r h o s e t  ovat hyönteisiä, joiden m u o d o n v a ih d o s  on 
tä y d e l l in e n  j a  s u u o s a t  im e v ä i s e t  (  ei 
siipiä  on neljä läpikuultamatonta, hyvin pienillä suomuilla 
peittynyttä.

1. Päiväperhosilla (Papilio) on hoikka ruumis ja leveät, 
usein heleäväriset siivet. Levätessään pitävät ne siipiään pys
tyssä vastakkain (Kvsto 544). Niiden tuntosarvet ovat nuppi- 
tahi nuijapäiset (Kvsto 541). Toukka on useimmiten sukakarvai- 
nen, vaan myös joskus käsnäpintainen; kotelo on kulmikas, he- 
leävärinen ja kultapilkkuinen, eikä ole minkäänlaisen kotelo- 
kopan sisällä, vaan riippuu vapaasti takapäästään; joskus myös 
hieno lanka sen ympärillä sitä kannattaa (Kvsto 542, 543). Nämä 
perhoset lentävät päivällä. Näitä ovat esim. Kaaliperhonen, 
jonka toukka on „kaalimato“, Nokkosperhonen y. m.

2. Hämärä- eli lltaperhosilla on paksu ruumis ja kapeat, 
pitkähköt etusiivet, jotka ovat takasiipiä paljoa pitemmät. Levä
tessään pitävät ne siipiään vaakasuorasti levällään tahi katto- 
maisesti kokoon laskettuina. Näiden tuntosarvet ovat päästä 
paksummat ja usein 3-särmäiset. Toukka on enimmiten paljas- 
ihoinen ja sillä voi olla sarvi viimeistä lähimmässä ruumiin- 
renkaassa. Kotelo ei ole kulmikas ja on maan sisässä. Nämä 
perhoset lentävät enimmiten illan pimetessä, muutamat päivällä
kin. Näitä on esim. Iltaperhonen (Sphinx).

3. Yöperhosilla ovat tuntosarvet kampamaiset, nyhäreu- 
naiset tahi sukamaiset. Levätessään pitävät ne siipiään katto- 
maisesti tahi vaakasuorasti kokoonlaskettuina. Yöperhosien ruu
mis on ylipään lyhyt ja paksu. Ne lentävät ainoastaan ilta
silla ja öillä, jonka tähden niiden väritkin ovat tummempia kuin 
edellisten. Toukka on joko paljas tahi karvainen ja muuttuu 
koteloksi monella tavalla, usein kehräten ympärilleen kopan. 
Näiden joukossa tavataan hyvin vahingollisia hyönteisiä, vaan 
Silkkiperhonen (Bombyx mori) (Kvsto 545, 54fi) on niitä harvoja 
hyönteisiä, jotka suorastaan ovat ihmiselle hyödyllisiä. Sen 
toukka, „silkkimato“, (Kvsto 549) kehrää koteloksi (Kvsto 548) 
muuttuessaan ympärilleen kotelokopan (Kvsto 547) silkistä, jonka
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se vetää kahdesta suun vieressä olevasta kehruuelimestä. Koko 
kotelokoppa on yhdestä eheästä langasta, joka on niin vahva, 
että sitä voi keriä. Silkkiperhonen on kotoisin Kiinasta ja sen 
munia tuotiin Europaan ensi: kerran vuonna 555 j. K. Nyt 
on silkinviljelys yleinen teollisuuden haara kaikissa maissa, joissa 
silkkiäis- eli mulperipuu, jonka lehdistä toukka elää, voi kas
vaa. — Yöperhosia ovat myös Mittariperhoset (Geometra), joi
den toukilla on jalat ainoastaan ruumiin kummassakin päässä. 
Kävellessään nämä toukat kohottavat ruumistaan kaareen, vuo
rotellen muuttaen etu- ja takaruumistaan eteenpäin niin, että 
näyttää siltä, kuin mittaisivat sitä maata, jota kulkevat. Ko
telo ei kehrää ympärilleen kotelokoppaa (Kvsto 55Ö).

4. Pikkuperhosiksi sanotaan pieniä perhosia, joiden tunto- 
sarvet ovat rihma- tahi sukamaiset, ruumiinpituiset tahi pitem
mät ja joiden, siivet ovat kapeat, ripsilaitaiset sekä pidetään 
levätessä joko kattomaisesti yhteenlaskettuina tahi kierrettyinä 
ruumiin ympäri. Ne lentävät sekä yöllä että päivällä. Toukka 
elää harvoin ulkona ilmassa, vaan ravintoaineiden sisällä, tulee 
esille koteloksi muuttuessaan ja kehrää ympärilleen kopan. 
Nämä ovat pienimmät ja lukuisimmat kaikista perhosista. Näitä 
ovat esim. Kääriäiset (Tortrix), jotka ovat pieniä, litteitä per
hosia, joiden toukat elävät kokoon käärityissä lehdissä, joita ne 
syövät. Nämä kääreet kiinnitetään hienoilla silkkilangoilla. 
Muutamien lajien toukat elävät kuitenkin esim. omenissa ja pe
runoissa, jotka ne pilaavat (Kvsto 551, 552). —  Tähän kuuluvat 
myöskin Koiperhoset (Tinea), jotka ovat hyvin pieniä perhosia. 
Niiden toukat elävät osaksi kasviaineista ja osaksi eläimelli
sistä aineista, niinkuin turkiksista, villavaatteesta ja semmoi
sesta, joita ne hävittävät suuressa määrin. Kaluamistaan aine
osista tekevät ne ympärilleen pitkän, silkkisen tupen, josta pis
tävät esille eturuumiinsa liikkuessaan (Kvsto 553).

6 Lahko. IS T a h k a k u o ria is ia . — H em ip te ra .
Nahkakuoriaisten ulkonäkö on useamman lahkon hyöntei

siin; muutamat ovat kovakuoriaisten, muutamat heinäsirkkojen, 
perhosien tahi kaksisiipisien näköisiä. Niiden alahuuli on muo
dostunut nivelikkääksi imupilliksi, jonka tyveä ylähuuli peittää
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ja jonka sisällä pistinsu’ iksimuodostuneet ylä- ja alaleuat ovat 
(vertaa Kvsto 555 a, 6, e). Tätä imupilliä pitää eläin, kun se ei 
sitä käytä, painettuna vasten ruumiin alapuolta, jossa sitä varten 
usein on erityinen uurros. (Kvsto 554). Ensimmäinen rintarengas 
on aina vapaa. Siipien muodostuksen suhteen eroavat nahka- 
kuoriaiset keskenään enemmän kuin muiden lahkojen hyönteiset. 
— Nahkakuoriaiset elävät nesteistä, joita ne imevät kasveista 
ja eläimistä. Niiden toukat ovat samoin, kuin suorasiipistenkin, 
jo heti munasta tultuaan melkein täysikehittyneiden näköisiä, 
vaan siivettömiä. (Kvsto 56i).

N a h k a k u o r ia i s e t  ovat hyönteisiä, joiden  
v a ih d o s  on v a i l l in a in e n  ja  s u u o s a t  im e v ä is e t  (ja sa 
malla pistäväiset); siivet vaihtelema muodostusta.

1. Puolisiipisillä on neljä siipeä, joista etusiivet on 
puolesta nahkeat, vaan kärjenpuolesta kalvomaiset niinkuin 
takasiivet. (Kvsto 556). Etusiipiään pitää hyönteinen levätessään 
enimmiten ristissä. (Kvsto 557). Etusiipien välissä peittää selkää 
kolmikulmainen kilpi (jommoisen aihe myös on kovakuoriaisilla, 
joita nämät hyönteiset muistuttavat sangen paljon). Imupilli 
lähtee otsan päästä. Puolisiipiset antavat pahan hajun ja maun 
kaikelle, johon koskevat. Elantotavassaan ovat puolisiipiset hy
vin erilaisia. Muutamat, niinkuin Metsäluteet (Kvsto 556, 557), 
elävät enimmiten kasvien nesteistä; toiset, niinkuin Vesimitta
r i t  (Hydrometra), jotka juoksevat veden pinnalla, pyytävät hyön
teisiä; tavallinen Lude  elää verestä ja on siivetön. (Kvsto 558). 
Vesimalluainen (Notonecta) elää vedessä ja ui selkä alaspäin; 
se nostaa alinomaa takaruumiinsa vedenpintaan hengittääkseen 
ilmaa (Kvsto 559).

2. Kokonaissiipiset eroavat edellisistä siinä, etteivät nii
den etusiivet, jotka ovat joka paikasta samanlaiset, ole kokoon 
laskettuina ristiasennossa, vaan samoin kuin takasiivet katto- 
maisesti, reunat vastakkain. Etusiivet ovat takasiipiä kovem
mat tahi ovat kaikki neljä siipeä yhdenlaisia, kalvomaisia. Koko- 
naissiipisten imupilli lähtee pään alapuolelta. Kaikki elävät ne 
kasvinesteistä ja useimmat kokonaan kasvien loisina.

K a s k a i l l a  on läpikuultavat siivet. (Kvsto 560). Useim
pien lajien toukat elävät heinä- ja ruohokasveilla niiden ruu
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miista eriävässä vaahdossa („konnansyljessä“). Muutamien lämpi
missä maissa elävien suurempien lajien urokset saavat aikaan 
lintujen viserrykseen vivahtavan äänen omituisella elimellä, joka 
niillä on keskiruumiin alapuolella.

K i r v a t  eli L e h t i t ä i t  (Aphis) ovat pieniä, enimmiten 
viheriäisiä hyönteisiä, jotka elävät suurissa joukoin oksilla, leh
dillä tahi juurilla, joiden nesteitä ne imevät. Ne tekevät usein 
suurta vahinkoa viljelykasveille. Niillä on joko neljä kalvo- 
maista siipeä tahi ovat ne siivettömiä. Niiden takaruumiissa 
on kaksi hienoa putkea, joista laskevat sitä imelätä, tahmeata 
nestettä, joka usein peittää kasvien lehtiä ja oksia, ja jota 
muurahaiset niin halukkaasti syövät. Niiden sikeytyminen on 
omituinen. Ne syntyvät keväällä munista ja synnyttävät koko 
kesän ajan eläviä sikiöitä useampia polvikuntia ja vasta syk
syllä syntyy uroksia ja naaraksia, jotka munivat munia.

Kilpitäit(Coccus) elävät myös kasvien nesteistä (rakas
tavat enimmin sitkeälehtisiä kasveja). Uroksilla on yksi pari 
siipiä, naarakset ovat siivettömiä. Kun nämä viimeksi mainitut 
ovat imupillillään imeytyneet kiinni johonkin, jäävät ne liikku
mattomina siihen paikkaan. Tässä tilassa munivat ne munia. 
Monesta lajista saadaan kauniita väriaineita, niinkuin esim. 
Kokenillieläimestä (O. cacti), joka elää Kaktuskasveilla Keski- 
Amerikassa. (Kvsto 562).

3. Nahkakuorisiin luetaan myös Täit (Pediculus), jotka 
ovat siivettömiä ja elävät nisäkkäiden loisina. (Kvsto 563). Useim
milla nisäkkäillä on omat lajinsa.

7 Lahko. K a k s is iip is iä . — Diptera.
Kaksisiipiset ovat monessa suhteessa ampiaisten kaltaisia. 

Jo yleisessä ulkomuodossa on yhtäläisyyttä, vaan myöskin ruu
miin uiko- ja sisärakennuksessa, elantotavassa, toukkanaolossa 
y. m. Kaksisiipisten siivet ovat myös samanlaiset kuin am
piaisten etusiivet, vaan takasiivet ovat surkastuneet hyvin pie
niksi n. s. varisti miksi, jotka ovat päästä nuijamaisiksi pulloit- 
tuneet ja hyönteisien lentäessä ovat hyvin nopeassa, väräjävässä 
liikkeessä, vaan muuten etusiipien peitossa. (Tarkasta Kvsto 565). 
Suuosat ovat aina imeväiset, vaan voivat joskus olla surkastu-
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neina. Alahuuli on tässäkin lahkossa muodostunut kourumai- 
seksi tahi pillimäiseksi imukärsäksi eli tupeksi, joka useimmi
ten päättyy kahdella pehmeällä, tulistuneella ja
jonka sisällä pistinsukasiksi muodostuneet muut suuosat (ylä- 
huuli, ylä- ja alaleuat) ovat. (Tarkasta Kuv. 60). Nämä suka
set ovat hyvin vähän kehittyneet, kun eläin elää helposti saata
vista nesteistä; vaan kun se elää kasvinesteistä tahi eläinten 
verestä, joita se voi saada ainoastaan pistämällä, ovat sukaset 
pitkät ja kankeat. Kaksisiipisten tuntosarvet ovat joko lyhyet, 
otamaiset, tahi pitkät, sulkaripsiset. — Se suriseva ääni, joka 
kuuluu näiden hyönteisten lentäessä, syntyy siitä, että ilma voi
mallisesti tunkeutuu ulos ruumiin kupeilla olevista ilmahuoko- 
sista, tahi koko iholuuston väräjämisestä. — Kaksisiipisten tou
kat ovat enimmiten jalattomia ja myös päättömiä. Muutamat 
niistä elävät vedessä, toiset mätänevissä eläin- ja kasviaineissa, 
muutamat loisina muissa eläimissä j. n. e. — Kaksisiipiset ovat 
vastuksellisimpia hyönteisiä sekä ihmisille että eläimille, etenkin 
lämpimissä maissa.

K a k s i s i i p i s e t  ovat hyönteisiä, joiden  
d o s  on tä y d e l l in e n  j a  s u u o s a t  im e v ä i s e t  (ja useimmiten 
samalla pistäväiset); siipiä  on kaksi kalvomaista.

Tämä on Ampiaisten jäljestä lajirikkain hyönteislahko ja 
voittaa kaikki muut yksilöin paljoudessa.

P a a r m a t  (Tabanus), joilla on iso, leveä ruumis ja lyhyet, 
kolminiveliset, karvattomat tuntosarvet, vaivaavat suuresti he
vosia ja nautaelukoita, joista naarakset imevät verta, ensin pis
timellään pistettyään läpi nahkan. Toukka elää mudassa ja 
sonnassa ja muuttuu koteloksi maan sisässä. (Kvsto 564).

P e to k ä r p ä s e t  (Asilus) ovat pitkäveteisiä, hoikkaruu- 
miisia hyönteisiä, joiden tuntosarvet ovat samanlaiset kuin paar
mojen ja jalat vahvat. Ne tavataan enimmiten teillä ja päivä- 
paisteisilla paikoilla ja elävät muista hyönteisistä. (Kvsto 565).

K ä r p ä s i l l ä  (Musca) on myöskin lyhyet sarvet niinkuin 
edellisilläkin, joista ne eroavat siinä, ettei niiden imusuussa ole 
pistinsukasia, kuin myös siinä, että niiden toukat muuttuvat 
koteloksi omassa toukkanahkassaan, joka muodostuu kovaksi 
kuoreksi kotelon ympärille. Toukat voivat olla hyvin erinä
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köisiä; ne ovat aina raajattomia, usein päättömiäkin. (Kuv 61). 
Huonekärpdsen (Kvsto 566) toukka elää sonnassa ja liassa, 
Lihakdrpdsen  lihassa.

S a i v a r t a j i l l a  (Oestrus) on täysikasvuisina surkastuneet 
suuosat. (Kvsto 567). Vaikka ne eivät siis voi pistää, matkaan- 
saattavat ne kuitenkin elukoille suurta tuskaa, sillä niiden tou
kat elävät loisina isompain eläinten ruumiissa. 
vartaja  asettaa munansa lampaiden sieramiin, josta toukat ma- 
taavat otsaluun onteloihin. Siellä tultuaan täysikasvuisiksi tou
kiksi mataavat ne takaisin, pudotakseen maahan, ja muuttuvat 
koteloiksi. — Hevosensaivartaja asettaa munan hevosen kar
voihin, josta ne tulevat hevosen nuollessa itseään sen ruuansu
latuskanavaan, jossa toukat syntyvät. — Raavaansaivartaja  
asettaa munansa raavaiden selkäkarvoihin, josta toukat syövät 
itsensä nahkan alle, jossa oleksivat visvarakkuloissa.

S d d s k i l l d  (Culex) on hoikka ruumis ja pitkät, heikot 
jalat. (Kvsto 568). Ainoastaan naarakset pistävät ja imevät verta; 
muuten ne elävät kasvien nesteistä. Ne lentävät suurissa par
vissa, etenkin päivän laskun aikana, veden läheisyydessä, johon 
laskevat munansa ja jossa niin hyvin toukka kuin kotelokin elää. 
(Kuv. 61). Sääsket eroavat kaikista edellisistä kaksisiipisistä

siinä, että niiden tuntosarvet ovat pit
kät ja moniniveliset sekä uroksilla niin 
pitkä- ja haarakarvaiset, että ovat höy
henen näköiset (Kuv. 60^4«). Toukka on 
varustettu hengitystorvella, jonka se ko
hottaa vedenpintaan hengittääkseen il
maa. Kotelo muodostaa ympärilleen 
kotelokuoren; sillä on 2 hengitystor- 
vea ja se on liikkuva. (Kuv. 61). — 
„Moskitos“ on yleinen nimitys useam- 

r r u n t m o f a T ~b malle sääskilajille Amerikan kuumissa
osissa- “  (Tipula), jotka

- hdf  ‘piltouÄ I " « t S Ä  ovat sääskiä Paljoa isommat, eivät
ylä- J» alaleuat. p i s t ä .

H e v o s k d r p d s e t  (Hippobosca) elävät hevosien ja nauta
eläinten verestä. Ne eroavat sikiytymisessään kaikista muista

Kuv. 60. Sääsken suuosat. — A
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hyönteisistä, sillä toukka kehittyy naaraksen ruumiissa ja syn
tyy vasta kotelona.

Kuv. 61. Erityisten sääskien toukkia ja  koteloita. 1 ja 2 eräiiu sääsken tonkka ja kotelo; 3 vaaksiaisen toukka; 5 ja 4 tavallisen sääsken toukka ja kotelo; 10 hevosen- saivartajan toukka; 11 ja 12 lihakärpäsen toukka ja kotelo.

Tähän lahkoon luetaan myös k ir p u t  (Pulex), jotka ovat 
siivettömiä, vaan joilla sen sijaan on jalat hyvin kehittyneinä, 
takajalat hyppimäjalkoina. (Kvsto 569). Suu on pistinsukasilla 
varustettu imusuu. Toukat ovat pienten, valkoisten matojen nä
köisiä ja elävät liassa, lattian raoissa y. m.

8 Lahko. S u k a h ä n tä i s iä .  — T hysan ura .
Nämä eläimet eroavat monessa suhteessa kaikista muista 

hyönteisistä. Synnyttyään eivät eroa muussa kuin ruumiin koossa 
täysikehittyneestä; niillä ei siis ole muodonvaihdosta. Niille ei 
kasva koskaan siipiä; ruumis on karva- tahi suomupeitteinen ja 
takapäässään varustettu kaksihaaraisella sukamaisella liikunto- 
elimellä eli hyppimähännällä. Niiden suuosat ovat enimmiten 
purevaiset ja silmänsä ovat sileäpintaisia pikkusilmiä, vaan ei 
koskaan verkkosilmiä. Ne elävät pimeissä paikoissa.

S u ka  hän tä ise t ovat hyönteisiä, joilla ei ole muodon
v a ih d o s ta , ja  joiden su uosa t enimmiten ovat p u reva ise t;  
ei ole siipiä eikä verkkosilmiä.

Tähän kuuluu esim. Lumikirpp(Podura). (Kvsto 570).

16
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I I  Luokka. Tuhatjalkaiset —  M y rio p o d a .
Yleisimpien ruumiinelinten suhteen ovat tuhatjalkaiset 

hyönteisten kaltaisia, joista ne kumminkin voidaan helposti eroit- 
taa, sillä tuhatjalkaisten ruumiissa voidaan muista ruumiin nivel- 
renkaista eroittaa ainoastaan pää; kaikki muut nivelrenkaat 
ovat samanlaisia ja niissä on kussakin  yksi tahi kaksi paria 
kynnellisiä jalkoja. (Kuv. 62). Tässä suhteessa ne osoittavat

Kuv. 62. Tuhatjalkainen.

yhtäläisyyttä muutamien äyriäisten ja matojen kanssa. Päässä 
niillä on samoin kuin hyönteisillä yksi pari tuntosarvia, silmät 
ja suuosat. Silmät eivät ole verkkosilmiä, vaan sileäpintaisia 
pikkusilmiä. Suuosat ovat purevaiset (Katso Kvsto 572 5, g, / )  
ja paitsi niitä suuosia, joita tavattiin hyönteisillä, toimittaa muu
tamilla tuhatjalkaisilla myös kaksi ensimmäistä jalkaparia suu- 
osien virkaa. Semmoisia jalkoja nimitetään leukajaloiksi. Si
sus-elinten suhteen ovat tuhatjalkaiset jokseenkin hyönteisten 
kaltaisia ja hengittävät kaikki ilmaputkilla, jotka aukeavat kah
della reiällä, huokosella, melkein joka ruumiin renkaassa. — 
Munasta syntyneet sikiöt ovat muuten täysikehittyneen näköisiä, 
vaan niillä on vähempi luku ruumiin renkaita ja kolme paria 
jalkoja. Ne luovat usein nahkansa ja kasvavat siten, että uu
sia renkaita syntyy entisten väliin. — Tuhatjalkaiset elävät joko 
kasviaineista tahi ovat raatelevaisia. Ne ovat yleensä valoa 
pakenevia eläimiä, jotka asuvat maassa, kiven, puunkuoren y. 
m. alla.

T u h a t ja lk a is e t  ovat niveljalkaisia eläim iä,jotka hengit
tävät ilmaa ilmaputkilla j a  joiden pää  on selvästi eroitetta- 
vana, vaan muu ruumis on melkein y h d e n m o is ia  r e n k a i t a . 
N iillä  on y k s i  p a r i tuntosarvia ja  lukuisia raajoja .

Luokka jaetaan kahteen lahkoon: Kaksoisjalkaisia  ja 
Erijalkaisia.
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1 Lahko. K  a k s o is j  a ik a is ia .  — D iplopoda.
Näiden ruumis on liereä, pää iso ja tuntosarvet lyhyet. 

Ensimmäisissä ruumiin nivelrenkaissa on ainoastaan yksi, mutta 
seuraavissa kaksi paria jalkoja, jotka jalat kaikki ovat astuin- 
jalkoja sekä kiinni ruumiin alapuolella. Nämä eläimet ovat jäyk
kiä ja hitaita liikunnoissaan ja käyristyvät kokoon, kun niitä 
häty}^ttää, sekä levittävät pahan hajun. Ne elävät lahovista kasvi- 
aineista ja kuolleista pikkueläimistä.

K a k  s o i s j a l k a i s e t  ovat tuhatjalkaisia, joiden ruumis 
on l ie r e ä  ja  useimmissa nivelrenkaissa k a k s i  p a r ia  astuin- 

ja lko ja .
Semmoinen on esim. Kaksoisjaikainen  (Julus). (Kvsto 571).

2 Lahko. E r ija ik a is ia . — Chilopoda.
Näiden ruumis on litteähkö, tuntosarvet ovat pitkät ja 

ruumiin renkaissa on kussakin yksi pari raajoja. Kaksi ensim
mäistä nivelrengasta on yhteen kasvanut päähän ja niiden raajat 
ovat leukajalkoja. Toinen näistä jalkaparista päättyy vahvoilla 
koukuilla, jotka ovat onttoja ja yhteydessä myrkkyrauhasten 
kanssa. Näillä myrkkyleuoillaan voivat ne tappaa saaliinsa ja 
muutamat lämpimien maiden lajit ovat vaarallisia ihmisillekin.

E r i j a l k a i s e t  ovat tuhatjalkaisia, joiden ruumis on 
l i t t e ä  j a  joiden nivelrenkaissa on y k s i  p a r i  j a l k o j a ;  kaksi 
ensimmäistä ja lkaparia  leukajalkoina.

Tähän kuuluu esim. Tuhatjalkainen (Scolopendra). (Kvsto 572).

II I  Luokka. Hämähäkkieläimet. —  A ra c h n o id e a .
R is tih ä m ä h ä k iii se litys.

Niitä kolmea ruumiinosaa, jotka voitiin eroittaa hyönteisen 
ruumiissa, emme löydäkään Ristihämähäkin ruumiista, sillä pää 
ja rinta ovat sillä lujasti yhteenkasvettuneina yhtenäiseksi etu- 
ruumiiksi. (Kvsto 578, 579). Takaruumis on munanmuotoisesti 
pyöreämäinen; se ei ole rengasjakoinen, niinkuin hyönteisten. 
Se on sitä paitsi pehmeä ja hienonahkainen sekä hyvin hienolla 
varrella kiinni eturuumiissa. Takaruumiin selkäpuolella muo



244 HÄMÄ.HÄKKIELÄIMET.

dostavat muutamat valkoiset täplät ristin, josta tämä hämähäkki- 
eläin on saanut nimensä. Eturuumfissa ovat silmät, suuosat ja 
raajat. Silmät eivät ole verkkosilmiä, vaan ainoastaan 8 eril
listä sileäpintaista pikkusilmää. Varsinaisia tuntosarvia ei ole, 
vaan kaksi paria raajoja, jotka toimittavat ylä- ja alaleukojen 
tehtävää. Seuraava raajapari ei muodosta, niinkuin hyönteisillä, 
alahuulta, vaan jalkaparin. Kun tämän lisäksi tulee 3 seuraa- 
vaa jalkaparia, on Ristihämähäkillä neljä paria astuinjalkoja. 
Rakennukseltaan ovat yläleuat vahvoja tavoittamiselimiä ja kaksi- 
nivelisiä. Tyvipuoleisessa niveleessä on myrkkyrauhanen, jonka 
myrkkynestettä johtaa haavaan toisen niveleen läpi kulkeva tie- 
hye. Tällä aseella tappaa Ristihämähäkki ne pienet eläimet, joista 
se elää. Siipimuodostuksia ei ole ensinkään. — Ristihämähäkki 
hengittää, niinkuin hyönteisetkin, ilmaputkilla, vaan kaksi huo
kosta johtaa aivan omituisesti muodostuneisin, pussimaisiin hen
gitys-elimiin, joissa on joukko litteitä ilmaputkia päälletysten tahi 
vieretysten kirjanlehtien tapaan. Nämä ovat nimeltään keuhko- 
pusseja. — Nämä eläimet eivät ole kasvaessaan muodonvaih- 
doksen alaisia.

Takaruumiissa on Ristihämähäkillä kuusi kehruunystyrää 
(Kvsto 577), joista se voi vetää ulos silkkinestettä, joka ilmassa 
heti hyytyy hienoiksi langoiksi. Nämä langat punoo hämähäkki 
kampamaisilla kynsillään yhteen vahvemmaksi langaksi, jota se 
käyttää monella tavalla. Munien ympärille se siitä valmistaa 
kopan tahi kutoo se siitä pyydysverkon, tahi käyttää se sitä 
kulkuneuvona, kiipien sitä myöten paikasta toiseen. Pyydysverk- 
konsa (Kvsto 578, 579) rakentaa Ristihämähäkki puiden tahi mui
den esineiden väliin ja siinä on aina säteettäisiä lankoja sekä 
niitä yhdistäviä poikittaisia. Verkon keskellä istuu hämähäkki 
väijyksissä, odottaen, kunnes joku hyönteinen on tarttunut sii
hen, ja rientää heti sitä tappamaan myrkkyaseellaan.

H ä m ä h ä kk ie lä im e t ovat niveljalkaisia eläimiä, jotka 
hengittävät ilmaa ilmaputkilla ja  joiden pää ja rinta ovat yhdis
tyneet e tu ru u m iiks i. Niillä ei ole todellisia tu n to sa rv ia  
ja  raajoja on neljä  paria eturuumiissa.
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Hämähäkkieläimet ovat suurimmaksi osaksi petoeläimiä, 
jotka elävät parhaastaan hyönteisistä, joita enimmät imevät kui
villeen, vaan jotkut myös syövät kokonaisina. Tässä luokassa 
tavataan myös loiseläimiä. Hämähäkkieläimet osoittavat suuria 
eroavaisuuksia keskenään, etenkin takaruumiin muodostuksessa, 
hengityselimissä ja suuosissa.

Luokka jaetaan kolmeen lahkoon: Nivelhämähäkkejä, H ä
mähäkkejä ja Punkkeja .

1 Lahko. N iv e lh ä m ä h ä k k e jä . — A rthrogastra.
Tähän lahkoon kuuluvat hämähäkkieläimet ovat enimmiten 

isoja, yksinäisyydessä eläviä petoeläimiä, jotka etenkin elävät 
lämpimissä maissa. Niiden kesken huomataan suuria eroavai
suuksia.

N iv e lh ä m ä h ä k i t  ovathämähäkkieläimid, joiden ta k a 
r u u m is  on koko leveydellään liittynyt eturuumiisen j a  on 
n iv e l ik ä s ;  suuosat ovat purevaiset j a  hengityseliminä joko  
keuhkopusseja tahi ilmaputkia.

S k o r p io n i t  (Scorpio) tunnetaan siitä, että niiden taka
ruumiin viimeiset nivelet muodostavat hoikan, hyvin liikkuvan 
hännän, joka päättyy koukkuisella kynnellä. Tämän kynnen 
läpi johtaa tiehye viimeisessä nivelessä olevasta myrkkyrauha- 
sesta. Tällä aseella ne tappavat saaliinsa ja voivat myös vaa
rallisesti haavoittaa ihmistä. Alaleuan suurihmat ja joskus myös 
yläleuat ovat muodostuneet isoiksi, pihdinmuotoisiksi tavoittamis- 
elimiksi. Skorpionit hengittävät keuhkopusseilla ja ovat isoja 
(korttelinkin pituisia), päivää välttäviä eläimiä, joiden ruumiin- 
peite on kova, sarveisaineinen. Ne synnyttävät eläviä sikiöitä, 
joita naaras jonkun aikaa kantaa mukanaan. (Kvsto 57$).

Kirjaskorpioni (Chelifer) on pieni tummanruskea eläin, 
jonka tapaa usein vanhoissa kirjoissa y. m. s. Se eroaa edellisistä 
siinä, ettei sillä ole häntää eikä myrkkyrauhasia. (Kvsto 574).

Nivelhämähäkkeihin luetaan myös S e in ä lu k i t  (Phalan
gium), joiden ruumis on hyvin pieni ja raajat erinomaisen pitkät. 
Ne ovat yleisiä asuinhuoneiden seinillä y. m. s. paikoilla. 
(Kvsto 575).
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S k o r p io n i lu k i t  (Galeodes) ovat isoja, karvaisia, hämä
häkin näköisiä eläimiä, jotka elävät lämpimissä maissa ja tunne
taan helposti selvästi nivelikkäästä takaruumiistaan. Niiden 
puremaa sanotaan hyvin myrkylliseksi. (Kvsto 576).

2 Lahko. H ä m ä h ä k k e j ä .  — A ra n e a .
H ä m ä h ä k i t  ovat hämähäkkieläimiä, joiden ta k a r u u 

m is  on v a r r e l l in e n  ja  n iv e le tö n  sekä varustettu kehruu- 
nystyröillä; suuosat ovat purevaiset ja  hengityseliminä on 
sekä keuhkopusseja että ilmaputkeja.

Tähän lahkoon kuuluu esimerkiksi:
Huonehämähäkki (Tegenaria), joka laskee verkkonsa vaa

kasuoraan johonkuhun soppeen ja tekee läheisyyteen itselleen 
pesän, jossa se väijyy saalistaan.

Ristihäm ähäkki (Epeira), jonka verkot ovat pystysuoraan 
lasketut. (Kvsto 578, 579).

Vesihämähäkki (Argyroneta) on ainoa laji, joka elää ve
dessä. Se rakentaa vesikasvien väliin kellonmuotoisen pesän, 
jonka suu on alaspäin ja jonka se täyttää ilmalla.

3 Lahko. P u n k k e j a .  — A ca rin a .
Punkit ovat pieniä, usein ainoastaan suurennuslasilla näh

täviä eläimiä, jotka sekä ruumiinrakennuksen että elantotavan 
suhteen ovat keskenään sangen eroavaisia. Isommat ja täydelli
semmin muodostuneet elävät joko toisista pikkueläimistä tahi 
imevät kasvinesteitä; pienemmät elävät nisäkkäiden, lintujen ja 
hyönteisten loisina.

P u n k i t  ovat hämähäkkieläimiä, joiden ta k a r u u m is  
on niveletön ja  yhteenkasvettunut eturuumiin kanssa y h d e k s i  
k a p p a l e e k s i ; suuosat ovat joko purevaiset tai imeväiset; 
muodostaen omituisen kärsän ; hengitys-eliminä on ilmaputkia 
tahi tapahtuu hengitys falhaisimmillaj ihon läpi.

Isompia ovat:
Vesipunkki (Hydrachna), joka elää vedessä ja ainakin 

jonkun aikaa ikäänsä on vesihyönteisen loisena (Kvsto 580); ja
Puuntäi eli M etsäpunkki (Ixodes), joka on tavallinen 

ruohoissa ja enimmiten metsissä, ja syöpi itsensä kiinni ihmisen
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ja eläinten ihoon ja turpoaa imemästään verestä monta kertaa 
isommaksi alkuperäistä kokoaan. (Kvsto 581).

Pieniä ja vaillinaisimmin muodostuneita ovat: 
Juustopunkki (Acarus siro), joka elää vanhassa juustossa 

(toisia lajeja elää jauhoissa y. m.) (Kvsto 582); ja
Syyhypunkki (Sarcoptes), joka elää ihmisen ja kotonisäk- 

käiden ihossa, syöden siihen itselleen hiuksen hienoisia käytä
viä, ja matkaansaattaa rohtumia, syyhelmää ja kapia. (Kvsto 583).

IV  Luokka. Käsnäjalkaisia. —  O nychophora.
Useissa eteläisen pallopuoliskon maissa on tavattu eri lajeja erästä 

eläinsukua, Peripatus, joka ennen luettiin matoihin, vaan koska nämä eläi
met hengittävät ilmaputkilla, kuuluu tämä suku Huokoiseläimiin. Tämmöi
sen eläimen ruumis on madonkaltainen, jokseenkin liereä sekä nivelikäs yh- 
denmoisista nivelistä-, vaan nämä eivät ole yhteenkasvaneet eri osastoiksi. 
Kuumiin etupäässä on kaksi silmää sekä yksi pari rihmamaisia tuntosarvia. 
Suun sivuilla on kaksi paria leukoja ja jokaisessa renkaassa on yksi pari 
lyhyitä jalantynkiä, joissa on kaksi kynttä. Ruuansulatuskanava kulkee 
läpi koko ruumiin ja ilmaputket aukiavat lukuisilla pienillä huokosilla ylt’- 
ympäri ihossa. Hermosto on solmupari päässä ja siitä lähtee kaksi hermo- 
runkoa pitkin ruumiin sivuja ruuansulatuskanavan alla.

Käsnäjalkaiset ovat lähinnä tuhatjalkaisia, vaan vaillinaisemmin ke
hittyneitä kuin nämä ja kaikki muut niveljalkaiset, joihin ne kumminkin 
ovat luettavat, huolimatta niiden vähän kehittyneistä jaloista. Ne ovat eroi- 
tetut eri ryhmäksi: Huokoismatoja (Protracheata) Huokoiseläinten (Trache- 
ata) rinnalle. Huokoismadot tunnetaan siis siitä, että hermostossa on 2 eri 
vatsa-hermorunkoa, sekä siitä, että ilmaputkien huokoset ovat lukuisia joka 
renkaassa. Tähän kuuluu yksi ryhmä, Käsnäjalkaiset, jonka tunnusmerk
kinä on käsnämäiset kynnelliset jalat.

Tähän taas kuuluu ainoastaan suku Peripatus, joka elää kosteassa 
maassa, kivien y. m. s. alla. (Kvsto 584).

V  Luokka. Äyriäiset. —  C rustacea. 
Jokiäyriäisen. selitys.

Jokiäyriäisen ruumiissa voidaan eroittaa kaksi pääosaa: 
eturuumis ja pyrstö. Eturuumiin muodostavat pään, rinnan 
ja takaruumiin etumaiset r e n k a a t jotka kaikki ovat yhteen-



248 ÄYRIÄISET.

kasvettuneet yhdeksi kappaleeksi ja joita peittää päältä ja si
vuilta iso, pitkähkö ja reunoilta kupera selkäkilpi. (Kvsto 585). 
Eturuumiin alapuolella on suu, jonka syrjissä on useampia 
leukaparia, kuin edellisissä luokissa on tavattu. Pään renkaissa 
on tavalliset suuosat, nimittäin 1 pari yläleukoja ja kaksi pa
ria alaleukoja; niitä seuraa 3 paria leukajalkoja (katso siv. 
242), jotka ovat rintarenkaiden raajoja. (Tarkasta Kvsto 586). Etu- 
ruumiisen on yhtynyt viisi takaruumiin rengasta ja niissä on 
kussakin yksi pari astuntajalkoja, joista kolmen ensimmäisen pa
rin kaksi viimeistä niveltä on muodostunut pihdiksi. Nämä 
pihdit ovat ensimmäisessä jalkaparissa erittäin isot ja ovat vah
voja saaliin tavoittamis- ja pidättämis-elimiä. Takaruumiin pe- 
remmäiset renkaat muodostavat pyrstön, joka on hyvin lihaksi- 
nen, vahva uinti-elin; sen päässä on leveä pyrstöevä, joka on 
muodostunut viimeisestä renkaasta ja viimeisestä jalkaparista. 
Pyrstön renkaissa on nimittäin pienet keskikasvuiset raajat n. s. 
pyrstöjalat. Näihin pyrstöjalkoihin kiinnittää naaras munansa 
ja kantaa niitä siinä, kunnes poikaset syntyvät niistä. Pyrstön 
avulla pääsee äyriäinen nopeasti liikkumaan taaksepäin siten, 
että se liikuttaa pyrstöä ruumiin alapuolta vasten. — Eturuumiin 
pääosassa huomaamme vielä paitsi mainittuja suuosia 2 paria 
tuntosarvia, (Kvsto 585), pienemmät ja isommat, sekä kaksi 
verkkosilmdä liikkuvien varsien päässä.

Eturuumiissa on myös sisuelimet, jotka äyriäisellä ovat hy
vin kehittyneitä. Äyriäinen hengittää kiduksilla. (Kvsto 587 h). 
Ne ovat tupsu- tahi lehtimäisiä muodostuksia, jotka ovat kiinni 
leukajalkojen ja astuntajalkojen tyvipuolissa ja ovat eturuumiin 
sivuilla avaroissa kidusonteloissa, joita selkäkilven kuperat sivu
osat peittävät. Näihin tulee vesi hienon raon kautta selkäkil
ven reunan ja jalkojen tyvipuolien välissä. Verenkiertoelimet 
ovat äyriäisellä täydellisemmin kehittyneet kuin missään muussa 
niveljalkaisten luokassa. Ruumiin selkäpuolella on sydän, 
(Kvsto 587 a), josta lähtee haarautuvia valtimoita (c, d, e, f )  ruu
miin kaikkiin osiin. Varsinaisia ruumiin laskimoita ei ole, vaan 
veri keräytyy n. s. laskimo-onteloihin (g) kiduksien alla. Ki
duksista vievät kiduslaskimot (i) veren sydämeen.
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Äyriäisen ruumiinpeitteenä on kova kalkkikuori. Koska 
se kasvaa kaiken ikänsä, täytyy sen useampia kertoja vuodessa 
uudistaa tämä kuorensa. Kuorenvaihdoksen aikana on eläin 
piilossa eikä ota ravintoa. N. k. „kravunkivet“ ovat kalkki- 
muodostuksia, joita on äyriäisen mahalaukun kupeilla. Niitä 
arvellaan kootuiksi kuoren valmistamista varten. — Äyriäinen 
elää järvissä ja jokiloissa, joissa se piiloitteleikse pohjamudassa, 
kivien, puunjuurien j. m. s. alla. Sen ravintona ou pieniä vesi
eläimiä sekä haaskoja. Jos äyriäinen kadottaa jollakin tavoin 
ruumiinsa raajoja, kasvaa aina uusia sijaan seuraavassa nahkan- 
vaihdoksessa.

Ä y r i ä i s e t  ovat niveljalkaisia eläimiä, jo tka  hengittävät 
k i d u k s i l l a  ja  jo illa  on k a k s i  p a r ia  tuntosarvia. N iillä  
on r a a jo ja  en em m ä n  k u in  n e l jä  p a r i a  j a  niitä on rinta- 
renkaissa sekä usein takaruumiissakin.

Ne eläimet, jotka kuuluvat Äyriäisten luokkaan, ovat 
keskenään hyvin erilaiset ja moni alhaisempi muoto eroaa niin 
suuresti täydellisemmistä, että niitä tuskin voisi luulla samaan 
luokkaan kuuluviksi. Suurimpia eroavaisuuksia huomataan ruu- 
miinpeitteen, suun, raajojen luvun ja hengityksen suhteen. Jos
kus tavataan tässä luokassa myös semmoisia muodonvaihdoksia 
kuin hyönteisissä.

Luokka jaetaan neljään lahkoon: K a t
koja, Siiroja ja K alvoäyriäisiä.

1 Lahko. K y m m e n ja lk a is ia .  — D ecapoda.
K y m m e n ) a ik a i s e t  ovat äyriä isiä , jo illa  on s e lk ä -  

k i l p i ,  v a r r e l l i s e t  v e r k k o s i lm ä t ,  kuusi paria  suuosia ja  
viisi paria  raajoja eturuumiisen kuuluvissa takaruumiin 
renkaissa.

Tähän lahkoon kuuluvat isoimmat kaikista äyriäisistä ja 
ylimalkaan isoimmat kaikista nelijalkaisista. Useat ovat tär
keitä ihmisen ruoka-aineina.

1. P i tk ä p y r s t ö i s i e n  pyrstö päättyy pyrstöeväUä. Poika
set syntyvät täysimuotoisina. Näitä ovat



250 ÄYRIÄISET.

Jokiäyriäinen (Astacus fluviatilis) ja Hummeri, joka on 
edellistä isompi ja elää meressä.

2. Lyhytpyrstöiset eroavat edellisistä siinä, että niiden 
selkäkilpi on leveä ja litteä ja pyrstö supistunut pieneksi lit- 
teäksi levyksi, jota eläin pitää käännettynä vatsan alle sitä 
varten muodostuneessa syvennyksessä. Ne eivät siis voi uida, 
ellei niiden takajalat ole uimajalkoja s. o. hyvin leveät ja karva- 
reunaiset; muuten ne kulkevat syrjittäin pitkin meren pohjaa. 
Poikasina niillä on hyvin kehittynyt pyrstö ja ne uivat sen avulla 
vapaasti, vaan täysikehittyneillä se on pieni, eikä ole enään 
liikuntoelin. (Tarkasta Kvsto 589 I, II, III). Ne ovat siis muo- 
donvaihdoksen alaisia.

Näitä ovat esimerkiksi: O ik e a t  eli M e r ik r a v u t  (Can
cer), joita paljon pyydetään ja syödään, ja Villakrapu (Dromia) 
(Kvsto 588).

2 Lahko. K a tk o ja .  — A m phipoda.
Katkojen ruumiin renkaat eivät ole selkäpuolella yhtyneet 

selkäkilveksi; niiden ruumis on sivuilta litistynyt ja siinä voi
daan eroittaa kolme osaa: p ä ä , vartalo ja pyrstö . Päässä on 
kaksi varretonta silmää, kaksi paria tuntosarvia ja neljä paria 
suuosia, sillä niillä on ainoastaan yksi pari leukajalkoja, koska 
ainoastaan yksi vartalon rengas on yhdistynyt päähän. Astuin- 
jalkoja on seitsemän paria vartalon renkaissa ja pyrstössä on 
myöskin lisäjalkoja. Katkojen kidukset ovat rakkomaisia ja 
kiinnitetyt keskimäisiin vartalonjalkoihin.

K a t k a t  ovat äyriä isiä , jo illa  e i o le  s e lk ä k i lp e ä ,  
vaan jo illa  on v a r r e t to m a t  s i lm ä t ,  neljä paria suuosia ja  
seitsemän paria raajoja sivuilta litistyneen ruumiin vartalon 
renkaissa.

Tähän kuuluu suuri paljous pieniä eläimiä, jotka melkein 
kaikki sanomattoman isoissa joukoissa elävät meressä leväkasvien 
ja semmoisien välissä ja myös suolattomassa vedessä. Ne ovat 
hyödyllisiä luonnon taloudessa syömällä mätäneviä eläin- ja 
kasviaineita.

Tähän kuuluu esimerkiksi: K a t k a t  (Gammarus), joiden 
lajeja myös tavataan yleisesti suolattomassa vedessä. (Kvsto 590).
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3 Lahko. S i i ro ja .  — Isopoda.
S i i r a t  ovat äyriä isiä , joiden p ä ä l t ä p ä i n  l i t t e ä h k ö  

r u u m is  on s e lk ä k i l v e tö n  j a  joilla  on v a r r e t to m a t  s i l 
m ä t, neljä paria suuosia j a  seitsemän paria vartalonjalkoja; 
etumaiset pyrstö jala t ovat muodostuneet lehtimäisiksi k i
duksiksi.

S i i r a t  (Oniscus) ovat merkillisiä siitä, että ne elävät 
maalla, kumminkin kosteissa paikoissa, kivien alla, lahossa 
puussa j. n. e. (Kvsto 591). Muut tähän kuuluvat elävät me
ressä ja useat elävät loisina kalojen ja muiden äyriäistenkin 
kiduksissa ja suuontelossa.

4 Lahko. K a lv o ä y r iä i s i ä .  — E n to m o straca .
K a l v o ä y r i ä i s e t  ovat enimmiten hyvin pieniä äyriäisiä, 

joiden r u u m iin p e ite  on ohut, k a lv o m a in e n .  Niillä on yksi 
pari alaleukoja ja kaksi paria leukajalkoja (joskus puuttuvat 
kaikki nämä suuosat tahi on suu venynyt imuputkeksi); jalat 
ovat useimmiten kynnettömiä uimajalkoja.

Tähän kuuluu suuri joukko muotoja, jotka rakennukseltaan 
ovat niin erilaisia, että niille tuskin saadaan yhteistä määri
tystä, jonka tähden ne enimmiten eroitetaankin useampiin lah
koihin. Useimmat asuvat meressä.

K i d u s j a l k a s i l l a  ovat kidukset jaloissa ja ruumista peit
tää usein kaksipuoliskoinen kalkkikuori. Ne uivat isojen tunto- 
sarviensa avulla hypähtäen ja ovat hyvin pieniä. Semmoisia 
ovat Vesikrapu (Daphnia) (Kvsto 592) ja Raakkuäyriäinen  
(Cypris) (Kvsto 595) sekä K alatä it (Argulus) (Kvsto 593), jotka 
elävät kalojen loisina.

Läheistä sukua näille olivat Trilobiitit, joiden kivettyneitä 
jäännöksiä löydetään kalkkivuorista. (Kvsto 594).

H ankajalkaisilla  (Cyclops) ei ole erityisiä hengityselimiä 
ja niillä on kaksihaaraiset uimajalat. Naaras kantaa muniansa 
kahdessa isossa pussissa pyrstön sivuilla. (Kvsto 596).

Myöskin kuuluu tähän n. s. Hanhevikaulat (Lepas) (Kvsto 
597) ja Merirokot (Balanus) (Kvsto 598), jotka täysikehittyneinä 
ovat kiinnitettyinä kiviin, laivanpohjaan, valaitten ihoon y. m. 
s. paikkoihin. Poikasina ne ovat hankajalkaisten näköisiä Ja
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uiskentelevat vapaasti. Niiden muodonvaihdos ei siis ole edis 
tyvä niinkuin hyönteisten, vaan takaperäinen.

Yleinen katsaus niveljalkaisiin.

A. Ruumiinrakennus ja  elannonsuhteet.
1. Niveljalkaisten nivelrenkaat eivät ole kaikki samankaltaisia (K a s - 

n ä ja ik a is e t  poikkeuksena), niinkuin matojen, vaikka muodostuksia tava
taan, joissa niiden keskinäinen erilaisuus on sangen vähäinen {h y ö n te is 
to u k k ia , tu h a tja ik a is ia ) .  Melkein aina (poikkeuksina ovat esim. 
P u n k it)  ovat renkaat yhdistyneet keskenään isommiksi ruumiin osastoiksi, 
jotka erilaisen yhdistymisen mukaan ovat saaneet eri nimiä: pää, rinta, 
eturuumis, vartalo, takarumnis, pyrstö. Viimeiset renkaat ottavat usein 
osaa monenlaisten lisäkkeiden muodostumiseen. Semmoisia ovat useiden 
hyönteisnaarasten munanasettimet, a m p ia is te n  pistin, p ih tih ä n n ä n  sar- 
veispihdit y. m.

2. Raajat. T u h a tja lk a is i l la  ja enimmillä ä y r iä i s i l l ä  on joka 
renkaassa raajoja (enimmiten 1 pari, k a k s o i s ja ik a i s i l l a  2 paria). 
H y ö n te is i l lä  ja h ä m ä h ä k k i e l ä im i l lä  on niitä ainoastaan etumai
sissa renkaissa. Raajojen tarkoitus voi olla hyvin erilainen ja ne ovat 
sentähden rakennukseltaan erilaisia. Ensimmäinen pari { ä y r iä i s i in  ä 2 
ensimmäistä) muodostaa tuntosarvet (puuttuvat h äm äh ä k k ie lä im iltä ) ;  
nämä ovat etupäässä tuntoelimiä, vaan voivat myös olla haisti- ja liikunto- 
elimiä (esim. ra a k ku  ä y r iä is e l lä ) .  Näitä seuraa vat raajat ovat muodostu
neet suuosiksi ravinnon tavoittamista, tutkimista, paloittamista j. m. s. var
ten. Erilaisen ravinnon mukaan ovat suuosat eri lailla muodostuneet. Kaksi 
päämuotoa on: puremasuu ja imusuu. Täydellisesti kehittyneesen purevaan 
suuhun kuuluu: tuntosarvien kaltaisia tuntoelimiä (suurihmoja), pihtimäisiä 
tavoittamiselimiä, veitsen tahi keritsimen muotoisia osia ruuan paloittamista 
varten j. n. e. Imusuun tärkein osa on imupilli, jonka lisäksi usein tulee 
pistinsu kasia, suojelevia osia j. n. e. Suuosia seuraavat raajat ovat enim
miten liikuntoelimiä; yksi tahi useampia paria on muodostunut tavoittamis- 
kynsiksi, hyppimäjaloiksi, uintijaloiksi j. n. e. Viimeiset raajaparit joko 
kannattavat munia tahi muodostavat uimaevän {Ä yr iä in en )  tahi ottavat 
osaa niiden elinten muodostukseen, joista puhuttiin kappaleessa 1.

3. Ihon kovuus riippuu sarveis- ja joskus kalkkiaineiden paljoudesta. 
Jos niitä on vähä, tulee iho olemaan pehmeä ja renkaat epäselviä tahi 
aivan näkymättömiä {h ä m ä h ä k k ie lä in te n  takaruumis, p u n k it , lo is- 
ä y r iä i s e  t).

4. Ruuansulatuselimet ovat pääasiassa samanlaiset kuin luurankois- 
ten (katso siv. 219).
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5. Hengitys tapahtuu alhaisemmilla h ä m ä h ä k k i-  ja ä y r iä i s 

e t ä im illä  ainoastaan ihon läpi. Muut ä y r iä i s e t  hengittävät kiduksilla 
(joskus muuntuneita raajoja); K ä sn ä j a ik a is e t ,  muut h äm äh äkk i-  
e lä im e t , kuin myös h y ö n te is e t  ja tu h a t ja lk a is e t  hengittävät ilma- 
putkilla, jotka joskus voivat olla muodostuneet keuhkopusseiksi, edelliset 
ovat sentähden vesieläimiä, jälkimäiset maaeläimiä. Muutamat äyriäiset voi
vat hengittää kiduksillaan ilmassakin ja elävät maalla. Jotkut hämähäkit 
ja hyönteiset taas (etenkin toukat) elävät vedessä; niiden täytyy tulla veden
pintaan hengittämään (esim. hengitystor vella, siv. 241). Muutamat (esim. 
p ä iv ä k o r e n n o is te n  toukat) ottavat happea vedestä ilmaputki-kiduksilla 
(siv. 220). Ilmaputket helpoittavat hyönteisten lentoa, täyttäen ruumista 
ilmalla. Ne laajenevat monella rakoiksi, jotka vastaavat lintujen ilmaonte- 
loita. — Hengityselimet ovat harvoin äänen synnyttäjinä (k a k s i s i i p i s e t , 
K a sk a a t). Useimmiten se syntyy siipien tahi muiden ruumiinosien han- 
kaamisesta vastakkain. Erityisiä äänielimiä on h e in ä s ir k o i l la  ja hepo- 
k a te i l la .

6. Verenkiertoelimet ovat semmoisilla, jotka hengittävät ilmaputkilla, 
hyvin vaillinaiset (siv. 220), vaan kiduksilla hengittävillä ne ovat jokseenkin 
täydelliset. (Kvsto 587).

7. Hermostossa on aivoja vastaava osa, siitä lähtevät säikeet, jotka 
muodostavat renkaan emättimen ympäri, ja vatsasolmut yhdistävine säikei- 
neen. Täydellisempien hermosolmut yhdistyvät monella tavalla. Ainoas
taan K ä s n ä j a ik a i s i l l a  pysyvät ne melkein erillisinä.

8. Aistimet. Tuntoelimiä on yleensä, nimittäin tuntosarvia ja suurih- 
moja; näköaistimia myöskin, joko verkkosilmiä tahi sileäpintaisia pikkusil- 
miä. Tuntosarvet ovat myös haistinaistimia. Kuuloaistimia on tavattu 
ainoastaan kym m en j a ik a i s i l l a  ä y r i ä i s i l l ä  ja äänielimellä varustetuilla 
su or a s i ip is i l lä .

9. Täysikehittyneet eläimet munivat munia, joista pojat syntyvät. 
Niiden kehityksessä on m u o d on va ih d o s  tavallinen; poikkeuksia ovat 
h äm äh ä k k ie lä im e t  ja j o k i ä y  riä in en . Muutamilla taas (esim. ÄYr- 
voilla (Aphis) voi munan ja täysikehittyneen välillä olla useampia polvia poi
kia, jotka ovat keskenään erilaisia (sukupolven vaihdos). Muodonvaihdos 
voi joskus olla takaperäinen (esim* Hanhenkaulat ja merirokot).

10. Vaikka niveljalkaisten erityiset elimet ovat muodostuneet aivan 
toisenlaisen rakennussuunnituksen mukaan kuin luurankoisten, ovat täydelli
semmät muodot kokonaisuudessaan kehittyneet niin täydellisiksi, että ne 
voivat vertoja vetää monelle luurankoiselle. Useat (esim. m u u rah a ise t)  
osoittavat erinomaisen suurta voimaa lihaksissaan ja kaikkein merkillisim- 
mät ovat muutamien hämähäkkien ja hyönteisten ihmeelliset vaistot. Nämä 
osoittaivat muutamilla rakentamistaidossa (m e h ilä is e t), toisilla viekkau
dessa ja sukkeluudessa saalista tavoittaessa (m uu r a h a is k o r  e n no n 
toukka, h äm äh äk it)  tahi vaarojen välttämisessä ja hyvin monella sikiöi
den hoitamisessa. Tämä huolenpito sikiöistä osoittaikse esim. siinä, että
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munat asetetaan semmoiseen paikkaan, josta toukat saavat ruokaa ja suojaa 
(esim. p e to a m p ia ise t) . Muutamat puolustavat sikiöitään (p ih t ih ä n tä ) 
tahi toimittavat niille ruokaa. Täydellisin on tämä vaisto yhdyskunnissa 
asuvilla (m u u r a h a is e t , m e h il ä is e t ,  t e r m i i t i t ). Yhdyskuntain jär
jestetyssä elämässä osoittaikse niveljalkaisten henkinen kehityskanta suurim
massa täydellisyydessä. Tuskin voinee tässä enää vaistosta puhuakaan.

11. Enemmän kuin muissa eläinluokissa tavataan hy ö n te i s is s ä  
n. s. suojelevaa yhdennäköisyyttä s. o. moni hyönteinen saapi turvaa viholli
siaan vastaan siitä, että se on aivan joko jonkun muun hyönteisen näköi
nen, joka aseittensa tahi muun takia on suojattu, tahi jonkun elottoman 
kappaleen näköinen, niinkuin kaarnanpalasen, kuivan lehden, varvun j. n. e.

12. Lajeja on (etenkin h y ö n te is iä  ja ä y r iä is iä )  paljoa suu
rempi luku tässä, kuin muissa pääjaksoissa. Ne ovat suuresta merkityksestä 
luonnon taloudessa. Kuolleiden eläinten ja kasvien hävittäminen tapahtuu 
etenkin näiden kautta. Suuri on niiden vaikutus muuhun luontoon, etenkin 
hyönteisten kasvikuntaan. Yhdeltä puolen ne vaikuttavat vahingollisesti, 
hävittäen; toiselta puolen riippuu useimpien ilmisiittiäin siitos hyönteisistä 
(perh osia , a m p ia is ia  ja k a k s is i ip is iä ) .  Viimein saa hyvin suuri 
määrä eläimiä elatuksensa tähän kuuluvista eläimistä.

13. Ihmisille ovat harvat suorastaan hyödyksi (muutamat ä y r iä i 
s e t , m eh ilä in en , s i lk k im a to , muutamat n a h k a k u o r ia is e t) .  Sen 
sijaan on kyllä vahingollisia. Sentähden pidetään hyödyllisinä kaikkia sem
moisia eläimiä, jotka vaikuttavat niiden lisääntymistä vastaan (hyönteissyöjiä 
nisäkkäitä, lintuja ja matelijoita sekä petohyönteisiä, etenkin a m p ia is te n  
ja k o v a k u o r ia is te n  lahkoihin kuuluvia).

B. Niveljalkaisten luokkain ja  lahkojen järjestyskaava.
I. Ilmaputkilla hengittäviä.

A. Huokoset parittaisia; jalat nivelik-
k ä itä ........................................................— (T racheata).

a. Jalkaparia k o lm e ....................................I. Hyönteisiä.
#) Puremasuu.
1) Muodonvaihdos täydellinen, 4 eri

kokoista, kalvomaista siipeä . . . 1. A m p ia is ia .
2) Muodonvaihdos täydellinen, etusiivet

p e it in s i ip iä ......................................... 2. K o v a k u o r i a i s i a .
3) Muodonvaihdos vaillinainen . . . 3. S u o r a s i i p i s i ä .
4) Muodonvaihdos täydellinen, 4 yhden-

kokoista verkkosuonista siipeä . . 4. V e r k k o s i i p i s i ä .
ft) Imusuu.
5) Muod. vaihd. täyd., 4 suomupeitt.

s i i p e ä ................................................... 5. P e r h o s i a.
6) Muod. vaihd. vaillinainen . . . . 6. N a h k a k u o r i a i s i a .
7) Muod. vaihd. täyd. 2 siipeä . . . 7. K a k s i s i i p i s i ä .
8) Ei mitään muod. vaihd., pureva suu 8. S u k a h ä n t ä i s i ä .
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b. Jalkaparia lu k u is ia ............................... II. Tuhatjalkaisia.

1) Ruumis l i e r e ä .................................... 1. K a k s o i s j a l k a i s i a .
2) Ruumis l i t t e ä .................................... 2. E r i j a l k a i s i a .

c. Jalkaparia n e l j ä .................................... III. Hämähäkkieläimiä.
1) Takaruumis n iv e l ik ä s ..................... 1. N i v e l h ä m ä h ä k k e j i
2) „ n iv e le tö n .................... 2. H ä m ä h ä k k e j ä .
3) Takaruumis niveletön, ykteenkas-

vettuneet eturuumiin kanssa . . . 3. Pun k kej a.
B. Huokoset monilukuisia, ei parittaisia — (P r o t r a c h e a t a).

d. Jalkaparit lukuisia, nivelettömiä . . IV. Käsnäjalkaisia.
II. Kiduksilla hengittäviä. . . . . . . y . Äyriäisiä.

1) Selkäkilpi.............................................. i. K y m m e n j a 1 k a i s i a.
2) Selkäkilvettä, ruumis sivuilta litisty

nyt ........................................................ 2. Kat koj a .
3) Selkäkilvettä, ruumis päältäpäin li

tistynyt ................................................... 3. S i i ro j a .
4) Kalvomainen ruumiinpeite . . . . 4. K a l v o ä y r  i ä i s i ä .

I I I  Pääjakso. Nilviäisiä. M ollusca .
Lampisimpukan selitys.

Lampisimpukan (Kvsto 467) päällimmäisenä peitteenä on 
kova kalkkikuori, jonka sisään se voi kokonaan vetää ruumiinsa. 
Tämä kuori, jonka suu on alaspäin, on köynnöskierteinen piene
nevin kiertein, joten se päättyy kärjellä, jonka nimi on huippu. 
Oikeastaan kuori on torvimainen ja kiertyy n. s. patsaan ym
päri, muodostaen yllämainittuja kierteitä (tämän näkee Kvsto 468 b). 
Itse eläin on kokonaan pehmeä ja siltä siis puuttuu sisällistä 
luurankoa, kuin myös semmoista ikoluustoa, kuin niveljalkaisilla 
on. Sen yläpuoliset osat, selkäosat, ovat aina kuoren sisässä 
ja koska niiden muoto on tämän mukainen, niin ne ovat köyn- 
nöskierteiset nekin. Alempia ruumiinsa osia voi eläin joko ve
tää kuoren alemman ja laajemman osan sisään tahi ojentaa ne 
siitä ulos. Nämä liikunnot toimittaa simpukka kuoren patsaa- 
sen kiinnitetyillä lihaksilla. Kun eläin on ulkoutunut kuoresta, 
huomaa sen ruumiin etupuolessa pään ja tämän takana näkyy 
leveä litteä laaka, joka on Lampisimpukan ainoa liikuntoelin ja 
sanotaan jalaksi; tämän avulla se voi verkkaan madella eteen
päin tahi imeytyä kiinni muihin esineisiin Se liikkuu kantaen
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kuorta seljässään. Leveällä, lihaksisella varrella eli kaulalla 
on pää ja jalka yhdistyneenä sisälmyspussiin, joka on kuoren 
sisässä. Lampisimpukan ruumiissa voi siis eroittaa kolme osaa: 
pään, ja lan  ja vartalon eli sisälmyspussin. Päässä on kaksi 
tuntosarvea ja niiden tyvessä kaksi sangen vähän kehittynyttä 
silm ää . Pään etupuolessa on suu. Siinä on sarveisaineinen 
yläleuka  sekä sangen liikkuva kieli, joka on täynnä hampaan- 
muotoisia piikkejä eli piikkisiä levyjä, ja jolla eläin voi muren
neita ravintoaineitaan. Sisälmyspussia peittää vaippa, joka 
köynneliäästi kiertyy tämän ympäri ja eroittaa ympärilleen 
kalkkikuoren. Lampisimpukan hengityseliminä on n. s. keuhko, 
joka on pussimainen ontelo selkäpuolella ja yhteydessä ulkoilman 
kanssa henkireiällä, jonka eläin voi sulkea ja avata ja joka on 
vaipan reunan kohdalla. Sydän  on kaksilokeroinen ja ottaa 
vastaan verta hengityselimistä sekä ajaa sitä valtasuonia myö
ten ruumiin osiin. Ruumiista tuleva veri kulkee sitä vastoin 
ruumiin onteloissa. Lampisimpukan ruuansulatuselimet ovat 
hyvin suuressa määrässä kehittyneet, verraten muihin luuran- 
gottomiin eläimiin. Hermosto on hermosolmuja säikeineen, vaan 
solmuja ei ole rivissä ruumiin vatsapuolessa, niinkuin niveljal
kaisilla. Nielun ylä- ja alapuolella olevat muodostavat ren
kaan nielun ympäri ja sitä paitsi on solmu sisälmysseudussa 
(katso kuv. 13).

Näkinkengän selitys.
Näkinkengän ruumiissa ei ole erityistä päätä, vaan se on 

yhtenäinen, pehmeä möhkäle, sivuilta litistynyt ja kahteen sivu- 
puoliskoon jaetun vaipan peittämä. Näkinkenkää ympäröi kaksi 
kalkkikuorta (Kvsto 472), jotka vaippa erittää ulkopinnalleen ja 
jotka siis ovat yksi eläimen kummallakin sivupuolella. Kuoret 
ovat yhdistetyt toisiinsa eläimen selkäpuolessa lukolla ja lukko- 
siteellä. Lukko on muodostunut toisiinsa vastaavista ham
paista ja syvennyksistä. Lukkoside, joka on vahva, joustava 
jänne, on heti lukon takana ja vaikuttaa jäntevyytensä kautta 
kuorien aukeamista. Kuorien sulkemista taas toimittaa kum
paankin kuoreen kiinnitetyt sulkulihakset, joiden kiinnitys-
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paikoissa olevat syvennykset aina näkyvät tyhjien kuorten 
sisäpuolessa. Eläimen kuoltua, kun lihakset ovat hervakat, 
ovat näkinkengät aina ammollaan. Tavallisesti ovat suljetut 
kuoret tivisti reunoillaan kiinni toisissaan. — Se aine, joka on 
(samoin kuin simpukoillakin) kuorien sisimmäisenä pintana, on 
perlemota. Helmet ovat muodostuksia, jotka ovat syntyneet 
siten, että vieraita aineita, niinkuin pieniä hiekkajyväsiä tahi 
muuta, on joutunut vaipan kudoksiin tahi kuoren ja vaipan vä
liin, jonka jälkeen niiden ympärille on eroittunut se perlemo- 
kerros, jota helmet ovat.

Kuorien sisäpuolella on ensinnäkin molemmat vaippa- 
lehdet, jotka selkäpuolella ovat kiinni kasvettuneet ruumii- 
sen, vaan muuten ovat vapaat. Lähinnä vaippaa sisäpuolella 
ovat kidukset. Nämä ovat kaksi paria pehmeitä, viiruisia, 
eläimen selkäpuoleen kiinnitettyjä kiduslehtiä. Sisimmäisenä on 
varsinainen ruumis, jonka alimmainen, kuoresta ulos venyvä, 
kielenmuotoinen, lihainen osa on nimeltään ja lka . Tämän avulla 
voi näkinkenkä madella eteenpäin, vaikka hyvin hitaasti. Ruu
mistaan se voi ainoastaan hiukan ojentaa kuoresta ulos. Suu, 
joka on leuaton ja hampaaton rako, on ruumiin etupuolessa ja 
sitä ympäröitsee neljä lehtimäistä tuntosarvea eli lonkeroa. Näi
den avulla kokoilee ja saattaa eläin suuhunsa pieniä, paljain sil
min näkymättömiä eläimiä, jotka tulevat hengitysveden kanssa 
kuorien väliin. Tämmöiset ovat näkinkenkien ainoana ravintona. 
— Ruumiin sisuselimet ovat samankaltaiset kuin simpukan.

Nilviäisten pääjaksoon (siv. 44) kuuluvat eläimet elävät 
enimmäkseen meressä, ainoastaan vähempi osa suolattomassa 
vedessä ja maalla. Niissä tavataan hyvin erilaisia muodos
tuksia, etenkin hermoston, ruumiin ulko-osien ja hengitys-eli
mien suhteen. Tämä pääjakso jaetaan seuraaviin luokkiin: P ää- 
ja lka isia  — C ephalopoda, Simpukoita — C eph alo p ho ra , 
Näkinkenkiä  — A cephala, Vaippaeläimiä — T u n ic a ta , 
Lonkeroj aikaisia  — B rachiopoda.

17
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I Luokka. Pääjalkaisia. —  C ephalopoda.
Tämä luokka käsittää täydellisimmin muodostuneet nil

viäiset. Pääjalkaisten ruumiissa voidaan eroittaa kaksi osaa: 
pää ja vartalo. Pää on hyvin iso. Sen etupuolessa on suu,

joka on varustettu kahdella 
' sarveisaineisella leualla. Nämä 

ovat melkein papukaijan nokan 
näköiset (Kuv. 64 e,
63 Suun ympärillä on pit
kät lihaiset lonkerot, joista 
luokka on saanut nimensä ja 
joiden avulla ne sekä liikkuvat 
(uiden tahi madellen pitkin me
ren pohjaa) ja joilla ne tavoitta
vat saalistaan; tätä tarkoitusta 
varten on lonkeroissa hyvin ti
heässä imukuppeja, joskus myös 
koukkuja (Kuv. 64 a, b, c). 
Pään sivuilla on kaksi isoa, hy
vin kehittynyttä silmää, jotka 
ovat kalojen silmäin näköisiä. 
(Kuv. 63).

Kuv. 63. Mustekalan kaaviollinen läpileikkaus; "Verrattain pienen vartalon— m leuat; — n hermorengas; — l m aksa;— . .p suoli; — i mustepussi; — g kidukset; — /  sivuista lähtee liliaksinen nahka,suppilo; — o munia; — s rusto. joka vatsapuolella kokonaan ym- 
päröitsee vartaloa ja on nimeltään vaippa. Tällä tavoin syn-

Kuv. 64. a, b kahden erilaisen mustekalan imukuppeja; — c koukuksi muodostunut imukuppi; — d mustekalan suu (etupuolelta nähtynä); — e alaleuka; f  yläleuka,

tyy pussimaisen vaipan ja muun vartalon väliin ontelo, jossa 
kidukset (Kuv. 63, g) ovat. Hengitykselle tarpeellisen veden
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ottaa eläin vaipan ja pään välisen raon kautta ja poistaa sen, 
vaipan lihaksia supistamalla, suppilon (f) kautta, joka on kau
lan alla. Veden ulosruiskuttaminen eteenpäin voi tapahtua 
semmoisella voimalla, että eläin suurella nopeudella syöksyy 
taaksepäin vedessä. Tämä on monella pääjalkaisella hyvä lii- 
kuntokeino. Ruumis on useimmiten takapuolesta suippo ja varta
lon sivuilla on usein evät (Kvsto 460), joita eläin käyttää uimiseen 
tahi kulkua ohjatakseen.

Lihaksien kiinnityspaikkoina ja arempien osien suojeluk
sena on pääjalkaisilla kiinteitä rustokappaleita (esim. Kuv. 
63 s). Tärkein on päänrusto, joka rengasmaisesti ympäröitsee 
aivoja vastaavaa hermorengasta (n) nielun ympärillä.

Omituinen on pääjalkaisille eräs erittämis-elin, mustepussi 
(i), jossa mustaa nestettä valmistuu. Tätä nestettä ruiskutta
vat ne ulos suppilon kautta vaaraan jouduttuaan, sillä sekoit- 
taakseen veden ja paremmin päästäkseen pakoon. Pääjalkaisia 
nimitetääukin usein yhteisellä nimellä mustekaloiksi, vaikka ei 
kaikilla ole tätä elintä. — Pääjalkaiset eivät kehityksessään 
ole muodonvaihdoksen alaisia. — Ne ovat merien petoeläimiä, 
jotka elävät kaloista, äyriäisistä y. m. Useat kasvavat melkoi
sen isoiksi ja voivat silloin olla vaarallisia ihmisillekin.

P ä ä j a i k a i s e t  ovat nilviäisiä, jo illa  on selvästi e ro i-  
t e t ta v a  p ä ä  j a  siinä lihaisia lo n k e r o i ta ,  jo ita  eläin ei voi 
vetää ruumiinsa sisään .

Tavallisella Mustekalalla (Sepia officinalis) on leveä ja 
litteä ruumis ja kymmenen lonkeroa, joista kaksi on pitempää. 
(Kvsto 460.)

Helmivenhe (Nautilus) on ainoa nykyään elävä nelikiduk- 
sinen pääjalkainen ja eroaa monessa suhteessa kaksikiduksisista  
(joita esim. edellämainittu on). Se oleksii köynnöskierteisessä, 
monilokeroisessa kuoressa, jonka vaippa eroittaa ympärilleen. 
Aina sitä myöten, kuin eläin kasvaa, kasvaa myös kuori. Eläin 
vetäytyy ulommaksi ja useampia väliseinällä eroitettuja, ilmaa 
sisältäviä lokeroita syntyy. (Kvsto 461).

Maapallon aikaisempina kehitysaikoina oli näitä eläimiä suuri joukko 
sukuja ja lajeja, joilla oli joko köynnöskierteinen kuori (Kvsto 462) tahi suora 
(Kvsto 463). Näitä muinaisten pääjalkaisten jäännöksiä tavataan monessa 
paikoin, etenkin kalkkivuorissa.
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II Luokka. Simpukoita. —  Cephalophora.
S im p u k a t  ovat n ilviäisiä, jo illa  on selvästi eroi- 

tettava p ä ä , jo k a  on varustettu sisälle vedettävillä tunto- 
sarvilla; useimmiten ne eroittavat ymp kalkki-
kuoren.

1 Lahko. K eu h k o s im p u k o ita . — Pulin on a ta.
N äm ä hengittävät k e u h k o il la .
Useimmat keuhkosimpukat elävät maalla ja kasviaineet 

ovat niiden ravintona. Talvella, tahi tropiikkimaissa kuumim- 
pana vuoden aikana, ne lepäävät tainnuksissa.

E ta n o i l la  (Limax) ei ole kovaa kuorta, vaan niillä on 
pään takana lihaksinen kilpi, joka peittää keuhko-onteloa ja 
sen sisässä on ohut suomumainen kuori tahi kalkkihiukkasia. 
Niillä on 4 tuntosarvea, kaksi isompaa ja kaksi pienempää: 
isompien päissä ovat silmät. Peltoetana (L. agrestis) tekee 
usein maanviljelijälle suurta vahinkoa. (Kvsto 464).

Tarhasimpukalla (Helix hortensis) on kuori ja sen tunto- 
sarvet ovat kuin edellisten. (Kvsto 465).

Lampisimpukalla (Limnaea stagnalis) on 2 tuntosarvea. 
Se on yleinen seisovassa vedessä, ja tulee veden pintaan ilmaa 
hengittämään. (Kvsto 467).
2 Lahko. K id u s -  eli M eris im p u k o ita . — Branchiata.

N äm ä hengittävät k id u k s i l la .
Kidukset, jotka ovat kampa-, tupsu- tahi sulkamaisia, 

ovat kidusontelossa, jonka vaipan erillinen reuna muodostaa. 
Usealla on tämän ontelon suu pitennyt hengitysputkeksi, joka 
on uurroksessa tahi kourussa (Kvsto 468, 7) kuoren suussa; tällä 
voivat ne, vetäydyttyään kuoren sisään tahi kaivauduttuaan 
hiekkaan, saada vettä kiduksiinsa. Useimmilla on jalassa kansi, 
jolla kuori suljetaan, kun eläin vetäytyy siihen. Kidus-simpukat 
elävät haaskoista tahi kuorieläimistä, etenkin näkinkengistä, muu
tamat myös kasviaineista. Muutamia käyttää ihminen ruuakseen.

Kaikki kidussimpukat ovat muodonvaihdoksen alaisia. 
Toukkina ollessaan on niillä kaikilla, yksin niilläkin, jotka sit
temmin ovat kuorettomia, hyvin ohut ja hieno, tuppelonmuotoi-
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nen kuori sekä pään kummallakin puolella iso uimapurje, jonka 
avulla uiskentelevat vedessä.

Kuoret ovat enimmiten selvään köynnöskierteiset, vaan 
kierteet ovat muodostuneet monella omituisella tavalla. (Kvsto 468).

Aivan kuorettomilla kidus-simpukoilla on lehtimäisiä, moni
haaraisia kiduksia seljassa, niinkuin Kidusselkäisellä  (Aeolidia). 
(Kvsto 469).

Kidus-simpukoihin luetaan myös Siipijaikaiset (Clio), 
vaikka ne usein ovat eri alaluokkanakin. Niiden ruumiin etu
päässä on kaksi siiven kaltaista vaippaliuskaa, joiden avulla ne 
uivat. Ne ovat pieniä meri-eläimiä ja elävät suunnattoman 
suurissa joukoin. Pohjais-Jäämeressä esim. valaat elävät suu
reksi osaksi niistä (Kvsto 470).

III Luokka. Näkinkenkiä. —  A cep hala .
N ä k in k e n g ä t  ovat nilviäisiä, jo illa  e i o le  p ä ä tä  j a  

joiden ruumista peittää k a k s i  k a lk k ik u o r ta .
Tämän luokan eläimissä tavataan erilaisuuksia etenkin 

kuorien muodossa, vaipassa, sulkulihaksissa ja jalassa ja näiden 
eroavaisuuksien perustuksella eroitetaan tavallisesti useampia 
alempia ryhmiä.

Näkinkengät ovat kaikki vesieläimiä ja elävät etenkin 
hiekkaisilla ja liejuisilla merenrannoilla, jossa ne useimmiten 
kaivautuvat hiekkaan ja mutaan, kuitenkaan ei syvemmälle, kuin 
että vesi pääsee raollaan olevaan kuoreen tahi hengitystorven 
kautta kiduksiin ja tuomaan ravintoaineita suuhun. Kun näkin- 
kengillä on silmiä, ovat nämä pitkin vaipan reunaa, jossa myös 
usein on tuntorihmoja. Jalkaan muodostuu muutamilla kimppu 
hienoja, sarveisaineisia rihmoja, joilla eläin voi kiinnittyä esi- 
neisin. — Merinäkinkengät ovat samanlaisen muodonvaihdoksen 
alaisia kuin merisimpukat, uiden toukkina vapaasti yhdellä 
uimapurjeella.

Muutamilla ovat kuoret hyvin pienet, peittäen ainoastaan 
madonmuotoisen ruumiin etuosan. Semmoinen on Laivamato 
(Teredo), joka jyrsii (luultavasti kuoren avulla) itsensä laivojen 
ja muiden rakennuksien puuaineesen ja matkaansaattaa usein 
suurta vahinkoa.
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Toisilla on kaksi samanmuotoista ja kokoista kuorta ja 
kaksi sulkulihasta. Ne ovat joko irrallisia tahi kiinnitettyinä 
esineisin rihmakimpulla. Tämmöinen on esim. Varsinainen 
helmi-näkinkenkä (Meleagrina), josta saadaan paras perlemo ja 
kauniimmat helmet. Se tavataan Mejikon lahdessa ja etelä- 
Aasian merissä (Kvsto 471). Myöskin kuuluu tähän Pikku 
näkinkenkä (Unio tumidus), joka on hyvin tavallinen keski- ja 
etelä-Suomessa. (Kvsto 472).

Vielä on semmoisia, joilla on kaksi erikokoista kuorta ja 
yksi sulkulihas. Semmoisia ovat esim. Ostronat (Ostrea), joita 
syödään ja sentähden viljellään muutamissa maissa.

IV  Luokka. Vaippaeläimiä. —  T u n ic a ta .
Tämä, niinkuin seuraavakin luokka, eroaa edellisistä luo

kista useammissa, hyvinkin tärkeissä suhteissa, jonka tähden ne 
eroitetaan usein eri osastoiksi, jopa pidetään kumpaakin eri pää
jaksoinakin. Niiden yhteisinä tunnusmerkkeinä ovat seuraavat: 
niissä ei tavata minkäänlaista suonistoa, sydän on vaillinainen 
ja hermosto on yksityinen hermosolmu tahi solmupari, joista 
hermoja haaraantuu.

Vaippaeläimet ovat saaneet nimensä siitä, että ruumis on 
suljettu nahkeaan, pussimaiseen peitteesen, joka on jonkunlainen 
vaippa ja vastaa edellisten luokkien vaippaa ja kuorta. Tämä 
on varustettu kahdella aukolla (Kvsto 473 a, / ) ,  jotka johtavat 
ruumiin sisäelimiin; toinen (suu) päästää ruumiisen hengitys- 
veden ja ravintoaineet, toisen peräontelon (eli yhteissuolen 
suun) kautta poistetaan vesi ja ruuansulatuksen jäännökset. 
Suu {a) johtaa ensin kiduspussiin, joka on seulantapainen ja 
laskee veden peräonteloon, josta se poistetaan peräontelon suun 
(f) kautta. Lakkaamaton vesivirta kulkee ruumiin läpi, jota 
vettä eläin käyttää hengittäessään ja josta se saa ravintonsa. 
Kiduspussin pohjasta jatkuu ruuansulatuskanava (c), joka päättyy 
ruumiin peräonteloon. Sydän on molemmista päistään avonainen 
torvi. — Useimmat ovat täysikasvuisina kiinnikasvettuneet esi
neisin, niinkuin Merikukkarot (Ascidia), jotka ovat yksityisiä 
eläimiä ja kiinni kivissä y. m. merenpohjalla (Kvsto 473). Poika
sina ovat ne aivan toisennäköisiä (Kvsto 474), pitkähäntäisiä ja
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uivat vapaasti. Tähtivaippaiset (Botryllus) muodostavat yhdys
kuntia. Nämä yhdyskunnat ovat säännöttömiä hyytelömöhkäleitä 
tahi muodostavat nilapeitteen kiville, leväkasville y. m. (Kvsto 
476). Muutamat niinkuin Salpat (Kvsto 475), ovat yksityisiä ja 
vapaita yhdessä sukupolvessa ja yhtyneinä pitkäksi jonoksi 
seuraavassa sukupolvessa ja vapaina taas kolmannessa.

Y  Luokka. Lonkerojalkaisia. —  B ra c h io p o d a .
Nämä eläimet ovat saaneet nimensä siitä, että suun ympä

rillä on kaksi köynnöskierteistä liikkuvaa lonkeroa (Kvsto 477), 
joita käytetään hengityseliminä, kiduksina. Niiden ruumis on 
aina kahden kalkkikuoren peittämä, mutta ruumis ei ole litisty
nyt sivuilta, niinkuin näkinkenkien, vaan päältäpäin; kuoret 
ovat siis selkäkuori ja vatsakuori. Kaikki nämä eläimet elä
vät kiinnitettyinä johonkuhun kiinteään esineesen lihaksisella var
rella, joka ulkonee vatsakuoressa olevasta reiästä. Sisuselimet ovat 
jokseenkin samanlaiset kuin edellisessä luokassa. — Suuri pal
jous hävinneitä lajeja tavataan kaikissa maakerroksissa vanhim
mista ajoista asti. Nykyään elää ainoastaan harvoja lajeja, 
niinkuin esim. Käärmeenpää (Terebratulina) (Kvsto 477).

Muistutuksia Nilviäisiin.

Nilviäisten pääjakso sisältää hyvin eroavaisia muotoja. Niistä ovat 
P ä ä j a i k a i s e t  muutamissa suhteissa (hermosto, silmät, ruuansulatuseli- 
met) korkeammalle kehittyneet kuin muut luurangottomat. V a ip p a e lä i 
m e t  taas ovat sangen alhaisella kannalla ja lähenevät matoja, vaikka nii
den toukat taas lähenevät alhaisempia kaloja (suikulaista).

Ruumiin ulkorakennus on nilviäisellä hyvin yksinkertainen ja vailli- 
naisempi kuin niveljalkaisten. Omituisin osa on vaippa, joka useimmiten 
eroittaa kalkkikuoren eläimen suojaksi. Koska nilviäisillä ei ole luurankoa 
eikä varsinaisia raajoja, ovat liikunnot vaillinaisia ja hitaita. Tässä suh
teessa poikkeavat p ä ä j a i k a i s e t ,  joilla myös on jonkunlainen rustoranko.

Sisärakennuksen suhteen sitä vastoin ovat nilviäiset yhtä täydellisesti 
kehittyneet kuin niveljalkaiset ja joskus täydellisemminkin; etenkin ovat 
ravinto-elimet hyvin kehittyneitä. — Moniosastoinen ruuansulatuskanava 
on aina; sylkirauhasia, m aksaja munuaiset täydellisemmillä muodoilla. — 
P ä ä j a i k a i s i l l a ,  s im p u k o i l la ,  n ä k in k e n g i l lä  ja v a i p p a e l ä i 
m i l lä  on erityiset hengityselimet, aina vaipan muodostamassa ontelossa.
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L o n k er o j  a i k a i s i l l a  tapahtuu hengitys osaksi ruumiinpinnan läpi ja 
etenkin lonkerojen kautta. — Kaikilla on sydän, joka kuljettaa valtimoverta 
ja useimmiten on monilokeroinen. Täydellisiin millä muodoilla on sekä vaiti* 
moita että laskimoita, vaan suljettu ei suonisto ole koskaan, enempää kuin 
niveljalkaisillakaan. V a i p p a e l ä i m i l l ä  on ainoastaan yksi hermosolmu, 

muilla on useampia paria, jotka muodostavat renkaan nielun ympäri. Ylim
mäinen pari, aivot, ovat pääjalkaisilla erinomaisen suuressa määrässä kehitty
neet. — Tunto-, kuulo- ja näkö-aistimia tavataan yleisesti täydellisemmillä 
nilviäisillä. Henkiset ky’yt ovat kaikilla vähäiset, niinkuin yleensä vesi
eläimillä.

Kaikki p ä ä j  a i k a i s e t  sekä useimmat s im p u k a t  ja n ä k in  ke n g ä t  
ovat erineuvoisia, kaikki muut, esimerkiksi maasimpukat ja etanat, kaksi
neuvoisia. V a i p p a e lä i m e t  sikiytyvät myös silmikoimalla; ne muodosta
vatkin sentähden usein eläinyhdistyksiä. P ä ä j  a ik a i s e t  ovat ainoat, jotka 
eivät ole muodonvaihdoksen alaisia. Toukat uiskentelevat vapaasti

Ihmisille ovat harvat jostakin merkityksestä. Muutamat (o s t r  o n a t  
ja jotkut p ä ä j  a ik a i s e t )  ovat syötäviä; vahingollisia ovat l a iv  a m a to  ja 
e ta n a t .  — Luonnon taloudessa on sitä vastoin etenkin kuorta muodosta
villa nilviäisillä suuri merkitys. Ne eroittavat nimittäin merivedestä jokien 
siihen tuomia kalkkiaineita, joita ne käyttävät kuorien muodostamiseen. 
Kun itse eläimet kuolevat ja maatuvat, jäävät kuoret ja muodostavat usein, 
joko yksinään tahi muiden aineiden kanssa, melkoisen paksuja maakerroksia.

IV Pääjakso. Matoja. —  V erm es.
Madot (siv. 44 ja 45) ovat monen erilaisen elantotavan mu

kaan monella eri tavalla kehittyneet. Ruumis on ylipään peh
meä sekä pitkäveteinen ja silloin joko liereä tahi hiukan lit- 
teähkö, tahi litteä ja leveä. Täydellisemmillä muodoilla on 
ruumis jaettu nivelrenkaisin, jotka ylipään ovat samaa muotoa 
ja rakennusta, paitsi ensimmäistä, joka enemmän tahi vähemmän 
selvästi vastaa edellisten eläinten päätä ja niillä on hermosto 
samanlainen kuin niveljalkaisilla. Toisilla on ruumis niveletön 
ja päätön sekä hermosto kaksi hermosolmua ruumiin etupäässä, 
joista kaksi hermosäiettä kulkee pitkin ruumiin sivuja, lähettäen 
haaroja ympärille oleviin osiin. Varsinaisia raajoja madoilla ei 
ole, vaan kuitenkin on usein jonkunlaisia liikuntoelimiä, imu- 
kuppina tahi sukasina. Ruuansulatuskanava on aina erillisenä 
ruumiinontelossa, vaan voi joskus puuttua alhaisemmilta, loisina
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eläviltä madoilta. Erityistä verisuonistoa puuttuu usein, vaan 
täydellisemmillä se on jokseenkin kehittynyt; usein voivat eri
tyiset laajenneet osat siitä supistua ja sydämen tavalla ajaa 
verta eteenpäin. Useimmilla madoilla on vesiputkilosto s. o. 
hienoja putkilolta, jotka aukeavat ulospäin ja joiden tarkoitus 
on johtaa vettä eläimen ruumiisen. Erityisiä hengityselimiä, 
haaraisia rihma- tahi lehtimäisiä kiduksia on ainoastaan ensim
mäisessä luokassa, ei siinäkään kaikilla; muut hengittävät ihon 
läpi. — Tämä pääjakso jaetaan viiteen luokkaan: Nivelmatoja
— A n n u la ta , Suolinkaisia — N em ate lm ia , Laakamatoja
— P la ty e lm ia , Rataseläimiä — R o ta to r ia , Sammaleläimiä
— Bryozoa.

I  Luokka. Nivelmadot. —  A n n u la ta .
N iv e lm a d o t ovat matoja, joiden ruumis on se lv ä s ti  

n ive ljä kä in en  ja  useimmiten pitkäveteinen sekä varustettu 
erityisillä liik u n to  e lim illä .

Nivelmadot jaetaan kahteen toisistaan sangen eroavaan 
ryhmään; Sukamatoihin ja Juotikkaisiin.

1. Sukamatojen liikuntoelimet, sukajalat, ovat pieniä 
käsnämäisiä kasvanneita, joissa on liikkuvia sukasia kimputtain 
ja usein sitä paitsi kiduksia. Usein on näillä eläimillä selvästi 
eroitettava pää, jossa voi olla silmiä ja tuntohermoja (Kvsto 599) 
sekä terävillä hampailla varustettu suu, jonka eläin voi venyt
tää kärsäksi. Useimmat sukamadot ovat petomatoja ja elävät 
meressä, jossa uiskentelevat tahi matelevat pohjalla sukajalko- 
jensa avulla. Tähän kuuluu esim. Merituhatjaikainen (Nereis) 
(Kvsto 599).

Putkimadoilla (Serpula) on kauniskiiltoiset kidukset 
päässä ja lyhyet sukaset hyvin pienissä käsnissä. Ne eroitta- 
vat ruumiistaan kalkkia tahi limaista ainetta, joka yhdistää 
hiekkajyväsiä, kuorenkappaleita y. m. putkeksi eläimen ympäri, 
josta pää vaan ulkonee. Niitä tavataan pohjamudassa tahi kiinni
tettyinä kiviin, nilviäisten kuoriin y. m. s. (Kvsto 600).

Kastemato eli Onkiliero (Lumbricus) eroaa edellisistä 
siinä, ettei sillä ole jalkakäsniä eikä kiduksia eikä myöskään
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päätä ja että sen sukaset ovat hyvin harvassa ja pienet. (Kvsto 
601). Se nielee multaa, eroittaakseen siitä niitä elimellisiä ai
neita, joita se voi sisältää.

2. Juotikkailta puuttuu tykkönään sekä sukajalkoja että 
kiduksia ja päätä, vaan niillä on sen sijaan ruumiin etupäässä 
imulava> jolla ne kiinnittyvät esineisin. V erijuotikkaalla (Hi
rudo (Kvsto 602) on sitä paitsi etumainen imulava, jonka poh
jassa on suu ja tämä on varustettu kolmella kovalla leualla, 
joilla eläin puree läpi ihon ruvetessaan verta imemään. Sitä * 
tavataan joissa ja järvissä, jossa se elää pikkukaloista, samma
kon pojista y. m. s. Sitä käytetään lääkintäkeinona. Hevos- 
juotikas (Aulostoma) on yleinen järvissä. Se tarttuu nisäk
käiden (etenkin hevosten) sieramiin, näiden juomassa käy
dessä.

I I  Luokka. Suolinkaiset. — N em ate lm ia .
S u o lin k a ise t ovat matoja, joiden ruumis on nive- 

letön, pitkäveteinen ja  liereä  ja  joilla ei ole erityisiä 
liku n to  elim iä.

Enimmät suolinkaiset ovat loiseläimiä muiden eläinten ja 
myös ihmisen ruumiissa.

Suolinkaiset (Ascaris) elävät ihmisen suolistossa. (Kvsto 604).
Trikiinit ovat hyvin pieniä matoja, tuskin paljain silmin 

nähtäviä. Sikiöt syntyvät useampien nisäkkäiden (niinkuin 
ihmisen, sikojen y. m.) suolissa, kaivautuvat suolenseinien läpi 
suoniin ja niitten kautta lihaksiin. Siinä ne kiertyvät köynne- 
liäästi ja muodostavat ympärilleen kalkkikuoren, jossa lepäävät, 
(Kvsto 603), kunnes liha tulee syödyksi ja ne joutuvat jonkun toi
sen nisäkkään suoliin. Täällä ne sikiytyvät ja sikiöt alkavat 
taas sanottua kulkua. Lihaksissa ne voivat synnyttää tappavia- 
kin tauteja.

Muutamia tähän luokkaan kuuluvia matoja tavataan va
paina elävinä suolattomassa vedessä, niinkuin esim. Jouhimato 
(Gordius), joka elää lähteissä tahi muissa vesissä. Poikasena se 
kaivautuu hyönteisten ruumiisen ja lähtee siitä vasta täysi
kasvuiseksi tultuaan,
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I I I  Luokka. Laakamadot. — P la ty e lm ia .
L a a ka m a d o t ovat matoja, joilla on leveä ja  litteä  

ru u m is  ilm an erityisittä l i ik u n ta e lim ittä .
Täydellisimmät laakamadot elävät erillisinä kostealla 

maalla tahi vedessä ja matelevat, ruumistaan oientamalla ja 
supistamalla; ne voivat myös ruumista peittävien ripsikarvojen 
avulla uida. Niillä on selvästi eroitettu haarainen suoli, niin
kuin esim. Meriplanarialla (Leptoplana) (Kvsto 610). Enimmät 
elävät kuitenkin loisina, niinkuin esim.

Maksamato (Distoma), joka elää lampaan maksassa ja 
jonka ruumiissa on imulavoja ja haarainen ruuansulatuskanava. 
— Toisilta puuttuu tykkänään erityistä ruuansulatuskanavaa ja 
venyvä nahka ympäröitsee välittömästi sisäosia, päästäen ravinto- 
nesteet kudoksensa läpi. Näitä jälkimäisiä ovat

Heisimadot (Taenia ja Botryocephalus), jotka ovat mer
killisiä omituisesta kehityksestään, sillä ne vaihtavat muotoa 
useampia kertoja ja elävät eri kehitysasteilla erilaisissa eläi
missä, joihin ne tulevat ilman niiden omatta toimettaan. Semmoi
sia heisimatoja ovat Tcenia solium (Kvsto 608 a—f)  ja Botryo
cephalus latus (Kvsto 608 g —i), jotka elävät hyvin yleiseen ihmisen 
ruuansulatuskanavassa. Niitten kehitys alkaa sian tahi nauta
eläinten suolistossa. Sian suolistoon tulleista munista (Kvsto 
6 08  e )  syntyvät toukat ( f ) ,  jotka kaivautuvat suolenseinien läpi 
suoniin ja tulevat niitten kautta lihaksiin, joissa ne muodostu
vat n. s. „siemeniksi“ (Kvsto 605). Siemenet ovat ympyriäisiä 
rakkoja, joiden sisäpuolella heisimadon pää alkaa kasvaa pie
nestä silmusta (Kvsto 605, 606). Kun ihminen syö semmoista li
haa, jossa näitä siemeniä on, liottaa vatsaneste rakon seiniä ja 
vapaaksi tullut pää kehittyy suolessa heisimadoksi (Kvsto 607). 
Tämmöinen pää (Kvsto 608 b) on varustettu kynsillä (c) ja imu- 
käsnillä, joilla eläin kiinnittyy suolen seiniin; suuta ei sillä ole 
eikä suolta. Päätä seuraa usein monen kyynärän pituinen, 
nauhamainen osa, joka on yhdistys lukuisista nivelosista, jotka 
tulevat isommiksi, kuta etempänä ovat päästä (a). Päästä syn
tyy nimittäin lakkaamatta (silmikoimisesta) uusia nivelosia, jonka 
tähden päätä lähimmäiset ovat nuorimmat. Sitä myöten kuin
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nivelosat tulevat täydelliseen kehitykseensä (Kvsto 608 d). irtau
tuvat ne muusta niveljaksosta ja poistuvat täynnä munia ruu
miista. Kehittymistään jatkaakseen täytyy näiden munain tulla 
jonkun nisäkkään (enimmiten sian) suolistoon. Tässä omitui
sessa kehityksessä tapahtuu n. s. joksi nimi
tetään sitä, kun kahdesta toisiaan seuraavasta sukupolvesta 
toinen on erikaltainen, niin että vasta kolmas tahi neljäs 
sukupolvi on ensimmäisen näköinen. — Niin elää metsästys
koiran heisimadon toukka jäniksessä, kissan hiiressä; paimen
koiran heisimato elää toukkana lampaiden aivoissa ja synnyttää 
erityisen taudin.

IY  Luokka. Rataseläimet. —  R o ta to r ia .
Rataseläimet ovat kaikki silmin näkymättömiä, läpikuulta

via eläimiä, joiden suurimpana omituisuutena on ruumiin etu
päässä oleva n. s. rataselin.Se on tavallisesti kaksijakoinen 
iholiuska, jonka reunassa on tiheässä jotka ovat
niin nopeassa pyörivässä liikkeessä, että elin näyttää nopeaan 
pyörivältä rattaalta. Se on osaksi liikuntoelin, ja osaksi eläin 
sillä saattaa ravintoa ruumiisensa. Ruumis on nivelosainen ja 
osat ovat erilaiset, jonka kautta rataseläimet lähenevät äyriäisiä, 
(Kvsto 6li). Rataseläimiä tavataan vesirapakoissa ja märjällä 
maalla; ne ovat ylipään erillisiä, vaan jotkut elävät toisiinsayhteen 
kasvettuneina. Muutamat voivat kuivaa ja taas virota eloon 
kuukausien perästä, kun niiden päälle valellaan vettä. Ne luet
tiin ennen alkueläimiin, joiden näköisiä ne ovat ulkomuodoltaan, 
vaan niillä on sangen täydellisesti kehittynyt sisärakennus: 
ruuansulatuskanava, puremasuu, hermosto ja surkastuneita näkö- 
elimiäkin.

V  Luokka. Sammaleläimet. —  B ry o zo a .
Sammaleläimet ovat ulkonäöltään hyvin polyyppien näköi

siä. Yksityiset eläimet ovat melkein silmin näkymättömiä 
yhdyseläimiä s. o. erityiset eläimet ovat silmikoimalla synnyttä
neet yhtenäisiä eläinyhdistyksiä, jotka joko kuoren tavalla 
peittävät kiviä ja vesikasvia tahi ovat haaraisien pensaiden nä
köisiä. Jokainen yksityinen eläin on suljettu sarveis- tahi
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kalkkiaineiseen lokeroon. Jokaisella eläimellä on eroitettu 
ruuansulatuskanava, jonka suu ja peräaukko on kalkkilokeron 
aukon kohdalla. Suuta ympäröitsee kauniisti ripsilaitaiset lonke
rot, jotka eniminiten ovat ympyrässä. Lonkeroilla eläin saat
taa ravintoa suuhunsa, vaan ne ovat myös hengityselimiä, ki
duksia, vaikka hengitys tapahtuu myös muun ihon läpi. Veren
kiertoelimiä ei ole. Niitä tavataan hyvin runsaasti meressä, 
vaan myös suolattomassa vedessä. (Kvsto 612).

Muistutuksia Matoihin.

Tämän pääjakson täydellisimmät muodostukset, n iv  e lm a do t, lähene
vät suuresti käsnäjalkaisia ja jokseenkin paljon ulkomuodossaan muitakin 
niveljalkaisia (tuhatjalkaisten ja hyönteistoukkien näköisiä) ja sisärakennuk- 
sessaan (ravintoelimissä, hermostossa ja aistimissa) täydellisempiä äyriäisiä. 
Välimuotoja niihin ovat esim. r a t  a se  l ä im e t. L a a k a m a d o t  taas, joiden 
hengitysverenkierto- ja a&ft-elimet ovat surkastuneet, lähenevät tämän 
vaillinaisuuden kautta alkueläimiä; s am m ä te tä  im e t  taas lähenevät ulko- 
muodostuksessaan onteloeläimiä.

Selvään nivelikkäillä madoilla ulottuu niveljakoisuus myös sisäelimiin, 
niin että jokainen nivelosa saa erityisen osansa ruuansulatuskanavasta, her
mostosta j. n. e. Erityiset nivelosat tulevat siten jossakin määrin omin
takeisiksi toistensa suhteen; tähän omintakeisuuteen perustuu se omituinen 
seikka, että jos kastemato leikataan kahtia, voi sen kumpikin osa muodostua 
itsetyiseksi eläimeksi; päättömään puoleen syntyy uusi pää. Tämmöinen 
lisääntyminen jakautumisella tapahtuu monella madolla vapaehtoisestikin. 
Sitä vastoin voivat toiset lisääntyä silmikoimalla, esim. h e is im a to , jossa 
uudet yksilöt kasvavat emosta (päästä) ja pysyvät kiinni, ikäänkuin toisiaan 
seuraavina nivelinä; heisimato on siis eläiny helisty s.

K a s te m a to , j u o t i k k a a t  ja la a k a  m a d o t  ovat kaksineuvoisia. 
Kehityksessä tavataan usein muodonvaihdosta ja sukupolvimuutosta.

V  Pääjakso. Piikkinahkaisia. — E c h in o d e rm a ta .
Tämä pääjakso on ollut yhdistettynä seuraavan pääjakson 

kanssa yhdeksi pääjaksoksi, nimeltä — R a d ia ta ,
koska kumpaisessakin elimet ovat asettuneet säteettäin eikä 
siis ruumis ole kaksipuolinen niin, että voisi eroittaa oikeata ja 
vasenta puolta, vaan muuten ne ovat kaikissa tärkeimmissä
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suhteissa niin eroavaisia, että ne nykyään eroitetaan eri pää
jaksoiksi.

Piikkinahkaisten (katso siv. 45 ja 46) ruumiissa on viisilukui- 
nen säteettäisyys enemmän tahi vähemmän selvästi huomatta
vana, vaan ainoastaan täysikehittyneillä, sillä sikiöillä on melkein 
aina kaksipuolinen ruumis ja ne uiskentelevat vedessä vapaasti 
ripsikarvojen liikuntojen avulla. Ruumiinmuoto on vaihteleva: 
liereä, palleroinen, tähti- tahi levymäinen tahi peräkkään kukan 
näköinen. Erityinen putkilosto levittää vettä ruumiin pinnan 
sisäpuolella. Nielun ympärillä on vesiputkiloston (Kvsto 617) 
rengasputki fcj, joka lähettää haaran jokaiseen säteesen ja haa
rukoita imujaikoihin. Vesi otetaan ruumiisen erityisellä tor
vella fmj ja puserretaan imujalkoihin, jotka siten pitenevät ja 
ovat liikkuvaiset. Kaikki piikkinahkaiset elävät meressä, jossa 
matelevat pohjalla imujalkojensa avulla. Muutamat ovat kui
tenkin kiinnikasvettuneet. Piikkinahkaiset jaetaan neljään 
luokkaan: Merimakkarat — H o lo th u rio id ea , Merisiilit — 
E chino idea , Meritähdet — A s te ro id e a , Merililjat — 
C rino idea.

I  Luokka. Merimakkarat. —  H o lo th u r io id e a .
M e rim a k k a ra t ovat piikkinahkaisia, joiden ru u m is  

on p itkä ve te in en  ja  nahkapeitteinen. Suun ympärillä on 
kiehkura liikkuvia, sisäänvedettäviä lonkeroita.

Merimakkarain ruumis ei ole niin selvään säteettäinen 
kuin muiden piikkinahkaisten. Säteettäisyys osoittaikse siinä, 
että imujalat ovat viidessä rivissä pitkin ruumista. Ruumiin- 
peite on nahkea, vaan harvoin piikkinen. Ruumiin etupuolessa 
on haaraisia lonkeroita. (Kvsto 613). Kiinalaiset syövät useampia 
lajeja näitä, joilla kauppatavarana on nimi „trepangi“.

I I  Luokka. Merisiilit. —  E c h in o id e a .
M e r is i i l i t  ovat piikkinahkaisia, joiden ru u m is  on 

pallero inen  tahi päältäpäin hiukan litistynyt ja  kovan 
kalkkikuoren ympäröimä. Suu, joka on ruumiin alapuolella, 
on varustettu viidellä hampaalla.
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Merisiilit (Echinus) (katso siv. 45) elävät niinkuin muut
kin piikkinahkaiset }icsinomaisesti meressä ja saavat ravintonsa 
näkinkengistä ja pienemmistä merieläimistä sekä leväkasveista. 
Ne ovat enimmäkseen koreaväriset ja kaunismuotoiset ja enim- 
miten hyvin piikkiset. (Kvsto 614, 615). — Liitukerroksissa tava
taan runsaasti kivettyneitä merisiilejä. Niiden ruumiinmuoto ei 
ole ollut niin säännöllisesti säteettäinen kuin nykyään elävien 
ja niiden piikit ovat olleet hienoja, karvojen kaltaisia.

I I I  Luokka. Meritähdet. — A ste ro id e a .
M eritähdet ovat piikkinahkaisia, joiden ruum iin 

muoto on täh tim äinen  ja  ruumiissa 5 (tahi useampia) sä
dettä. Hampaaton suu on vatsapuolen keskellä.

Säteet eivät ole pidettävät raajoina, vaan keskiosan vä
littöminä jatkoina. Jokainen niistä saa muutamilla haaroituk
sensa myös ruuansulatuskanavasta. Ruumiinpeite on enimmiten 
nahkea, vaan ruumiin alapuolessa on useampia liikkuvia kalkki- 
kappaleita, jotka antavat ruumiille tukea. Imujalat ovat rivit- 
täin uurroksessa pitkin sädetten alapuolta ja sädetten päissä 
ovat silmät. — Meritähdet ovat vilkkaampia liikunnoissaan kuin 
merisiilit. — Meritähdet elävät pääasiallisesti näkinkenkä-eläi- 
mistä, joita ne ensin tainnuttavat kirpeällä nesteellä ja sitten 
imevät kuiville, ja samoin kaloista, jotka ovat tarttuneet verk
koihin*. Yleinen meritähti (Asterias) on ostronain pahin vihol
linen. (Kvsto 614). Tähän kuuluvia ovat myös Käärmetähti 
(Ophiura) (Kvsto 618) ja Medusatähti (Astrophyton). (Kvsto 619).

IV  Luokka. Merililjat. — C rin o id e a .
M erH ilja t ovat piikkinahkaisia, joiden ruumis on 

m alja - tah i p a lle r  om ainen, ja  jotka ainakin nuoruudes
saan ovat varrella k iin n ik a sv e t tu n e e t muihin esineisin.

Ruumiin ylöspaisellä, koveralla puolella, joka vastaa meri
tähtien alapuolta, on suu ja suoliaukko. Maljan reunasta lähtee 
lukuisia, nivelikkäitä, sulkahaaraisia lonkerolta, jotka ovat hy
vin liikkuvia. Alapuolelta lähtee nivelikäs varsi, jolla eläin on 
kiinnikasvettunut. Muutamat ovat ainoastaan nuorempina var
rella kiinni jossakin -kiinteässä esineessä, vaan irtautuvat täysi-
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kasvuisina ja uiskentelevat vapaasti. Semmoisia on Merililja 
(Comatula). (Kvsto 620). Nykyään elää ainoastaan muutamia, 
vaan näitä eläimiä on maapallon muinaisina aikoina ollut hyvin 
suuri lajimäärä.

Muistutuksia Piikkinahkaisiin.

Piikkinahkaisten enimmin omituiset elimet ovat vesiputkilosto (Katso 
siv. 270) ja imujalat, jotka useille {M er im ak k a ra  t, M e r i s i i l i t , M e r i- 

tä h t i)  ovat tärkeimmät liikuntoelimet. Toisilla ovat säteet paljoa liikku
vammat, niin että eläin ui niiden avulla (K ä ä r m e tä h t i , M e d u s a tä h ti ,  
M er i l  i l j  a).

Ruuansulatus- ja verenkierto-elimet ovat hyvin kehittyneitä. Hengi
tys taas tapahtuu niin hyvin ruumiinpeitteen kuin vesiputkiloston seinämien
läpi_!_Joskus tavataan myös erityisiä kiduksia esim. lonkerot. —  Hermos-
tossa _sLjQle_koskaan hermosolmuia; nielun ympärillä on ainoastaan hermo- 
rengas ja siitä lähtee viisi päähermoa säteettäin. (Kuv. 15 siv. 45). Aisti
mia tunnetaan tuskin muita kuin silmät; imujalat ja lonkerot ovat myöskin 
tuntoelimiä.

Melkein kaikki piikkinahkaiset ovat erineuvoisia ja munivat munia. 
Kehityksessä tapahtuu melkein aina muodonvaihdos. Pieninä toukkina niillä 
on vesikirkas, liuskainen ruumis ja ne uiskentelevat vedessä liikkuvien ripsi- 
karvojen avulla. Näiden ruumiin keskessä alkaa vasta myöhemmin varsi
naisen eläimen kehitys ja toukan ruumis häviää vähitellen. Täysikehitty- 
neet eläimet voivat joskus l i s ä ä n jakautumisella ; muutamilla meritähdillä 
voi uusi säde kasvaa kadonneen sijaan, vaan poisleikattu säde voi myös 
muodostaa itselleen uusia säteitä, niin että ne muodostavat yhteensä uuden 
tähden.

V I Pääjakso. Onteloeläimiä. —  C o e le n te r a ta .
Kaikilla tähän asti mainituilla eläimillä on ruumiinontelo, 

jossa on ruuansulatuskanava, vaan tähän pääjaksoon (katso 
siv. 46, 47 ja 48) kuuluvat eläimet eroavat niistä siinä, ettei 
mitään semmoista välipaikkaa ole ruumiin ulko-osien ja  suo
len seinien välillä. Ruuansulatuskanavan seinä on nimittäin 
välittömästi ruumiinpeitteessä kiinni, eikä ole minkäänlaista ve- 
rentapaista nestettä. Ainoa ontelo ruumiissa on juuri ruuan- 
sulatusontelo, joka yhdellä ainoalla aukolla, suulla, aukiaa ulos
päin ja ruumiin ainoa neste on se ravintoneste, joka on ruuan- 
sulatusontelossa. Suun ympärillä olevat elimet ja myös ruumiin 
sisäelimet ovat järjestetyt säteettäin. TSämä pääjakso jaetaan
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seuraaviin luokkiin: Korallieläimiä — P olypi, Medusaeläimiä —
H ydrom edusae ja Sienieläimiä — Spongiae.

I  Luokka. Korallieläimet. —  P o ly p i .
K o ra llie lä im e t ovatpolttiaiselimvarustettuja ontelo- 

eläimiä, joiden ruuansulatusontelossa on erityinen nieluosa, 
sekä on jaettu lokeroihin siten, että väliseiniä pistää ulko- 
peitteestä ruumiin keskikohtaa kohti. Lonkeroissa on 6- ja  
8-luvut vallitsevana.

Korallieläimet elävät kaikki meressä; muutamat ovat yksi
tyisiä eläimiä, jotka voivat vapaasti liikkua (Kvsto 621), toiset 
elävät yhteenkasvettuneina esineisin kiinnitetyiksi eläinyhdis- 
tyksiksi. Jokaisella eläimellä on suuaukko, jonka ympärillä on 
kiehkura lonkerolta, joita eläin voi vetää sisään. Ruumiinpeite 
on joko ohut ja pehmeä tahi paksumpi ja varustettu pienillä 
kalkkiosilla tahi jonkinlaisella sarveisaineella, usein niin suu
ressa määrässä, että koko peite tulee kovaksi kuin kivi. Niillä 
korallieläimillä, jotka elävät yhdistyksissä, on erityisten eläin
ten ruumiinpeitteet yhteydessä, niin että ne muodostavat yhte
näisen, puuntapaisesti haarovan rungon, nimeltään „Koralliu, 
joka on kiinni merenpohjassa. Erityiset pehmeät eläimet voi
vat vetäytyä sen sisään. (Katso Kvsto 622). Kun eläimet ovat 
kuolleet ja niiden pehmeät uiko- ja sisäosat ovat poistuneet, on 
korallirunko jäljellä ja silloin siinä näkyy ne reiät, joissa eläi
met ovat eläneet sekä ne säteettäiset väliseinät, jotka ulko- 
ihosta kulkevat vatsaonteloon. (Kvsto 623).

Lonkeroin avulla pyytää korallieläin ravinnokseen kai
kenlaisia pieniä eläimiä; nämä se tappaa ensin polttavalla nes
teellä, joka valmistuu lonkeroissa olevissa n. s. polttiaiselimissä. 
Ravintoaineet kulkevat sitten nielun kautta ja sulatetaan sitä 
seuraavassa ontelossa, jonka seinät imevät sisäänsä kelpaavat 
osat. Ontelo ei ole kuitenkaan yksinkertainen pussi, vaan lä
hettää usein haaraisia putkia ruumiin eri osiin, erittäin väli
seinien väliin ja lonkeroihin sekä on semmoisilla putkilla yhtey
dessä naapurien ruuansulatusonteloin kanssa. Tässä ontelo- 
putkilostossa pidetään ravintoneste liikkeessä ontelon seinissä 
olevien ripsikarvojen liikunnoilla. Sillä tavoin tulee ravinto,

18
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jonka erityinen yksilö on ottanut ulkoa, myöskin naapuriyksi- 
löin hyödyksi. Sulamattomat aineet poistetaan taas suun 
kautta veteen.

Korallieläimet ovat yksineuvoisia eläimiä ja niiden mu
nista kehittyy pieni ripsikarvainen toukka, joka ensin ui va
paasti, vaan kohta kiinnittyy johonkin sopivaan paikkaan ja 
tulee pieneksi yksinkertaiseksi koralliksi. Tämä voi sitten 
silmikoimalla synnyttää kokonaisen eläinyhdistyksen eli koralli- 
rungon.

A. Korallieldimiä, joilla on kahdeksan litteätä lehti
mäistä lonkeroa. Nämä synnyttävät eläinyhdistyksiä. Yksi
tyiset eläimet voivat enemmän tahi vähemmän täydellisesti ve
tää pehmeät osansa yhteiseen kovempaan runkoon. Tähän 
kuuluu:

Punakoralli (Corallium rubrum) (Kvsto 622), joka elää 
Välimeressä, ja jonka korallia käytetään kaikenlaiseksi koris
tukseksi.

A

Kuv. 65. Punakorallin osia: A korallioksan pää eläimillä, jotka ovat eri määrin lonkeroltaanvetäneet kokoon (luonnollinen koko puoli tuumaa); — B  oksa poikkileikkauksessa, jossa näkyy eläin pitkittäisessä läpileikkauksessa; — 1 korallirungon keskuus; — 3  kuori; — 2  putkia, joiden kautta erityiset eläimet ovat yhteydessä keskenään; — 6 suu; — 7 lonkeroita; — 5 vatsa- torvi; — 4 pitkittäiset väliseinät ruumiinontelossa.

B. Korallieldimiä, joilla on 6, 12 tahi useampia lie
vettä lonkeroita.
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Merivuokot (Actinia) (katso siv. 46 Kuv. 16) eivät kos
kaan muodosta eläinyhdistyksiä eikä niillä myöskään ole kalk
kiutunutta kuorta. Ne ovat isompia kuin muut korallieläimet 
ja ovat kiinni meren pohjassa kuin kauniit kukat niityllä.

Tähtikorallit ovat enimmäkseen eläinyhdistyksiä muodos
tavia; kaikilla on kalkkirunko, joka myöskin tunkeutuu väli
seiniin, jonka tähden korallit ovat täynnänsä pieniä tähtimäisiä 
maljoja, jotka osoittavat kuolleitten eläinten paikat. Niitä tava
taan melkein yksinomaisesti kuuman ilmavyöhykkeen merissä 
ja menestyvät parhaiten siinä, missä aaltojen kuohu on väkevin. 
Kylmyys sekä suolaton ja samea vesi tappaa ne, jonka tähden 
niitä ei koskaan tavata lähellä jokien suita. Monessa paikoin 
niitä on semmoinen paljous, että ne muodostavat mahdottoman 
pitkiä koralliriuttoja, vieläpä kokonaisia saaria ja saariryhmiä. 
Semmoinen on esim. Pensaskoratti. (Kvsto 623).

I I  Luokka. Medusaeläimet. — H yd ro m edu sse .
M edusa elä im et ovat po varustettuja 

teloeläimiä, joiden ruuansulatusontelo on yksinkertainen ( 
man nieluosatta) eikä ole jaettu lokeroihin. Lonkeroissa on 
4-luku vallitsevana.

Maneetit eli Merivasikat ovat yksinkertaisia, vapaasti uis- 
kentelevia, välistä sangen isoja eläimiä (useampia jalkoja läpi- 
mitaten). Ne ovat hyytelömäisiä ja melkein läpikuultavia. Suu
rin osa ruumista on kupera levy, uimakello. (Kvsto 625). Eläin 
voi kulkea eteenpäin tekemällä kelloa vuorotellen kuperammaksi 
ja litteämmäksi, siten ottaen vettä kelloon ja ajaen sitä ulos. 
Kellon alipinnassa on keskellä suu ja vatsaontelo lähettää haa- 
raisia putkia kellon seiniin. Suun ympärillä on 4 
keroa, jotka samoin, kuin pienemmät kellon reunasta riippuvat 
pyytösäikeet, ovat täynnä polttiaiselimiä ja joita käytetään saa
liin tavoittamiseksi ja tappamiseksi.

Useimpien kehityksessä on sukupolvimuutos. Munasta 
syntyy pieni, paljain silmin näkymätön, liikkuvilla ripsikarvoilla 
peittynyt sikiö, (Kvsto 626), joka kiinnittyy leväkasveihin tahi 
muuhun semmoiseen esineesen ja kasvaa pieneksi varrelliseksi 
polyyppimaiseksi eläimeksi (emoksi (c)). Tämä jakautuu (d)
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useampaan päällekkäin olevaan nivelosaan, jotka vähitellen ir
tautuvat (e) ja kasvavat tavallisen muotoisiksi maneeteiksi 
(Kvsto 625). —  Merivasikat elävät melkein kaikki meressä.

TJimapolyypit (Siphonophora) ovat vapaasti uivia ontelo- 
eläinyhdistyksiä, joissa on monta erilaista yksilöä, kukin eri

tehtävällään (Kuv. 66).
Koko yhteiskuntaa kan

nattaa lähellä vedenpintaa 
(J). Sen alla on 

joukko uimakelloja (U), jotka 
pitävät yhteiskunnan liik
keessä; niiden alla nähdään 
kapeita umpinaisia putkeja, 
tuntopolyyppeja ( sekä 
toisia melkein samanmuotoi
sia, mutta suulla varustettuja 
syömä- eli vatsapolyyppeja 
(F), jotka syövät koko yh
teiskunnan puolesta. Näiden 
välissä nähdään lyhyitä rypä
leen muotoisia siitoseläin- 
ryhmiä (S). Tuntopolyypeista 
riippuu alas hienoja pyynti- 
lonkeroita ( ), joissa kussa
kin on suuri joukko polttiais- 
rakkoja {Pr). Tunto- ja 
vatsapolyyppien tyvestä joh
taa kapea ontelo ylös ilma- 
rakon tyveen asti. Sitä myö
ten johdetaan vatsapolyyppien 
ottama ravinto yhteiskunnan 
muille yksilöille.

Lampipolyypit (Hydra) 
ovat melkein ainoat ontelo- 
eläimet, joita tavataan suo
lattomassa vedessä. Ne ovat 

imulavalla kiinnittyneet vesikasvien lehtiin tai juuriin. Ne
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eivät aina muodosta eläinyhdistyksiä, sillä silmikoista syntyneet

Kuv. 67. A. Lampipolyyppi, jossa on sivuilla nuoria polyyppejä. B. Lampipolyypin kaaviollinen läpileikkaus, näyttävä suun, jota lonkerot ympäroitsevät ja joka aukeaa suoraan ruumiin onteloon. Sivulla on syntymäisillään nuori polyyppi.

sikiöt irtautuvat täydellisiksi tultuaan. Ne ovat hyvin pieniä, 
korkeintaan muutamien linjojen pituisia. (Kysto 627).

I I I  Luokka. Sienieläimet. —  Spongiae.
S ie n ie lä im e t  ovat onteloeläimiä, jo illa  ei ole polttiais- 

elimiä eikä lonkeroita. Vesi johdetaan hienojen, seinäsolujen 
välille aukiavien huokosten kautta ruumiinonteloon j a  sieltä 
suuremman hylkyaukon kautta ulos.

Yksityiset eläimet ovat pussin muotoisia. Niiden sisä
pintaa peittää ripsisolukko, jonka ripset pitävät veden lakkaa
mattomassa liikkeessä hylkyaukkoon päin. Ripsisolujen ja littei
den pintasolujen välillä on välisolukko ketottomista, liikkuvista 
soluista, jotka voivat muuttaa muotoaan ameba-eläimen tapaan. 
Tähän solukkoon syntyy tukeeksi pieniä kalkki- tai kiisseli- 
neuloja tahi sarveisrihmoja.

Kun silmikoimisen kautta eläinyhdistys syntyy, ovat eri
tyisten eläinten ontelot putkiloston kautta toistensa kanssa 
yhteydessä, mutta välisolukko niin paisunut, että koko yhdistys
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näyttää limamöhkäleeltä, johon ruuansulatusontelot ovat vajon
neet ja jota kalkki- tahi kiisseli-neulat tahi sarveisrihmat tuke
vat. Möhkäleen pinnalla nähdään hienoja huokosen suita ja 
suurempia hylkyaukkoja. Kun pehmeät osat ovat kuolleet ja 
mädänneet pois, jäävät nämä kovat osat. Meidän tavallinen 
Pesusienemme on jäännös eräästä sienieläinlajista (Spongia) 
(Kysto 628, 629), joka elää Välimeressä, jossa sitä kootaan suu
ressa määrin. — Ne munivat munia, joista pieniä ripsikarvaisia 
poikasia syntyy, jotka uivat vapaasti, kunnes ne kiinnittyvät ja 
muodostavat silmikoimalla kokonaisen sienen.

Muistutuksia Onteloeläimiin.

Onteloeläimet eroavat suuresti kaikista muista eläimistä, vaan ovat 
keskenään hyvin yhdenmukaisia. S ie n i  e l ä im e t  ovat näiden ja alkueläin
ten välimuotoja. Enimmät onteloeläimet elävät, ainakin jonakuna kehitys- 
aikana, eläinyhdistyksissä, joiden kasvinkaltainen ulkonäkö on saattanut näille 
eläimille nimen Zoofyytit eli eläinkasvit. Niiden pehmeät osat ovat erin
omaisen venyviä, niin että eläin voi suuressa määrässä muuttaa muotoaan. 
(Katso esim. Kvsto 622) . Polttiaiselimet ovat aseita, joilla ne voivat tappaa 
isompiakin eläimiä, esim. m e r i v a s i k a t  ja m e r iv u o k o t  pieniä kaloja ja 
äyriäisiä. Ei mitkään eläimet ole niin sitkeähenkisiä kuin nämä. M e r i 
vu o k o n  tahi l a m p ip o l y y p in  ruumiista eroitetusta pienestä kappaleesta 
voi kasvaa uusi täydellinen eläin. — Ruumiin ainoa ontelo, ruuansulatus- 
ontelo vastaa yksinään niitä moninaisia sisuselimiä, joita muilla eläimillä 
tavataan, esim. ruuansulatus- ja hengitys- sekä myös verenkulku-elimiä. 
Hermostoa on tavattu ainoastaan muutamilla m ed u s  a e l  ä im i l l ä  —- mel
kein kaikki ovat kaksineuvoisia.

Runkoja muodostavilla onteloeläimillä on sama merkitys maapallon 
kehityshistoriassa kuin kuortamuodostavilla nilviäisillä. K i i s s  e li-s ie n i-  
e lä im e t  ovat rungonmuodostuksellaan synnyttäneet piin, jota tavataan 
liitukerroksissa ja on levinnyt yli maanpinnan.

V II Pääjakso. Alkueläimiä. —  P ro to z o a .
Tämä eläinkunnan alhaisin eli vaillinaisin pääjakso (katso 

siv. 48) käsittää hyvin suuren joukon eläimiä, joista useimmat 
ovat ainoastaan suurennuslasilla nähtäviä ja sentähden yleiseen 
vähemmin tunnettuja. Niille saanee tuskin muuta yhteistä
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tunnusmerkkiä, kuin että niiltä puuttuu semmoisia elimiä ja ku
doksia, joita tavataan täydellisemmin muodostuneilla eläimillä.

Kaikki alkueläimet ovat sitä elon alkuainesta, jota nimite
tään alkulimaksi eli protoplasmaksi. Enemmän kehittyneissä 
eläimissä on ruumiin kaikki elimet rakennetut soluista, ja solu
jen alkulima on useimmiten monien muutoksien alainen, jonka 
kautta juuri ruumis viimein saa hyvin moniluontoisen rakennuk
sen. Alkueläimillä sitä vastoin jää ruumis enemmän tahi vähem
män muuttumatta ja tulee kaiken iän olemaan erinäisenä soluna 
tahi selvää alkulimaa. Joskus voi ruumiissa olla jonkunlaisia 
elimen näköisiä osia, vaan ne ovat aina vaillinaisinta laatua. 
Tämä pääjakso jaetaan neljään luokkaan.

I  Luokka. Likoeläimet. —  In fu s o r ia .
Näiden — täydellisemmin kehittyneiden — alkueläinten 

ruumiinpeite eli ketto on lujempi ja ruumis saa määrätyn muo
don. (Kuv. 68 C). Ruumis on suuremmaksi tahi vähemmäksi 
osaksi peittynyt värys- eli ripsikarvoilla, joiden liikuntojen 
avulla se ui vedessä, vaan myös saa ravintoa suuhunsa. Näillä 
on nimittäin suuntapainen paikka, jonka kautta ravintoaineet 
pääsevät sisukseen, joka on hienohiukkasista, venyvää alku

limaa. Likoeläimet lisääntyvät erinomaisen pikaan, etenkin 
jakautumalla. Yleisimmin näitä eläimiä on suolattomassa ve

Kuv. 68 A, B, TumalimaeläimiiU C, Likoeläin.
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dessä, runsaammin kuta enemmän eläinten tahi kasvien jään
nöksiä vedessä on. Useimmat uivat vapaasti (Kvsto 631, 632); 
muutamat harvat, esim. Likokellot (Kvsto 630), ovat liikkuvalla 
varrella kiinnikasvettuneet vesikasveihin.

I I  Luokka. Juurijalkaiset. —  R h iz o p o d a .
Nämä ovat myös enimmäkseen suurennuslasilla nähtäviä 

alkueläimiä. Niiltä puuttuu päällyskettoa, joten alkulima on pal
jastettuna ja eläimen muoto vaihtelee alinomaa. Suuta näillä 
ei ole, vaan joka paikka ruumiista voi ottaa vastaan ravintoa. 
Alkulima voi viruttaa ulos pinnastaan pitkiä, hienojen karvojen 
eli säteiden muotoisia lisäkkeitä, jotka kuitenkaan eivät ole 
pysyviä, vaan muodostuvat ja katoavat alkulimaan takaisin. 
Ne ovat sekä liikuntoa että ravinnon saamista varten. Useim
mille syntyy sisukseen irtonaisista kalkki- tahi kiisselineuloista 
runko tahi yhtenäinen kuori, joka voi olla jaettuna useampiin 
lokeroihin. (Kvsto 633, 634). Juurijalkaisia on etenkin meressä 
semmoinen paljous, että paksuja maakerroksia on syntynyt mel
kein yksistään niiden kalkkikuorista. Semmoinen on tavallisen 
liidun synty.

I I I  Luokka. Tumalimaeläimet. —  A m o eb o id ea .
Näiden ruumis on myös ketoton limakappale, joka vaihte

lee muotoansa: huomattavin omituisuus on tuma (Kuv. 68 B). 
Tähän kuuluu Tumalimaeläin (Amoeba), jonka voi vahvalla 
suurennuksella nähdä kaikenlaisten rapakkojen vedessä (Kuv. 
69). Kuv. 68 A  näyttää ainoata alkueläintä, joka elää loisena 
ja muodostaa eläinyhdistyksiä. Sitä tavataan äyriäisissä, kaste
madoissa y. m. Siinä huomataan jonkunlainen kiinnityselin 
ylipäässä.

IY  Luokka. Alkulimaeiäimet. —  M o n era .
Tähän luokkaan luetaan alhaisimmat eläimelliset muodos

tukset. Niissä ei ole tumaakaan. Ne ottavat ravintoa mistä 
ruumiin paikasta tahansa. Ne liikkuvat venyttämällä ulos pin
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nastaan haaroja eli lisäkkeitä ja lisääntyvät jakautumalla useam
piin osiin. (Kvsto 636). Päinvastoin taas voivat eri limakappa- 
leet sulaa yhteen.

Muistutuksia Alkueläimiin.

Alkueläinten ruumiinrakennuksen omituisuutena on, ettei siinä ole 
määrättyjä elimiä erityisiä elontoimintoja varten, vaan että melkein joka 
ruumiin osa liikkuu, ottaa vastaan ja levittää ravintoa, on tunnokas j. n. e. 
Selvää on, että täten kaikki tehtävät toimitetaan sitä huonommasti. Sentäh- 
den ovatkin nämä eläimet alhaisimmat luonnossa. Mutta ne ovat kuitenkin 
viehättäviä tutkimuksen esineitä, sillä ne osoittavat yksinkertaisessa muo
dossaan samoja ilmiöitä, joita löydämme niissä yksinkertaisissa osissa, so
luissa, joista täydellisempien eläinten koko ruumis on rakennettu (esim. 
valkeissa verisoluissa). Me saamme sentähden niiden rakennuksesta ja elon- 
ilmauksista tietoja monesta seikasta, joka meidän tulee tietää ymmärtääk
semme täydellisempäin eläinten moniosaisempaa ruumiinrakennusta ja elon- 
ilmauksia.

E r ity is te n  e lä in te n  k e s k in ä is e t  e r o a v a isu u d e t.
Minkäluontoisia eroavaisuudet eri eläinten välillä ovat, on mitä tär

keimpiä kysymyksiä eläintieteessä ja välttämätön eläinkunnan käsittämiselle 
kokonaisuutena. Jokainen eläin on tarkastettava kahdelta eri katsomus- 
kannalta. Toiselta puolen on sen ulkonainen muoto ja  sisällinen rakennus 
tarkastettava (muoto-oppi eli morfologia) ja toiselta puolen ovat sen elon- 
toiminnot ja ruumiin erityisten osain tehtävät tutkittavat (fysiologia). En
siksi mainitussa tutkimuksessa ei tarkasteta eläintä ainoastaan täysikehitty- 
neenä, vaan myös kehittyvänä s. o. niitä muutoksia tarkastetaan myös, 
joiden alainen eläin on ennen täysikasvuiseksi tulemistaan (yksilön kehitystä). 
Elontoiminnat taas ovat kolmea laatua: — 1. Semmoiset, joiden kautta ruu
mis kasvaa ja pysyy voimissa — ravitsemisen toimet. 2. Semmoiset, joiden 
kautta lajin elämisen jatkaantuminen on vakuutettu — siitäntö. 3. Semmoi
set, joiden kautta ruumis on yhteydessä eli keskuudessa ulkomaailman 
kanssa — niinkuin tunto ja vapaaehtoinen liikunto (vertaa siv. 2 ja 25).

Kaikki ne lukemattomat eroavaisuudet, joita huomataan eri eläinten 
välillä, ovat siis oikeastaan kahta laatua. Eläin voi erota toisesta joko 
ruumiinrakennuksensa perustuksellisessa suunnituksessa tahi ruumiin elon- 
toimitusten toimintatavassa. Muita eroavaisuuksia ei voi olla eläinten 
välillä.
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1. Eroavaisuudet elontoiminnoissa. — Kaikki eläimet, olkoon niiden 
ruumiinrakennus mikä hyvänsä, toimittavat mainitut kolme suurta elon- 
toimintaa s. o. kaikki ravitsevat itsensä, synnyttävät toisia samanlaisia olen
toja sekä ovat molemminpuoleisesti vaikuttavassa keskuudessa ulkomaailman 
kanssa. Ja näiden elontoimintojen täyttämistä varten on jokaisella eläi
mellä ruumiissaan tähän tarpeelliset välikappaleet, elimet, enemmän tahi vä
hemmän täydellisesti kehittyneinä. Ne eroavat siis toisistaan siinä, millä 
tavalla (eli kuinka hyvästi ja täydellisesti) nämä elontoimet toimite
taan. Huomattava on tässä, että ravitseminen ja siitäntö seurauksiensa 
puolesta ovat samat kaikissa eläimissä ja että ainoastaan ne elontoiminnat, 
joiden kautta eläin on yhteydessä ulkomaailman kanssa, voivat toimintoina 
olla erilaisia täydellisyyden puolesta ja tuottaa erilaisia seurauksia. Mutta 
siinä toimintatavassa, jolla samoja seurauksia saadaan aikaan, on todellakin 
suuria eroavaisuuksia huomattavana eri eläimissä. Semmoisessa vaillinai
sessa, alhaisessa eläimessä, kuin esim. Tumalimaeläin (Amoeba) on, tapahtuu 
ravitseminen täydellisesti, jos sen seurauksia itse eläimen hyödyksi katsoo, 
yhtä täydellisesti kuin täydellisimmin muodostuneissa eläimissä, vaan se 
toimitetaan mitä yksinkertaisimmilla neuvoilla, ja täydellisemmin muodostu- 
neisin eläimiin verraten sitä ei voi sanoa täydelliseksi, päinvastoin mitä 
vaillinaisimmaksi. Asian laita on sama siitännössä ja elontoiminnoissa 
ulkomaailman suhteen. Vaan asia tulee parhaiten selväksi, jos tutkimme, 
millä tavalla joku näistä elon päätoiminnoista toimitetaan muutamissa esi
merkeissä. Ravitseminen on yksinkertaisin ja siis tähän parhaiten sopiva.

Alhaisemmissa Alkueläimissä (Protozoa), semmoisissa kuin Tuma
limaeläin (Amoeba), (Kuv. 69), on ravitsemisentoimi ravinnon vastaan
ottaminen ruumiin pinnan kautta, ravinnon sulaminen ruumiin sisässä, sula-

Kuv. 69. Tumalimaeläin (Amoeba).
mattomien aineiden pois eroittaminen ja ravitsevien aineiden levittäminen 
ruumiisen, vaan kaikki nämä toiminnan eri osat toimitetaan ilman minkään
laisitta erityisittä elimittä s. o. koko ruumis toimittaa kaikki tehtävät ja 
piis hyvin vaillinaisesti.
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Onteloeläimissä (Coelenterata), semmoisissa kuin Merivuokko (Ac- 
tinia) (Kuv. 16), ei ravitsemisen toiminta ole paljoa edistyneemmällä kan
nalla eikä monipuolisempi, vaan toiminnan välikappaleet ovat jo hiukan 
erityisempää laatua. Näillä eläimillä on nimittäin jo erityinen ruumiin- 
peite ja ruuansulatusontelo eli suolipussi, joka kuitenkin on yhtä kuin ruu
miinontelo. Pysyväisiä ravinnon tavoittamis-elimiä (lonkeroita) on, niin 
myös erityinen suu.

Nilviäisissä (Mollusca), semmoisissa kuin esim. Näkinkengät, on ra
vitseminen paljoa monipuolisempi toimi. Siinä on erityinen suu sekä ruuan
sulatuskanava, joka on eroitettu yleisestä ruumiin ontelosta ja on varustettu 
erityisellä aukolla sulamattomien aineiden poistamista varten. Ruuansulatta- 
misen toimittaa siinä erityinen mahaosa, joka on varustettu sulattavia nes
teitä erittävillä rauhasilla. Ruumiissa on erityinen, supistuva ja venyvä, 
sydäntä vastaava ontelo sulatuksen tuottamien, ravitsevien aineiden levittä
mistä varten ruumiin kaikkiin osiin. Hengityksen toimittavat erityiset, 
monimutkaisesti rakennetut elimet, jotka ovat sopivia juuri tähän tarkoi
tukseen.

Jatkamalla tätä vertailua tulee selväksi, miten vieläkin täydellisem- 
missä eläimissä ravitsemisen toimi on jakautunut yhä useampiin erityisiin 
osatoimiin, joiden kunkin mukavaa täyttämistä varten eläimellä on erityisiä 
elimiä. Tämmöinen asteittainen elontoimintoin jakaantuminen erityisiin 
toimiin huomataan samoin siitännön, tuntemisen ja liikunnon toimissa ja 
elimissä. Sitä myöten, kuin elontoiminnat ovat useampia eli useampiin erityi
siin tehtäviin jaettuina, on koko ruumis useampi-eliminen ja moniosaisempi ja 
sitä sanotaan täydellisemmäksi. Mitä nimityksellä täydellisempi eläintieteessä 
oikeastaan tarkoitetaan, käynee nyt selväksi seuraavasta esimerkistä. Käsi
työläinen, jolla en joku työ tehtävänä, suorittaa tämän tehtävänsä helpom
min ja paremmin, jos hänellä on useampia työaseita, jotka kukin ovat eri
tyistä tekoa varten ja juuri siihen sopivia eivätkä muuhun, kuin jos hänellä 
olisi yksi ainoa työase, jolla hänen pitäisi toimittaa kaikki työssä tarvittavat 
temput. Asian laita on sama elimellisen ruumiin suhteen, sillä kuta useam
pia elimiä ruumiissa on, joilla kullakin on erityinen tehtävänsä ja jotka ku
kin ovat juuri tähän eikä muuhun tarkoitukseen soveliaat, sitä paremmin 
eli täydellisemmin ne suorittavat tehtävänsä ja sitä täydellisemmin ruumiin 
kaikki elontoiminnat tapahtuvat — sitä täydellisempi on koko ruumiinraken- 
nus. Tämmöistä elontoimintojen moninaisuutta nimitetään „elontoiminnolli- 
seksi (fysiologilliseksi) työnja oksi*.

Sentähden osoittavat alhaisimmat eläimet yksinkertaisimpia elontoi- 
minnoita ja erinomaisen yksinkertaisen ruumiinrakennuksen. Yksi ainoa 
elin (koko ruumis) syö, liikkuu ja jakaantuu'viimein osiin-/kaikki tämä ta
pahtuukin sentähden hyvin vaillinaisesti. Vaan tämä vastaa semmoisten 
elämänehtojen alaisten eläinten tarvetta. — Täydellisemmillä eläimillä on, 
kuta ylemmälle kohoamme eläinkunnassa, yhä useampia elimiä, kukin eri 
toimintoaan varten ja kukin toiminto tapahtuu sentähden täydellisemmin.
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2. Erilaisuudet ruumiinrakennuksessa perimuodon suhteen. Ensimmäi
nen kohta, jossa kaksi eläintä voi erota toisistaan, on se, miten suuressa 
määrässä fysiologillinen työnjako on kumpaisessakin edistynyt. Toinen kohta, 
jossa eläin voi erota toisesta, on kunkin „perimuotoM s. o. ruumiinsa yleisen 
rakennussuunnituksen suhteen. Erityiset eläimet eivät ole muodostuneet 
kukin eri kaavansa mukaan, vaan kaikki eläimet, vaikka kuinka suuresti 
eroaisivat toisistaan, ovat muodostuneet ainoastaan muutamien (seitsemän) 
perimuodon eli rakennuskaavan mukaan. Näiden perimuotojen vähälukuisuu- 
desta seuraa, että perimuodon suhteen keskenään yhdenkaltaisia eläimiä on 
hyvin suuri paljous ja että nämä siinä suhteessa yhtäläiset eläimet eivät voi 
erota toisistaan muussa kuin siinä, miten suuressa määrässä fysiologillinen 
työnjako niissä on edistynyt. Nämä seitsemän perimuotoa eli rakennus- 
suunnitusta ovat järjestön pääjaksot. Siis

Kunkin pääjakson eläinten keskinäinen eroavaisuus riippuu ainoastaan 
siitä, miten täydellisiä eläimet ovat elontoiminnan työnjaon suhteen.

Tämmöiseen johtopäätökseen tulemme tutkimalla täysikehittyneitä eläi
miä, vaan kehityksen alaisien yksilöin tutkiminen opettaa meille, että 
kaikki ne muutokset, jotka huomataan sikiössä sen kasvaessa alkiosta eli 
embryosta täysikehittyneeksi, perustuvat samaan kehityslakiin. Jonkun 
pääjakson kaikki eläimet ovat aikaisimmalla kehityskannallaan rakennus- 
perusteilleen samanlaisia. Vaan kun kehitys edistyy, erkanevat ne toisis
taan enemmän tahi vähemmän nopeasti, kunnes täysikasvuiset ovat enem
män tahi vähemmän eroavaisia, mahdollisten muodostusten käyden ra
jattomiin saakka, ja ovat enemmän tahi vähemmän täydellisiä sitä myöten, 
kuin fysiologillinen työnjako on ennättänyt edistyä niiden täysikasvuisiksi 
tullessa.

Sikiöt eivät kuitenkaan kehittyessään muutu vaillinaisempien peri
muotojen mukaan, vaan jokaisen eläimen muna eli alkio voi kehittyä ainoas
taan yhteen suuntaan, yhden perimuodon mukaan, ja osoittaa jo aikaisin 
oman pääjaksonsa perustuksellisia omituisuuksia, ei koskaan näyttäen raken
nuksessaan minkään muun perimuodon omituisuuksia. Koska eroavaisuudet 
kunkin pääjakson eri eläinten välillä niiden täysikehittyneinä ollessa riippuu 
siitä, miten pitkälle kehittyminen on edistynyt, niin jokaisen yksilön paikan 
omassa pääjaksossaan määrää se kehityskanta, johon kehitys on seisattunut. 
Esimerkkejä tunnetaan, joissa jonkun eläimen nuorempi kehityskanta edus
taa jonkun semmoisen eläimen täysikehittynyttä, pysyvää muotoa, joka on 
alempana järjestössä. Niin esimerkiksi nuori Simpukkaeläin väliaikaisesti 
osoittaa kaikkia niitä pääasiallisia tunnusmerkkejä, jotka ovat omituisia 
täysikehittyneelle Siipijaikaiselle (katso siv. 26i ja Kvsto 470). Simpukkaeläimen 
kehitys jatkuu tästä vielä eteenpäin ja täysikasvuisena se on paljoa täydelli
sempi kuin täysikehittynyt Siipijalkainen.
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Joskus on arveltu mahdolliseksi järjestää eläinkuntaa suorajaksoiseen 
järjestykseen, jossa jokainen jäsen olisi täydellisempi rakennuksensa puolesta 
kuin lähinnä seuraava alaspäin. Me olemme kuitenkin nähneet jokaisen 
eläimen aseman järjestössä riippuvan kahdesta ehdosta: — perimuodosta, 
jonka mukaan sen ruumiinrakennus on muodostunut, ja elontoimintojen 
työnja’on saavuttamasta kehityskannasta. Jos nyt tarkastamme kahta eläintä, 
joista toinen kuuluu alhaisempaan perimuotoon eli pääjaksoon kuin toinen, 
ei mikään fysiologillisen työnjaon edistys, olkoon se kuinka suuri hyvänsä, 
voi asettaa edellistä jälkimäisen edelle, vaikka se tekisi edellisen täydelli
semmin muodostuneeksi eläimeksi. Jokainen Luurankoinen esim. kuuluu 
täydellisempään perimuotoon kuin jokainen Nilviäinen; vaan täydellisemmät 
Nilviäiset, semmoiset kuin Pääjalkaiset, ovat täydellisemmin muodostuneita, 
niiden perimuotoon katsoen, kuin alhaisimmat Luurankoiset. Suorajaksoi- 
sessa eläinkunnan järjestössä olisivat sentähden Pääjalkaiset asetettavat 
alhaisempien kalojen (niinkuin Suikulaisen) edelle, huolimatta siitä, että se 
perimuoto, jonka mukaan jälkimäinen on kehittynyt, on paljoa täydellisempi 
kuin edellisen perimuoto.

Selvää on sentähden, ettei suorajaksollinen järjestys ole mahdollinen, 
koska jokaisen pääjakson täydellisemmät jäsenet ovat täydellisemmin kehitty
neet kuin lähinnä korkeamman pääjakson alhaisimmat muodot, vaan ovat 
kehittyneet alhaisemman perimuodon mukaan.

Pääjaksojen keskinäinen järjestys ei ole niin varma, että kaikki 
luonnontutkijat olisivat siitä yksimieliset. Tämä koskee etenkin Nilviäisiä 
ja Niveljalkaisia. Molemmat nämä pääjaksot ovat täydellisimmissä muodois
saan, Pääjalkaisissa ja Hyönteisissä, sangen edistyneitä kehityksessään, vaan 
kumpikin eri ruumiin elimissä ja eri elontoiminnoissa. Useimmiten pidetään 
kuitenkin Nilviäisiä lähempänä Luurankoisia.

Eläinkunta on parhaiten verrattava puunlatvukseen, jossa jokainen 
pääoksa osoittaa pääryhmää (perimuotoa eli pääjaksoa). Oksat eivät silloin 
ole rivissä peräkkäin, vaan ovat rungossa eri korkeudella. Mutta kaikki 
ne kohottavat pikkuoksiaan omantakeisesti ylöspäin. Silloin näyttää moni 
oksa ylipään alempana olevasta pääoksasta voivan kohota ylemmäksi kuin 
muut semmoiset, jotka lähtevät ylempänä olevasta pääoksasta.
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