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tämätön, on naarashy�ysellä intohimoinen tar-
ve päästä imemään ihmisen tai muiden eläinten 
verta. Naarashy�yset aistivat ihmisen lämpöä, 
hiilidioksidia ja ihon kemikaaleja kymmenien 
metrien etäisyydeltä. Pienestä koostaan huoli-
ma�a niillä on monipuolinen aistinvalikoima, 
jolla ne tunnistavat kohteensa. Hy�yset eivät 
esimerkiksi yleensä pistä lintuja, jotka helposti 
nakkaisivat ne nokkaansa. Ne ovat myös muo-
titietoisia, sillä niiden pistoja pystyy estämään 
vain laadukkaimmilla retki- tai ulkoiluvaa�eilla. 
Silti ne kuitenkin löytävät pienimmätkin raot 
vaatetuksesta tai ne ohuimmat ja ihonmyötäi-
simmät osat, joiden läpi pääsee pistämään.

Hy�ysiä torjutaan karko�eilla, savuilla tai 
hienoilla kaasu- tai sähkökäy�öisillä vempai-
milla – tai vähintäänkin huitomalla. Hy�yset 
ovat tietoisia ihmisten suhtautumisesta. Ne rea-
goivat ällisty�ävän nopeasti ihmisen kädenliik-
keisiin ja pääsevät yleensä karkuun, elleivät ole 
jo porautuneet syvälle ihon sisälle. Hy�yset op-
pivat väl�ämään itseään läpsäy�äneitä ihmisiä. 
Tunnistus perustuu lyöjän tuoksuihin ja käden 
liikeradan kuvioon.

Sukkamehu

Koska keinotekoisissa oloissa kasvatetuilla hyt-
tysillä ei ole tietoa paremmasta, niille voidaan 
yri�ää tarjota korvikkeita korvaamaan luon-
non olosuhteita. Yri�äessämme saada hy�ysiä 
ansaan rakensimme tuulitunnelin, jonka avul-
la oli mahdollista testata erilaisia houku�imia 
(4). Harva kuvatuista houku�imista, kuten 
hiilidioksidi, kuitenkaan sai hy�ysiä liikkeelle. 
Jotain kuitenkin tarvitsimme korvaavaksi hou-
ku�imeksi, koska oli vaikeaa suostutella ketään 
vapaaehtoista pitämään käsivar�aan hy�yshou-
ku�imena vuorokauden ympäri hämärässä kel-
larissa.

Toimiva ratkaisu löytyi, kun keksimme käyt-
tää käyte�yjä sukkia houku�imena. Ja mitä 
pidempään ja mitä hurjemmassa käytössä, esi-
merkiksi harrastelijasählyssä tai osastotyössä, 
sukat olivat olleet, sen paremmin ne toimivat. 
Täydellisimmillään haltioituneet hy�yset saa-
tiin houkuteltua ansaan, kun hikisukat vie-
lä pue�iin 40-asteisten lämminvesipullojen 
ympärille. Eivätkä sukat pelkästään naaraita 

houkutelleet, koska koiraatkin hakeutuvat läm-
minveristen seuraan siinä toivossa, e�ä niiden 
ympärillä hyörisi naarashy�ysiä. Seuraava vai-
he onkin si�en kerätä suuri määrä hikisukkia ja 
imey�ää niistä mehut kromatogra�siin fraktioi-
hin houkutinaineiden tarkempaa tunnistusta ja 
puhdistusta varten.

Hyttyskatiska

Kun hy�ysten houku�eluongelma oli ratkaistu, 
tuli mahdolliseksi testata erilaisia hy�ysansoja, 
joita olimme yhdessä Tampereen teknillisen 
yliopiston kanssa ideoineet. Pitkän mu�a an-
toisan työn tuloksena saimmekin kehitetyksi 
hy�yskatiskan, joka sopii ekologiseksi keinoksi 
katkaista malarialoisen kiertokulku (4). Katis-
kan periaa�eena on kaksoisverkon kiinni�ä-
minen esimerkiksi ikkunaan siten, e�ä hy�yset 
pääsevät ensimmäisen verkon läpi mu�a eivät 
enää takaisin eivätkä eteenpäin. 

Hämärän tultua sisätiloissa oleva ihminen 
houku�elee tuoksuillaan malariahy�ysiä asu-
muksia kohti. Tällöin ne tunkevat itsensä pie-
niä suppiloita sisältävän verkon läpi kahden 
verkon väliin, josta ne eivät enää pääse pois. 
Suppilomalli on nime�y Madonnaksi, koska se 
muistu�aa muotitaiteilija Jean-Paul  Gaultierin 
luomusta – sillä erolla, e�ä jälkimmäisen tar-
koituksena ei ollut houkutella hy�ysiä. Uskom-
me vielä jonakin päivänä saavamme palkinnon 
näistä nerokkaista keksinnöistämme. Ja jollei 
muuta, niin hanki�akoon hy�yspyydyksiä tu-
levina vuosina joululahjoiksi, joista voi nau�ia 
vielä pitkälle kesään. �
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