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Alkusana.
Esilläolevan, maamme suorasiipisiä koskevan vihkosen olen 

laatinut teoksen lopussa lueteltujen, ryhmää käsittelevien teosten 
mukaan, tehden ne muutokset, joihin oma kokemukseni kerää
jänä on m inut saattanut. M aisteri Th. Grönblomia saan 
täten kiittää siitä, että hän on teokseeni liittänyt tiedonannot 
suorasiipisten levenemisestä maassamme; en näet itse toimies
sani toisaalla' ole voinut päästä Yliopiston kokoelmia tarkas
tamaan.

Padasjoella heinäkuussa 19 1 5 .
E IN A R  F IE A N D T .





Johdatus.
Kun koululaisille puhuu hyönteisistä, herää heissä kuva 

jostakin verraten mieltäkiinnittävästä, m utta  samalla sangen 
monimutkaisesta ja vaikeatajuisesta eliöstä. Jos sitten mai
nitsisi hyönteisten tutkimisen, niin kai koulunuorukainen tai 
-neitonen aivan kauhistuisi: »Eikö nyt sitten olekaan jo ta r 
peeksi kasvien tutkimisessa? Pitäisikö siis vielä pilata sil
mänsä tirkfstelemällä itikoita ja niiden olemattomia tun to 
merkkejä?» Niin, tällainen käsitys on todella vallalla, ja kui
tenkin on se hyvin nurinkurinen.

Monet hyönteisryhmät ovat hyvin helpot tutkia. Senhän 
sitäpaitsi jokainen tietää; kenpä nimittäin ei olisi koettanut 
kuvateoksen mukaan m äärätä suurille, kaunisvärisille päivä
perhosille nimiä. Hyönteisten tutkiminen on siis ainakin 
toisinaan helppoa. No m utta  onko tuo nyt sitten oikeata tu t 
kimista, arvellaan. Ei suinkaan, ei ainakaan minusta, ja te luki
jani arvelette ihan varmaan samaa. Tällainen tutkiminen on 
melkein samanlaista kuin kasvien tutkiminen nykyaikaisten 
kasvioiden mukaan. Koetetaan sovitella tunnettu  hyöntei
nen tai kasvi kirjassa esiintyvään kuvaan. Sillä tavoin tekee 
varsinkin kasviopissa paljon virheitä, samoin vaikeampia 
perhosiakin määrätessä, eikä toiselta puolen sellaisella menet
telyllä mitään voita. Meidän täytyy oppia tuntemaan kasvin 
tai eläimen rakenne siksi hyvin , että voimme sen helposti näiden 
tuntomerkkien avulla erottaa toisista muodoista. Kokoilemi- 
sessa ei ole tärkeintä saada yhteen monta lajia , vaan tulee sa
malla oppia tuntemaan kokoiltavien eliöiden rakenne ja elin
tavat ja leveneminen.
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Näin ollen täy ty y  ensinnä yleisesti tu tu stua  tu tk ittav iin  

hyönteisiin, sekä niiden elintapaan e ttä  rakenteeseen. Monet 
hyönteiset ovat verrattain  suuria ja toisistaan suuressa m ää
rin eroavia. Näitä hyönteisiä on hyvin helppo tutkia. M uuta
mia hyönteisiä on maassamme hyvin monta lajia, toiset taas 
ovat harvalajisia. Näitä jälkimäisiä on tietysti edullisempi ja 
helpompi koota ja tutkia, koska koko ryhmä itsessään on yleis- 
silmäyksellisempi tutkiessa ja toiselta puolen kokoojalla itsel
lään on toivoa saada ainakin suurin osa edustajista kokoel
maansa.

Olen tässä valinnut erään helposti koottavan ja tu tk i t ta 
van hyönteisryhmän (Suorasiipiset, Orthoptera) käsiteltäväksi 
siinä toivossa, e ttä  Suomen koulunuoriso innolla rupeaisi niitä 
kokoomaan, sillä olen varma, ettei tutkimisessa tule olemaan 
paljoakaan vaikeuksia. Ryhtyessäsi kokoilemaan hankit 
hyönteislaatikon, haavin, myrkkypullon, pingotuslaudan, 
hyönteisneuloja y. m. tarpeita, joista saat tärkeim mät tiedot 
U. Saalaksen kirjasta »Nuoren hyönteistieteilijän opas». Sit
ten tu tu s tu t  täm än kirjaseni avulla suorasiipisten elintapaan 
ja kokoilemistapaan. Ennenkuin ryhdyt tu tk im aan, tu tk i t  
muutamia muotoja tarkasti palottelemalla ne ja tarkastele
malla kirjan selityksen mukaan eri ruumiinosia. Tämän jäl
keen varmaan vaivatta  saat kokoilemasi hyönteiset tutkituiksi.

Täydelliset kokoelmat an tavat tärkeitä  tietoja eläinten 
ja kasvien levenemisestä. Jokainen kokooja pitäköön siitä 
syystä tarkan huolen ottopaikan, alueen ja päivämäärän mer
kitsemisestä muistiin. Monen hyönteisen — verraten taval
lisenkin — leveneminen maassamme on toistaiseksi selvittä
mätön. Itsekukin voi siis tässä suhteessa suorastaan tehdä 
tieteellistäkin hyötyä.

Kasvien keräily on nuorison mielestä aika mieltäkiinnit- 
tävää, varsinkin kun onnistuu saamaan harvinaisia lajeja. 
Hyönteisten keräily on sentään vielä hauskempaa siitä syystä, 
e ttä  jo pyyntitavassa esiintyy hieman urheilua ja vaaditaan 
usein näppäryyttä  ja aistinten valppautta . Hyönteiskokoelma 
on hauskempi vielä senkin tähden, e ttä  ainakin harvalukui-
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sessa ryhmässä kaikki edustajat ovat yhtaikaa näkyvissä. 
Kasveja täy ty y  aina selailla. Sitäpaitsi eivät kasvikokoelmat 
koskaan ole niin loistavia ja asiaa ym m ärtäm ättöm änkin  
mieltä kiehtovia kuin hyönteiskokoelmat. Luulen siis, e ttä  
tämäkin pieni hyönteiskirja on nuorisolle tervetullut.





i kuva. S tenodactyla lobata  (Palaeodactyloptera). Suuruus noin l/ r

Suorasiipiset. Orthoptera.
Paleozooisen maailmankauden kerrostumista löydämme 

kaikkien siivellisten, siis suorasiipistenkin hyönteisten kanta
muodot. Kivihiilikauden (katso tarkemmin geologista jaotusta 
teoksesta Pentti Eskola, Geologian alkeet, 1911, sivu 154) nuo
remmissa kerroksissa on nimittäin runsaasti hyönteisjätteitä, 
jotka selvästi todistavat, että senaikuiset hyönteiset olivat 
aivan toisenlaisia kuin nyt. Suuria ne olivat, muutamien 
siivenkärkien väli oli 70 cm, siis melkein 3/4 metriä. Toiset 
ja varsinkin meille hyvin tärkeät alkulentiäiset, Palaeodac
tyloptera, eivät olleet edes viidettä osaa mainituista hyönteis- 
jättiläisistä (1 kuva). Niillä oli rinnan keskimäisessä ja taki- 
maisessa renkaassa (keski- ja takarinnassa) kaksi suurta, 
sivuille töröttävää, vain ylhäältä alas liikkuvaa siipeä (niitä 
ei siis voinut kääntää  takaruum ista peittämään). Paitsi sitä 
oli eturinnassa vielä nivelettömät siipiliuskat sekä kussakin 
takaruumiin nivelessä lopuksi pari siipiä vastaavaa liuska- 
lisäkettä.
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Vähän myöhemmin kuin ku
v a t tu  Stenodactyla ( =  jäykkä- 
siipi), siis nähtävästi alkulentiäis- 
ten jälkeläisinä, esiintyy sitten 
hieman toisenlaisia hyönteisiä. 
Näistä mainitsemme vain siri- 
tyselimettömät alkusuorasiipiset 
(Protorthoptera) ja alkutorakat 
(Protoblattoidea), jo tka  jo suu-

i j- u- • resti m uis tu ttava t nykyaikaisia2 kuva. Oedischia Williamsom J J
(Protorthoptera). .torakankaltaisia hyönteisiä (2 ja

3 kuva).
Mesozooisella kaudella on näistä mainituista ryhmistä ke

h ittynyt jo monta uu t ta  ryhmää, jo tka 
likeisesti lii ttyvät nykyaikana eläviin 
suorasiipisiin. Alkusuorasiipisten jälke
läisinä esiintyy tällä ajalla jo hepokatin 
(Locustida) ja sirkan sukuisia (Gryllida) 
eläimiä. Sen lisäksi eli silloin kaksi vielä 
sirityselintä vailla olevaa ryhmää, jo tka 
kuolivat sukupuuttoon. Nämä olivat 
Locustopsidae ja Elcanidae (4 kuva) 
heimot. Edellisestä heimosta joh tava t 
nykyiset heinäsirkat (Acridiodea) alku
peränsä. Jälkimäinen heimo käsitti elin
tavaltaan nykyajan vesimittareita muis
tu ttav ia  muotoja, joista jurakaudella 
kehittyi heimo Chresmodidae, nykyisten 
kummitusheinäsirkkain k a n ta ry h m ä 1.

Suorasiipiset (Orthopteroidea) laveam
massa merkityksessä ovat keskenään 
hyvin erilaiset. Useimpien suuosat ovat

1 Alkutorakoista kehittyivät varsinaiset torakat. Koko ryhmä 
muodostaa pienen osan ennen runsaslukuisemmasta hyönteisryhmästä. 
Sekä kantamuodot (Protoblattoidea) että alkuperäisemmät esitorakat 
(Blattoidea) ovat jo sukupuuttoon kuolleet.
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4 kuva. Klcana 9  (Elcanidae).

purevat. Siipipareista etumai
nen useimmilla nahkea, taki- 
mainen kalvomainen. Muuta
milla etu- ja takasiivet ovat 
samanlaiset. E turinta  useim
milla suuri, vapaasti liikkuva 
(itsenäinen), useimmilla häntä- 
lisäkkeet (cerci).

Tieteellisesti jaetaan täm ä ryhm ä seuraavaan tapaan: 
Lahko Orthopteroidea (Suorasiipiset laveammassa merki

tyksessä).
f Heinäsirkati  alalahko Orthoptera (saltatoria), Hyppy- J jjgpokgtft 

j aikaiset suorasiipiset |

3
4

Saunasirkat 
Vaeltava lehti 
Pihtihännät
Sokea orvaskesitäi (He- 

mimerus talpoides)

Rakko jalka (Thrips) 

Torakat
Rukousheinäsirk at 
Termiitit
Puutäi (Psocus, Atropos) 
Höyhentäi, Koirantäi, 
Täi, Satiainen 
Etelä-Europassa tavatta
via Embia-heimoon kuu
luvia, useimmiten siivel- 
lisiä hyönteisiä.

Näistä käsittelemme tässä kirjassa vain seuraavia ryh
miä: Heinäsirkat, Hepokatit, Sirkat yhdistettyinä ryh
mäksi Orthoptera saltatoria, Torakat ryhmässä Orthoptera 
cursoria ja Pihtihännät ryhmässä Forficularia, jonka myöskin 
voisimme yhdistää ryhmään Orthoptera cursoria, sillä mo
lempien edustajat ovat juoksijoita. Täten kuitenkin vei
simme kovin erilaisia hyönteisiä aivan samaan ryhmään.

Phasmodea, Kummitusheinä- j 
sirkat

Dermaptera, Nahkasiipiset

Thysanoptera eli Physopoda, 
Tupsusiipiset, Rakkoj aikaiset

Oothecaria (munasäilöiset)

Corrodentia, Jyrsijäkorennot

Embidaria, Kehruukorennot
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Kun tarkastelemme näin pientä osaa suorasiipisten lah
kosta, voimme antaa tarkemman luettelon edustajien yhtei
sistä tuntomerkeistä. Etusiivet ovat nahkeat (peitinsiivet), 
takasiivet läpinäkyvät, kalvomaiset. Suuosat ovat vahvat, 
purevaiset. Muodonvaihdos on vähittäinen, s. o. munasta syn
tyy toukka, joka jo suuresti m uistu ttaa  täysikehittynyttä  ja 
jolla siis ei ole erityisiä »toukkaelimiä» (sellaisia kuin esim. 
sudenkorennon toukan hengityselimet). Toukka eroaa täysi- 
kehittyneestä (eli n. s. imagosta) ruumiin ja siipien koon puo
lesta. Kasvaminen tapahtuu  nahanvaihdoksien kautta .  Kus
sakin nahanvaihdoksessa tulevat myös siivet suuremmiksi. 
Toukka m uuttuu  niinmuodoin vähitellen täysikehittyneen 
kaltaiseksi.

Varsinaisten suorasiipisten elintavoista 
ja ruumiinrakenteesta.

/. Heimo Forficularia. P ihtihännät 
Elintapa ja ruumiinrakenne.

Kivien alla, lahossa puussa, puunkuoren raoissa, hedelmiin # 
tai ruohikkoon piiloutuneina tapaa  päivin omituisia hyöntei
siä, jo tka suuresti m uistu ttava t lyhytsiipisiä (Brachelytra) 
kovakuoriaisten lahkossa. Jos niihin käy käsiksi, näy t täy tyy  
täm ä yhtäläisyys vielä selvemmin siinä, että  hyönteiset uhkaa
vasti nostavat takaruumiinsa tehden sillä hyökkäyksen ahdis
televia sormia vastaan. Tämä hyökkäys on kumminkin aivan 
vaaraton, vaikka takaruumiissa onkin suuri pihtimuodostuma, 
josta nämä hyönteiset ovatkin saaneet nimensä pihtihännät 
(5 kuva). Nämä pihdit eivät näet ole vaarallisia. Eivät 
ne oikeastaan sovellu aseiksi, paremmin vain pelotukseksi. 
Ne ovatkin aiotut aivan toista tarkotusta  varten: omituisesti 
rakennettujen lenninsiipien levittämiseen.



Pihtihäntien ruumis on litteä. Pää- 
kään ei tee poikkeusta tästä, vaan 
ovatpa siinä keskivahvat suuosatkin 
eteenpäin suunnatut, vaikkeivät ky
seessä olevat eläimet olekaan raatele
vaisia. Ruumiin muoto tekee näille 
eläimille mahdolliseksi piiloutua pie- 
nempiinkin rakoihin ja yleensä mitä ah- 
taimpiin paikkoihin. Eiväthän suuosat
kaan ole esteenä tässä. Nopeat juoksu- 
jalat pelastavat nämä hyönteiset piilo
paikkoihinsa, m utta  parempi suojelus- 
keino on vielä tum m a väri ja yöllinen 
elintapa. Toisinaan vain tu rvau tuvat 
nämä eläimet toiseen paikanmuutto- 
keinoon: lentoon. Silloin ne ta iv u t ta 
vat takaruumiinsa ylös ja pistävät 
pihdit lyhyiden peitinsiipien alle 
siten suoristaen laskoksissa olevat lenninsiivet, jotka oyat 
hyvin suuret, melkein puoliympyränmuotoiset. Lenninsiivet 
laskostetaan peitinsiipien alle seuraavasti: puoliympyrän 
keskiosa taipuu viuhkantapaisesti kokoon pisteestä, joka on 
hiukan ennen etureunan keskipistettä, ja ta ivutetaan tyvi- 
puolen alle. Siten kokoon laskostettu siipi ta ivutetaan vielä

pitkittäin kahtia. Tällä ta 
valla jää vielä pieni suippo 
lenninsiipiä näkyviin peitin
siipien alta (5 ja 6 kuva).

Parittelu tapahtuu  syk
syllä, ja Keski-Euroopassa 
naaras munii pitkin talvea 
ohutkuoriset vaaleat mu
nansa piilopaikkoihin, joissa 
itse urhoollisesti niitä var-

-  , . , . „ tioi. Leudolla säällä toukat7 kuva. Forticula auricularia, o*:n _
ja $ :n  pihdit. Suuruus -7,. k u o r i u t u v a t  JO 5 — 0 Vll-

<? 9
5 kuva. Forficula auri
cularia, ( f  koiras, Q naa

ras. Luonn. kokoa.

6 kuva. Forficula auri
cularia cf lennossa 

Suuruus 5/4.



kon perästä ilman emonsa apua, 
sillä niillä on otsassaan pukama, 

\ y  jolla puhkaisevat munankuoren. 
Toukat ovat ruumiinrakenteeltaan 
täysikehittyneiden kaltaiset, paitsi 
e ttä  niiltä p uu ttuu  siivet; väriltään 
ne ovat vaaleat. Emä hoitaa ja  
puolustaa toukkia urhoollisesti;

8 kuva. Labiaminor acf:n muuten arka ja pakoon taipuva
pihti, b eläimen jalka R  reisi, eläin n äy t tää  nyt kerrassaan m uut- 
S sääri. N nilkka Suuruils: , , ,, o 11a 20j b i<y tuneen luonnoltaan. Suurella vai

valla pitää se koossa suuren poika- 
laumansa, puolustaen sitä kiihkeästi vihollisia vastaan. E n 
nenkuin toukat seuraavana vuonna ovat ennättäneet täysi- 
kehittyneiksi, kuolee naaras, ja silloin tapah tuu  usein, että 
kuollut emä joutuu toukkien ruuaksi.

Sukupuolet erotetaan toisistaan takaruumiin pihdistä. 
Suku Forficula: naaraan pihtisakarat ovat melkein kiinni 
toisissaan, suorat, tyvestä kärkeen kapenevat, melkein ehyt
laitaiset, vain kärjistään hieman käyristyneet. Koiraan vas
taava t osat ovat vahvasti koukistuneet, tyvestä (sisäpuolelta) 
hammaslaitaiset, ja muodostavat yhdessä hohtimien tapaisen 
laitteen (vert. muuten kuvia toisiinsa). Lopuksi 
on nilkan toisessa nivelessä huomattavissa tä r 
keä tuntomerkki, jonka voi hyvin helposti 
suurennuslasilla erottaa. Kahdeksannessa ja yh
deksännessä kuvassa huomaamme täm än. Suu
rella pihtihännällä (9 kuva) on nilkan toinen nivel 
melkein osainen (niin syvästi lanttopäinen, e ttä  se 
tulee 2-lijuskaiseksi). Pikku pihtihännällä vas
taava nivel on lyhyen puikon tapainen liereä eikä
liuskamainen (8 kuva).

Kokoamis- ja säilytystapa. P ihtihäntiä koo- ^ k u v a  
taan kuten kovakuoriaisia. Neulalle ne piste- auricularia
tään samaan tapaan  kuin lyhytsiipiset, siis . ? :n ?tu-
oikean peitinsiiven keskipisteen kautta .  Hyvä suuruus n l*
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olisi tehdä havaintoja näiden hyönteisten elintavoista. 
Milloin naaras alottaa munimisensa? Milloin toukat kuoriutu
vat? Siirtyykö meillä muniminen kevääseen, vai talvehtivatko 
jo m unitu t munat? Milloin naaras kuolee? Milloin (missä 
kuussa) tapah tuu  parittelu? Kas tässä kysymyksiä, joiden 
ratkaisu an taa  hauskaa työ tä  nuorelle keräilijälle.

II. H eim o Blattodea. Torakat.
Elintapa ja ruumiinrakenne.

Torakoista toiset elävät ulkona luonnossa, toiset taas 
syöpäläisinä ihmisten asunnoissa tai sopivissa rakennuksissa. 
Toiset ovat vielä täm än lisäksi yö-, toiset päiväeläimiä, m utta  
kaikille on yhteistä arkuus ja pelokkuus sekä erinomainen 
nopealiikkeisyys ja ahneus. Väriltään ovat kaikki tämän hei
mon edustajat kuten edellisenkin tummia, kellertäviä, rus
keita tai melkein mustia. Kirkasvärisiä edustajia ei ole. Sen- 
vuoksi ne kerran päästyään piiloon ovat hyvässä suojassa. 
Piilopaikkoihinsa ne pian pääsevät vahvojen juoksujalkojensa 
avulla tai joskus lentäen. Kotitorakkakin lähtee lentoon, jos 
sitä seinällä häiritsee, ja se ir taantuu seinästä ja putoaa m aa
han. Lapintorakan tapaa taas usein metsissä lentävänä. 
Lymypaikaksi torakka valitsee hyvin mielellään seinän rakoja, 
kaarnan halkeamia ja yleensä ahtaita  paikkoja, jonne se ruu
miinsa litteyden vuoksi hyvästi pääsee. Vahvana syöjänä on 
sillä leuat kohtisuorassa, m u tta  se voi painaa litteän päänsä 
taitteeseen ihan rintaa vasten ja jalkansa aivan ruumiin alle, 
niin ettei yhtä  suuri eläin mitenkään voi niin ahtaaseen pii
loon päästä. Luonnossa elävät to rakat syövät kasviaineita. 
Suoli onkin torakoilla hyvin pitkä. Syöpäläisinä esiintyvät 
muodot ovat kaikkiruokaisia, vaikkakin mieluummin pysyvät 
kasviravinnossa tai kostealla muonalla. Ruuan puutteessa ko
vertaa Phyllodromia germanica stearinikynttilätkin ikäänkuin
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io kuva. Periplaneta orientalis, <3* päältä. 
Ts tuntosarvi, Y 1 yläleuka, R i ’ eturinta, 
Ps peitinsiipi, Re reisi, Sä sääri, Ni nilkka, 
Hl häntälisäke, K 1 kynälisäke. Suuruus Vi

taan metsissä puilla 
ja pensailla sekä 
sammalella juoksen
telemassa. Peripla
neta orientalis (10—

13 kuva), Phyllodromia germanica ja Periplaneta americana(\A  
kuva) rakastavat lämpöä eivätkä siksi meillä esiinny muuta 
kuin lämmitetyissä suojissa.

Parittelu tapah tuu  keväällä. Naaras munii syksyllä mu-

sorvatuiksi. Lapissa 
lappalaisasuntoihin 
kotiutuneet lapinto- 
rakat syövät parem
man puutteessa kui
va ttua  kalaakin.

Suomessa tav a 
taan vapaana luon
nossa kaksi kasvi- 
aineista elävää lajia: 
Ejiahlalapponica  ja 
E. livida, joista edel
linen, lapintorakka, 
kuten sanottiin, toi

sinaan kotiutuu 
lappalaisten asun
toihin. Niitä tava-

Hl Pn Sn Vn 
K l

i i  kuva. Periplaneta orientalis, o* sivulta. Vn takaruumiin ni
velen vatsapuolisko, Sn Takaruumiin nivelen se] kapu olisko, R v  reisi- 

rengas, Lo lonkka, O otsa, muut merkit kuin yllä. Suuruus 2/i

Sä Re Rv Lo
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nansa kote
loon suljet
tu ina muna- 
joukkiona, jo
ta se kauan 
aikaa kantaa 
takaruum iin

sa kärjessä.
Naaras aset
taa  täm än mu- 

najoukkion 
sopivaan ah
taaseen piilo
paikkaan, jo t
ta  toukat rau
hassa saisivat 
kehittyä, sillä 
naaras ei hoida 
toukkia kuten 
pihtihännät,

vaan kuolee pian munimisen jälkeen, niinkuin koiraskin 
jonkun ajan kuluttua.

Peripl. orientalis oli ennen maassamme yleinen, m utta  
myöhemmin maahan tullut Ph. germanica on ajanut sen 
tiehensä. E t tä  pienempi j a  heikompi on voinut suurem- 

vahvemman karkottaa, johtunee siitä, että |
Ph. g. pienempänä 
pääsee Peripl. orien- 
taliksen munajouk- 
kioihin käsiksi, jo- 
tavastoin Peripl. ei 
mahdu niin pieniin 
rakoihin kuin ne 
ovat, joihin Ph. ger- 

13  kuva. Periplaneta orientalis, ±  sivulta, maniCa laskee mu- 
Sn takaruumiin ensimäisen nivelen selkä- 
puolisko, muut merkit kuin yllä. Suuruus 2/l. najoukkionsa.
2  — Suorasiipiset. 1

12 kuva. Periplaneta orientalis, §  päältä.
Sr suurihma, R i 1 takariuta, P1 parituslevy, muut 

merkit kuin yllä. Suuruus 2/i-

m an ja
Sn R r
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Torakoiden siivissä olevat suonet ovat niinkuin muillakin 
suorasiipisillä hyvin tärkeät lajeja määrättäessä. Seuraavalla 
sivulla on kaksi kuvaa, joista selviää miten aivan eri tavalla 
sangen samankaltaisillakin edustajilla suonet kulkevat. Lapin-

torakalla on vain yksi 
kyynärsuoni eikä sekään 

ulotu siiven kärkeen 
saakka. Ruotsintora- 

kalla on etu- ja takakyy- 
närsuoni, joista edellinen 

kulkee värttinäsuonen 
suunnassa siiven kärkeen 
saakka. Alempana ole
vat kuvat munakote- 
loista selityksineen osot- 

tav a t  miten tärkeitä  
tuntomerkkejä näistäkin 
saa koettaessa eri lajeja 
toisistaan erottaa (16 
kuva).

Kokoamis- ja säilytys
tapa. Kaksi Suomen to- 
rakkalajeista elää ulko
salla, nim. lapintorakka 
Ectobia lapponica ja lyi- 

jynharmaa ulkotorakka, Ectobia livida. Näitä pyydystetään  
parhaiten sormin metsässä sammaleista, lehtien alta, pensailta 
ja varvuilta. Toisinaan on haavi hyvänä apuna eläinten pyr
kiessä lentoon, sillä usein ainakin lapintorakka pyrkii lentä
mällä pakosalle. Muut lajit saadaan kiinni rakennuksissa ja 
asunnoissa. Kun hyönteiset on tape ttu  myrkkypullossa, piste
tään ne neulalle siten, e ttä  neula kulkee oikean peitinsiiven 
etumaisen kolmanneksen takarajan  kautta . Täm än jälkeen 
asetetaan pieni, neljään osaan ta ite t tu  paperipalanen 
neulaan hyönteisen alle ja asetetaan raajat ja tuntosarvet 
luonnolliseen asentoon. Paperilipulle merkittäköön otto-

14 kuva. Periplaneta americana. 
hsk eturinta, a tuntosarvi, t sääri, 

f nilkka, 1 reisi. Suuruus ,0/T.
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päivä, paikka ja vuosi. Kun hyönteinen on kuivunut, pois
tetaan paperi ja sijalle pannaan numerolippu ja muisti
kirjaan kirjotetaan lipulla olleet asiat vastaavan numeron 
kohdalle.

voi vc

15  kuva. I Phyllodromia germanica, vasen peitinsiipi. I I  Ectobia 
lapponica, vasen peitinsiipi. vc vena costalis =  kylkisuoni, vr vena 
radialis =  värttinäsuoni, vu ’ vena ulnaris anterior =  etukyynärsuoni, 
vu” vena ulnaris posterior =  takakyynärsuoni, vd vena dividens =  

jakosuoni. Suuruus I 7/p I I  6/r

16  kuva. Periplaneta orientalis, munakotelo eri puolilta, ylinnä 
luonnollisessa koossa.
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III. Heimo Acridiodea. Heinäsirkat.

a) Elintavoista.
Syyskesällä, jolloin hyönteismaailma ei enää esiinny täy 

dessä vilkkaudessaan, monenmoiset siri ttävät eliöt elähyttä- 
vät niittyjämme, ahojamme, kankaitamme, kaskimaitamme 
ja vesistöjemme rantoja soitollaan. Kun kuljet kohti sirittä- 
vää ääntä  ja huolellisesti ta rkasta t  paikkaa, mistä ääni kuu
luu, näet kohta pienen elukan, joka valtavalla hyppäyksellä 
pelastautuu matalan kasviston suojaan. Jos tuollaisen eläi
men saat haaviisi, huomaat ottaneesi kiinni heinäsirkan. 
Heinäsirkkakoiras istuu varm ana suojelevasta väristään ruo
hon korrella ja hieroo takareiden sisäpintaa peitinsiipiä vas
taan  aikaansaaden tu tun  sirinän houkutellakseen naaraan 
luoksensa. Lähestyessäsi soittajaa se tu rvau tuu  kumminkin 
takajalkojensa hyppimistaitoon ja ponnahtaa pitkälle ruohik
koon, siellä etu- ja keskijaikojensa avulla ryömiäkseen syvälle 
korsien alle piiloon (esim. Stenobothrus). Suoniityillä ja heini
kossa vesistöjen varrella kuulet toisinaan hiljaista naksutusta; 
jos varovaisesti lähestyt, onnistut ehkä näkemään vihreänkel- 
lervän, punareitisen heinäsirkan, joka hypäh tää  ilmaan len
tääkseen pitkän m atkan tiehensä ja siten pelastuen (Meco- 
stethus). Omituisempi on palosirkka eli pärry t tä jä  (Psophus), 
jonka koiras kankailla ja kuivilla hiekkamailla pyräh tää  
lentoon pärry ttäen  tulipunaisilla lenninsiivillään, siten aika
lailla pelästyttäen vihollisensa. Kun sirkka sitten leijailtuaan 
punaisen hohtavana ja pärry ttävänä  laskeutuu maahan, on se 
aivan vaatim attom an tum m anruskea tai kokonaan mustahko. 
Arvellaan, ettei vaaniva vihollinen voi yhdistää molempia 
näkemiänsä samaksi ilmiöksi eikä siis näin ollen voi istuvaa 
sirkkaa tun tea  äsken ajamakseen pärryttäjäksi. Tällaista 
erinäköisenä esiintymistä sanotaan vastakohtaväritykseksi. 
Siis sekä suojeleva väriyhteys ja vastakohtaväritys e ttä  pelotus- 
värit ja -äänet ovat pärry ttä jä llä  suojana. Pieni okaheinä- 
sirkka (Tettix) on ehkä vielä parempi lentäjä. Suoniityillä 
olen haavilla niitä pyydystänyt lennosta. Niiden lento on

f



21
tasaista ja nopeaa, miehenkorkeudella tapahtuvaa. Siivettö
mätkin muodot (Pezotettix) osaavat taitavasti päästä pakoon. 
Yksin kömpelö naaraskin piilottautuu niin hyvin, e ttä  ta r 
kasti täy ty y  tuntea niiden tavat,  ennenkuin voi ne saavuttaa. 
Esiintyessään kanervamailla naaras useimmiten hypähtää 
ylös, ta r t tu u  kanervan kukintojen alle ripustautuen oksiin, 
selkä alas, näyttäen  vain kanervanvärisen vatsapuolensa. 
Tässä asennossa on sitä hyvin vaikea erottaa ympäristöstään. 
Toinen siivetön muoto Platycleis brachypterus, jolla on suh
teellisesti paljon p item m ät hyppyjalat, tekee pitkiä loikkauk
sia ja ryömii joka hyppäyksen jälkeen kasvien alle piiloon; 
kun se on vihreähkö, suojelee väri sitä erinomaisesti. Kanervi
kolta löytämäni yksilö oli taas ruskeasiipinen (forma fusca), 
joka väri paremmin suojeli sitä tällä alueella.

Syksy on paras aika koota heinäsirkkoja. Silloin alkaa 
niiden siritys, sillä silloin ne ovat tulleet täysikasvaneiksi. 
Kuten sanottu: koiras houkuttelee sirittäen naaraan luok
sensa, sitten tapahtuu  parittelu ja pian sen jälkeen munimi
nen. Naaras työntää  silloin lyhyen, keilamaisen muna-asetin- 
putkensa maahan, puhaltaa ilmaa takaruumiinsa täyteen tällä 
tavalla laajentaen maakolon ja laskee siihen munansa ym pä
röiden ne samalla kuohujoukkiolla, jolla kolo toisinaan sulje- 
taankin. Toiset lajit pe ittävät munalokerot luomalla niiden 
päälle m aata . Useimpien lajien m unat talvehtivat; vasta 
keväällä toukat kuoriutuvat. Toisten lajien toukat (Okasirkka, 
Tettix) talvehtinevat. Itse olen vielä syyskuussa tavannut 
varsin nuoria Tettix-toukkia, mikä näy t tää  tukevan tä tä  käsi
tystä. Toukka kuoriutuu siten, että  se työntyy  munan toiseen 
päähän sitten pullistaen niskansa, työntämällä ruumiinnes
teen (veren) pääpuoleen, särkee munankuoren ja vapautuu. 
Toukka on pääpiirteiltään täysikehittyneen kaltainen, siivet 
vain ovat liuskamaiset, paksut, seisovat takasärmällään, siten 
että lenninsiivet peittävät peitinsiipiä. Okaheinäsirkan tou
kat ovat pehmeäkuoriset, lyhempiraajaiset, ilman peitinsiipiä, 
lenninsiivet pystyssä. Näistä eroavaisuuksista tarkemmin 
myöhemmin.
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b) Ruumiinrakenne.
Pää (caput) on sivulta litistynyt, tasalakinen, pintapuoli

sesti hevosen päätä  m uistu ttava  pitkän, kaarevan naama- 
osansa tähden. Siinä on suhteellisesti lyhyet (enintään 25- 
niveliset) tuntosarvet, suuret verkko- ja pienet piste- eli 
pikkusilmät sekä suuosat. Näkökyvyn oivallisuus johtuu 
enemmän tarpeesta väistää vihollisia kuin osata ravintoa 
löytää, koska kaikki varsinaiset heinäsirkat ovat kasvinsyöjiä. 
Järjestelmällisesti tärkeitä  seikkoja pään rakenteessa on pää
laen ja otsan muodostama kulma. Päälaella tarkotetaan hyön
teisen vaakasuoran pään selkätasoa, jotavastoin otsa taas on 
se osa pään etusivua (naamaa), joka on verkkosilmän yläosan 
ja suuosien välissä. Otsa on usein laajentunut kölintapaisesti 
tuntosarvien välissä; köliä sanotaan otsakamanaksi. Verkko-

m  CL

iyyn

18 kuva. a Mecostethus grossus c?> oikea peitinsiipi. b Stenobothrus 
biguttulus § , vasen peitinsiipi; vm vena medias tina, vra vena radialis 
anterior, vrm vena radialis medialis, vrp vena radialis posterior, 
vua vena ulnaris anterior, vup vena ulnaris posterior, vd vena divi
dens, vax vena axillaris, va  vena adventiva, v i vena intercalata, 

ac area costalis, ad area discoidea. Suuruus a 5/i, b 6/1#
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silmistä otsakamanan yläosaan ulottuu eräs tärkeä kohouma, 
n. s. o tsaharju . jossa usein on syvennyksiä (1 tai 2), n. s. otsa- 
kuoppia (17 kuva).

Rinta eli keskiruumis (thorax) on suuri, sivuilta litistynyt ja 
kolminivelinen niinkuin tavallisesti. Ensimäinen nivel, etu- 
rinta (prothorax) on selvästi seuraavasta erotettu. Sen selkä- 
osa, selkäkilpi eli etuselkä (pronotum), on hyvin suuri, satula- 
mainen, ja peittää osaksi seuraavan nivelen ja peitinsiipien

19 ku va  Psophus stridulus r f . oikea peitinsiipi. Merkit samat kuin 
kuvassa 18. Suuruus */l.

tyven. Siinä erotamme tavallisesti kolme poikki-uurretta, 
jotka enemmän tai vähemmän selvästi jakavat eturinnan 
osiin. Selkäpuoli eturinnasta on tavallisesti litteä tai enin
tään kattomainen; siinä erotetaan selkäkilven pituusharjut: 
l keskellä, 2 kummallakin puolella (keski- ja sivuharjut). 
Näiden viimeksimainittujen alapuolella a lkavat eturinnan 
kylkilevyt, jo tka muodostavat ikäänkuin satulan liuskat. 
Tettix-suvulla on keskiharju toisinaan hyvin kehittynyt, ja 
sitäpaitsi on eturinta takareunastaan osaksi pidentynyt, 
peittäen vähintään koko takaruumiin (abdomen).

Varsinaisilla heinäsirkoilla on tavallisesti 2 siipiparia: 2 
nahkamaista, värillistä, kattolaskuista peitinsiipeä ja 2 kalvo- 
maista, useimmiten väritöntä, läpinäkyvää lenninsiipeä, jo tka 
poimutetaan viuhkan tapaan peitinsiiven alle piiloon. Suvuilla 
Psophus, Sphingonotus ja Bryodema on kauniinväriset lennin- 
siivet. Siipiä käytetään  tavallisesti liitolaitteina suurenta-
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maan hyppyjen p ituutta . Poik
keuksena mainittakoon Bryo- 
dema tuberculata, joka aikai
sin aamulla lentelee sudenko
rentojen tapaan puiden korkeu
della maasta. Monasti ovat 
siivet enemmän tai vähemmän 
surkastuneet, kuten esimerkiksi 
suvussa Pezotettix, joilla sii
vistä on jäljellä vain pienj pei-
tinsiipi-suomupari. Tästäkin on . TT . .. . .y~ ~—£L—— 20 kuva Hemasirkanolemassa kuitenkin siivellinen sirityselin.
muoto. Peitinsiivissä esiintyvät
suonet ovat lajinmääräyksessä hyvin tärkeät. Mainittakoon 
tässä seuraavat (18 ja 19 kuva):

Vena mediastina =  keskikylki- 
suoni.

» radialis anterior =  etuvärt- 
tinäsuoni.

» » medialis =  keski-
värttinäsuoni.

» » posterior =  taka-
värttinäsuoni.

» ulnaris anterior =  etukyy- 
närsuoni.

» » posterior — takakyy-
närsuoni.

» dividens =  j akosuoni.
» axillaris =  kainalosuoni.

Peitinsiiven etureunan ja kylki- 
suonen välissä oleva ala on area 
costalis =  kvlkisarka.

Keskikylkisuonen ja  etuvärttinä- 
suonen välillä on taas area 
subcostalis — takakylkisarka.

Takavärttinäsuonen ja etukyy- 
närsuonen välissä on lopuksi 
area discoidea=keskisarka.

Toisinaan tavataan kylkisarassa 
suoni, joka ei kumminkaan ala 
aina suonen tyvestä saakka: 
vena adventiva=lisäsuoni.

Toisinaan näkyy samantapainen 
suoni keskisarassa: vena inter
calata =  keskisarkasuoni eli 
liitesuoni.

Peitinsiivet ja takajalka muodostavat sirittävillä koirailla 
ääntämiselimen. Siiven osa soittamisessa on sama kuin soit
timen, viulun. Värttinäsuonet ovat paksuntuneet; niitä han
gataan takajaloilla, joten ne rupeavat väräjämään, kumukop-
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pana toimii koko siipi, joka sekin o ttaa  osaa väreilyyn ollen 
takalaidastaan usein levymäisesti laajentunut siten vahvis
taen äänen vielä voimakkaammaksi (20 kuva).

Varsinaisilla heinäsirkoilla on kuten kaikilla hyönteisillä 
6 jalkaa (17 kuva). Jaloissa erotamme 1) lonkan lyhyen tapin, 
joka liittyy keskiruumiin niveliin, 2) reisirenkaan: pienen nive
len lonkan ja seuraavan 3) reiden välillä, 4) okaisen säären ja 
5) 3-nivelisen nilkan, joka p ää tty y  kynsiin. Takareidet ovat 
hyvin vahvat niissä olevien suurten hyppylihasten tähden. 
Takareisien sisäpinnalla on sitäpaitsi rivi teräviä kyhmyjä, 
joita sirkka viulun käyrän tavoin hioo peitinsiipien värttinä-

2i kuva. Pezotettix pedestris, oikea takasääri ylhäällä. Suuruus4/,.

suonien poikki aikaansaaden tu tun  sirinän (20 kuva). Mecoste- 
thus grossuksella ovat reisien sisäpinnat sileät, se aikaansaa- 
kin sirityksensä, jota vain harvoin kuuluu, hankaamalla 
reisiänsä terävillä suomulisäkkeillä varuste ttu ja  takavärtt inä- 
suonia vastaan. Reisien alapinnassa (puhuessamme jalkojen 
ala-, ylä-, uiko- tai sisäpinnoista, kyljestä tai sivusta a ja t te 
lemille aina jalat ojennetuiksi suoraan taaksepäin tai eteenpäin) 
on syvä uurre, johon sääri hyvästi sopii. Eläin voikin sää
rensä painaa ihan kiinni reiteen niin kovaan, ettei se helpolla 
siitä irtaannukaan, koska reiden uurteessa (reiden ruumiin- 
puoleisessa neljänneksessä) on kitini-pukama, jonka keski
osan muodostaa pehmeä ihopatja. Luullaan e ttä  patja  toimii 
jonkunmoisena imurakkona pitäen säären reiden uurteessa 
tolallaan. Sääri on näillä eläimillä reiden pituinen, m u tta  pal
jon hoikempi, tasapaksu. Sen yläpinnassa on joukko vahvoja 
okia kahdessa rivissä (21 kuva); Näiden tarkoitus on tois
taiseksi tuntem aton. Varmasti tiedetään kumminkin, että 
Mecostethus grossus, suuri suosirkka, niitä lyömällä peitinsiipiä



pitkin aikaansaa omituisen nirskuttavan äänen. Paitsi näitä 
okia on varsinaisilla heinäsirkoilla sääriensä ulkopäissä (rei
teen liittyvä pää on sisä-, nilkkoihin liittyvä ulkopää) 4 (tai 5) 
sääreen niveltyvää, siis liikkuvaa suurempaa okaa. Nilkat ovat 
3-niveliset: ensimäinen (säärenpuoleinen) on leveyttään 2,5—3 
kertaa pitempi, siis pitkä, toinen (keskimäinen) on lyhyt, ei 
puoltakaan edellisestä, ja kolmas on taas melkein ensimäisen 
pituinen, n. s. kynsinivel, koska se pää ttyy  kahteen kynteen. 
Nilkkanivelissä on pehmeät astuinanturat (vertaa kissan 
käpäläpohjaa), jotka pehmeinä, alustan mukaan muodostuvina 
ovat tarttumaelimiä, 
ollen esim. hyvään 

tarpeeseen heinä
sirkkojen ponnahdel- 
lessa verrattain si- 
leiltä kasvien varsilta 
pakoon. Sitäpaitsi on 
heinäsirkoilla nilkan 
kynsien välissä tarttumaliuska, 
tum iskykyä (17 kuva).

Sirittäessään heinäsirkka pitää säärensä reiteen painuneena; 
mahdollisesti pysyy sääri tässä asennossa reidessä olevan imu- 
rakonkin avulla. Aikoessaan tehdä hyppyloikkauksen heinä
sirkka pitää takajalkansa samassa asennossa, ja rru ttaa  sää
rensä nivel-okasilla ja tarttuma-anturoilla  alustaa vastaan ja 
ojentaa pontevalla potkaisulla takajalkansa. Tällöin lentää se 
pitkän m atkan eteenpäin. Jos se vielä näin ilmassa lentäen 
levittää siipensä, voi se loikata aika pitkiä matkoja. Pudotessa 
vihdoin maahan, kasvin rungolle tai lehdelle vaikuttavat 
etu- ja keskijalat pontimina, niin ettei eläin loukkaa itseään; 
samalla näiden jalkojen kynnet estävät eläimen tasaisella 
tanterella luisumasta eteenpäin ja kasveilta putoamasta maa
han.

Olemme maininneet, e ttä  monet lajit ovat melkein siivettö
mät, toisilla taas varsinkin peitinsiivet ovat enemmän tai 
vähemmän surkastuneet. Kaikki tällaiset muodot eivät kui

22 kuva. Stenobothrus-toukka sivultapäin. 
Suuruus 8/i-

joka lisää nilkkojen tart-



tenkaan ole mykkiä. Eräs ulko
maalainen muoto, Cuculligera 
hystrix, aikaansaa siritystä 
hankaamalla reisien sisäpintaa 
takaruumiin toisessa nivelessä 
tav a ttav aa  karkeata kohokoh
taa  vastaan. Meikäläisistä la
jeista lienee ainakin Pezotettix 
pedestris mykkä. Tällaiset sii
vettöm ät tai surkastuneilla sii
villä varuste tu t sirkat on 
vasta-alkajan vaikea erottaa 
toukista. Mainittakoon sen 
vuoksi tässä lyhykäisesti täysi-

23 kuva. a Tettix subulata forma kehittyneen hyönteisen ja tou- 
macroptera, b Tettix-lajin (bi- kan tuntomerkit, 
punctata?) toukka Molemmat , ,  . . , . . . . . . . .
sivultapäin. Suuruus a 8/8, b s/:. Varsinaisten heinäsirkkojen

toukka (katso Tettix-suvun 
tuntom erkkejä  alempana) on hentoihoisempi, alkuasteissaan 
luonnollisesti täysikeh ittyny ttä  paljoa pienempi (22 kuva). Se 
kasvaa niinkuin hyönteisten toukat yleensä nahanvaihdosten 
jälkeen. Ensin toukka on aivan siivetön, m utta  joka nahan- 
muuton jälkeen alkuaan vain suomuina esiintyvät siivet kas
vavat yhä suuremmiksi liuskoiksi, ja koska toukka 0 11  täysi- 
kehittyneen kokoinen, olisi sitä varsin vaikea erottaa surkastu
neilla siivillä varustetusta, täysikehittyneestä muodosta, ellei 
juuri siipien asento toukalla olisi erittäin kuvaava. (Katso 
kuvaa 22.) Toukan siivet 
ovat aina aivan kyljellään: 
etureuna ylös- ja takareuna 
alaspäin. Etu- eli tuleva pei
tinsiipi on lähinnä ruumista 
ja on pienempi, taka- eli tu 
leva lenninsiipi on ulompana 
ja peittää melkein kokonaan 
tulevan peitinsiiven.
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24 kuva. Pezotettix pedestris, :n 
takaruumis sivultapäin, ci häntä- 
lisäke, Sg parituslevy. Suuruus 5/.,.



Suvussa Tettix (23 kuva) eroaa toukka täysikehittyneestä 
hyönteisestä seuraavissa kohdissa:
Toukka .

1) Ihonpeite (ihoranko) on pehmeämpi.
2) Selkäkilven keskiharja on korkeampi (selkä siis kupe- 

rampi).
3) Eturinnan kylkilevyissä vain yksi reunaliuska.
4) Peitinsiipiä ei ole.

29

5) Lenninsiivet seisovat mikäli etuselän okalisäke myön
tää pystyssä, kyljellään, alareuna alaspäin, eivätkä ole laskok- 
sissa.
Täysikehittynyt.

1) Ihonpeite kova.
2) Selkäkilven (eturinnan) keskiharju T. bipunctatalla 

kyllä selvä, m utta  eturinnan leveyden takia ei niin silmäänpis- 
tävä kuin toukalla, T. subulatalla melkein puuttuva, aina
kin aivan matala, vaikka se toukalla on hyvin selvä.

3) Eturinnan kylkilevyissä 2 reunaliuskaa.
4) On peitinsiivet.
5) Lenninsiivet täysikehittyneinä laskoksissa, kattolas- 

koisia, surkastuneina laskoksissa, enemmän tai vähemmän 
kattolaskoisia.

Takaruumiissa erotetaan 10 niveltä, joista viimeisestä on 
vain selkäpuoli olemassa. N. s. parittelulevy päättää  koiraan
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takaruumiin (24 kuva). Tämä suuri, y löskääntynyt rengas- 
puolisko tekee koiraiden takaruumiin pään melkein laivan 
perän muotoiseksi, se kantaa  sukuelintä ja peittää sivuilta 
kokonaan 10:nnen nivelen, joka on kansimainen vaakasuorassa 
oleva jäte entisestä renkaasta. 9:nnessä nivelessä on niin sano
tu t  häntälisäkkeet (cerci). Naaraan takaruumis (25 kuva) 
eroaa suuresti koiraan vastaavasta. N. s. munanasetin pää ttää  
takaruumiin, joka ei taivu ylöspäin, vaan on suora. Munan
asetin on lyhyt ja am m ottava, muodostunut ylisestä ja ali-

i
26 kuva. Kuuloelimiä: 1 Stenobothrus viridulus 2 St. biguttulus Ö\ 

3 St. parallelus. Suuruus so/1.

sesta lämssäparista (vatsapuolella 8:nnesta ja selkäpuolella 
9:nnestä nivelestä). Näistä osista voi sukupuolet helposti 
toisistaan erottaa.

Kuuloelin on takaruumiin ensimäisessä nivelessä (26 kuva). 
Se on pyöreän kitinirenkaan kehystämä kalvo, jonka väreily 
vaikuttaa varsin monimutkaisen kuulokoneiston kautta , jo ta 
kerrassaan voimme verrata oman korvamme rakenteeseen, 
kuulohermoon. Toisinaan on kitinireunus paksumpi, niinkin 
valtava, e ttä  täry-(rumpu)kalvosta näkyy vain kapea kaistale 
(Stenobothrus). Tällaiset seikat ta r joava t tutkijalle erinomai
sia tuntomerkkejä. Y lläkuvattua elintä on siis p idetty  eli
menä, jonka avulla heinäsirkka kuulee sirityksen. Aivan var
maksi ei asiaa ole voitu kokeellisesti todistaa. Monilla mykillä 
muodoilla kuulo-elin on kehittynyt (Pezotettix esim.), vaikkei
vät ne siritystä kuulekaan. Tettix-suvun edustajilla ei t a 
vata ollenkaan tärykalvoa.
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27 kuva. Stenobothrus-lajien pää ja  etu- 
selkä, a St. albomarginatus, b St. viri- 

dulus, c St. bicolor. Suuruus */t.

Lopuksi kehote
taan tarkastam aan 27 
ja 28 kuvaa huolelli
sesti, ennenkuin ryh
dytään Stenobothrus- 
lajeja tutk im aan. Mai
nittujen kuvien joh
dolla tulee tutkiminen 
nimittäin sujumaan 
hyvin.

Kokoamis- ja säi
lytystapa. Heinäsirk
koja saapi joko yli
malkaan haaviloimalla niityillä ja pensaissa tai erityisesti seu
raamalla jotain erityistä edustajaa kuultuaan sen äänen. 
Koska heinäsirkat eivät yleensä pääse pitkälle pakoon, saa ko
kooja hyvin vähällä vaivalla suuren saaliin. Monilla on, kuten 
jo edelläkerrotusta selviää, sangen hyvä värisuojelus; on siis 
pyyntiretkillä tarkoin teräste t tävä  huomiokykyä, niin var

masti pääsee hyviin tulok
siin. Pienempiä lajeja ei 
tarvitse kokoelmia varten 
käsitellä millään erityisellä 
tavalla; ne pistetään neu
laan eturinnan keskikoh
dan kautta. Jos joltakin 
jalka on pudonnut pois, 
liimataan se sievästi pai
kalleen tai pistetään sa
maan neulaan reiden 
kautta . Ja la t  asetetaan 
järjestykseen niinkuin t a 
vallisesti. Suurempia muo
toja ei voi tällä tavoin säi
lyttää, ne mätänisivät. Nii
den vatsapuoli leikataan

OS
X

28|kuva. Stenobothrus-lajien peitin- 
siipiä, 2 St. albomarginatus, 3 St. 
bicolor, 4 St. biguttulus. Suuruus 2/1 .
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auki jättäm ällä  kaksi viimeistä niveltä vahingoittam atta , sit
ten painetaan puristamalla hyönteistä peukalon ja etusormen 
välissä sisälmykset ulos, jonka jälkeen atuloiden (pinsettien) 
avulla irrotetaan suoli, purum aha y. m. pehmeät osat. Tämän 
jälkeen täy te tään  hyönteinen pumpulilla, jo ta sitä ennen on 
käsitelty seuraavaan tapaan: lämpimään,.denaturoituun sprii- 
hin on liuotettu niin paljon borihappoa kuin mahdollista, sii
hen on kastettu  pumpuli ja pantu  kuivamaan hyönteisen tä y t 
tämisessä käytettäväksi. On parasta, että hyönteisen pituus 
ennen aukileikkaamista m itataan. Täyttäessä on sitten koe
te ttava  saada hyönteinen yhtä  pitkäksi kuin luonnossakin.

IV. Heimo Locustodea. L eh tohepokatit 
Puusirkat.

a) Elintavat.
Tämä ryhmä on ruumiinrakenteeltaan edellisen kaltainen, 

m utta  eroaa siitä elintavoiltaan melkoisesti. Selostamme tässä 
lyhyesti Itä- ja Keski-Suomen eteläosissa tavallisen Locusta 
cantansin elintavat. Syyspuolella kesää kuulee Etelä-Suo
messa puista, pensaista, jopa korkeammilta ruohoiltakin ki
makkaa, vahvaa sirittämistä, joka kerrassaan eroaa heinäsirk
kojen verraten vienosta soitosta. Tämä on puusirkkojen, Lo
custa cantans ja viridissiman ääntelemistä. Jos uteliaana lä
hestyy ääntä  etsien sen aikaansaajaa, ei löydä kerrassaan mi
tään, sillä niin oivallisesti eläin on piilossa suojelevassa lehvi- 
kossa. Kärsivällisesti odottaen, kunnes ääni taas kuuluu, ja 
liikkuen sitä kohti vain sen ajan kuin se kestää, voi kumminkin 
päästä eläimen perille. Kun nimittäin eläin ei lemmenleikissään 
kauan voi olla vaiti, ja kun itse jo on aivan lähellä, keksii sen 
vihdoin oksalla tai lehdellä istumassa. Koiraat olen itse aina 
tavannut korkeammalla maasta karviais- tai viinimarja
pensailla; sireneissä, pihlajissa, koivuissa, lepissä, vaahte- 
rissa, jopa korkeissa saarnissakin. Naaraan olen useimmi
ten tavannu t matalalla, varsinkin hyötymansikoilta, jonne



jokunen koiraskin 
on eksynyt. T o ttu 
m attom an on hy
vin vaikea erottaa, 
missä puusirkka on, 
sen ruumis kaikkine 
osineen on vihreä, 
peitinsiivet ovat 
suonineen hyvin leh
den väriset ja nä
köiset. Varsinkin 
vaahteran lohkohedelmien ja saarnen pähkylöiden seasta on 
sitä melkein mahdoton löytää. Mielestäni on puusirkan vä
ritys esimerkki täydellisimmästä kotimaisesta suojelevasta 
väriyhteydestä minkä tunnen.

Koiraat vain sirittävät, naaraat ovat mykkiä. Siritys 
aikaansaadaan hieromalla peitinsiipien tyviosia toisiaan vasten 
(29 kuva). Vasemmassa siivessä, joka peittää oikean, on kor
kea, vinosti poikittainen, poikkiuurteinen (viilamainen) suoni.

Tätä  suonta eläin hieroo oikeassa siiventyvessä 
olevaa korkeata rengasreunaa vastaan, joka 
kehystää helposti väreilevää lasikirkasta kal
voa (tamburinia). (Vertaa kuvia.) Koiraat 
ääntelevät houkutellakseen naaraita luokseen. 
Molemmilla sukupuolilla onkin kuuloelimet 
ulkoisia ääniä vaarinottaakseen. Kuuloelimet 
ovat sangen omituisessa paikassa etusäärissä 
(30 ja 31 kuva).

Parituksen jälkeen naaras asettaa munat 
munanasettimen avulla maahan, jossa ne 
talvehtivat. Keväällä kehittyvät toukat, 
jo tka niinkuin heinäsirkkojen keskuudessa 

Locusta^'viri yleensä m uistu ttavat täysikehittyneitä, ellei 
dissima, kuu- ota huomioon siipiä, jotka toukalla ovat
loelm (a) etu- pussimaisen peiton sisällä ia ovat kyl- 
säaressä. Suu- f  ...... . . . . . .  , . , . . .

ruus */ jellaan peitinsiipi tulevan lennmsnven
3 — Suorasiipiset.

29 kuva. Hepokatin sirityselin, 1P  vasen 
P  oikeasiipi, V  viilapintamen harju, L  ren

gasmainen kohoreuna, joka ympäröi 
kalvoa T. Suuruus */i-
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alla.1 Toukka ja täysikehittynyt elävät pääasiallisesti hyöntei
sistä vaikkei se kasviravintoa kokonaan hyli (Tumpel). Maa
pallon eläimistössä sanotaan hepokattien (Locusta viridissima) 
elävän lehdistä. T ä tä  käsitystä n äy t tää  puolustavan ha
vaintoni, e ttä eräästä vaahterasta, joka levitti lehvänsä 
Antrean pappilassa ulkona käyte tyn  kahvipöydän yli, sateli 
pöydälle runsaasti vihreitä hyönteisulostuksia. En voinut 
löytää mitään perhostoukkaa puussa, ja kun vahvasti ravistin

oksaa putosikin siitä Locusta 
cantans-naaras. Myöhem
min en ole ollut tilaisuudessa 
tekemään huomioita näiden 
eläinten ravinnosta.

Hepokatit liikkuvat omi
tuisella tavalla. Ne tu rvau 
tu v a t  vaan suurimmassa 
hädässä hyppyjalkoihinsa, 
m u tta  juoksemalla ne pää
sevät hyvin eteenpäin. Sei
nää pitkinkin voivat ne 

------------- i-— -  j  kömpiä nilkoissaan olevien
tophyes punctatissima b kuulo- J *

kalvo. Suuruus 3/2. ta r t tu m a  huskojensa avulla,
joita kuuluvat nuolevan, el- 

leivät hyvästi tar tu . Lento niillä on kohtalainen; jos noin l m 
korkeudelta laskee hepokatin hyppyyn, liitelee se kokeitteni 
mukaan noin 8 metrin päähän lähtökohdastaan. Vankeudessa 
pidettyinä nämä elukat ryh tyvät  hyvin mielellään syömään 
toinen toisiansa, joka puhuu sen käsityksen puolesta, että  
hepokatit olisivat hyönteissyöjiä.

1 Kesäkuun alussa saa kenttähaavilla niityiltä äsken kuoriutu
neita puusirkan toukkia. Nämä ovat vaaleanvihreät, 5— 8 mm
pitkät ja vielä kokonaan siivettömät.
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b) Ruumiinrakenne.
Pää on pääpiirteissään samanlainen kuin varsinaisilla 

heinäsirkoilla. Tuntosarvet ovat vaan paljoa pitemmät, siima- 
maiset,kärkiin kaventuneetpa  niissä tav a ttav a  omituinen veri- 
pumppukoneisto on selvempi, joka todistaa, että tuntosarvien 
teh tävä  on tärkeä. Luultavasti on niissä sekä haju, tunto että 
kuuloelinkin etusäärissä tava ttavan  kuuloelimen lisäksi, joka 
mainittiin elintavan yhteydessä. Verkkosilmät ovat suuret, 
hyvin kehittyneet, joten niillä voi eri suuntiin vapaasti tähys- 
tellä, kaikki täm ä sopusoinnussa raatelevan elintavan kanssa. 
Piste- eli pikkusilmiä on vain yksi. Tämä nähdään verraten 
selvänä vaaleana pitkulaisena täplänä keskellä otsaa silmien 
alareunan tasossa Platycleis brachypteralla. Decticus verruci- 
voruksella täm ä on samalla paikkaa, m utta  hyvin selvä, otsa- 
tasoa alempana, vaalea. Locusta cantansilla se on epäselvä 
kellanvihreästä otsapinnasta luunvärisenä esiintyvä täplä. 
Suuosat ovat vahvat ja tehokkaat, muuten samanlaiset kuin 
heinäsirkoilla, vähemmin sopivat petoeläimelle, jonka saaliinsa 
täysin saavuttaakseen täy tyy  hypätä  melkein sen päälle voi
dakseen pystysuorassa asennossa olevilla suuosillaan ta r t tu a  
siihen kiinni (Vertaa maakiitäjään!).

R inta on kolmiosainen kuten heinäsirkoillakin ja muuten
kin samantapainen, huomiota ansaitsevat vaan rinnan sisällä 
olevat tavattom an suuret sylkirauhaset. Mahdollisesti riippuu 
näiden elinten suuruus eläimen tarpeesta kostu ttaa ja puhdis
taa jaloissa esiintyviä tarttumaliuskoja. Siivet ovat kiinni 
keski- ja takarinnassa. Lentimetkin ovat pääpiirteissään sa
manlaiset kuin edellisessä heimossa. Erityisesti vain koi- 
raksen peitinsiipiä tarkaten huomaamme niissä kumminkin 
suuren eroavaisuuden sekä rakenteessa että toiminnassa, 
niissä kun on jo ennen kuvattu  sirityselin. Tässä luette- 
lemme vaan peitinsiivissä tav a t tav a t  suonet:

1) vena costalis =  kylkisuoni (peitinsiiven etureuna).
2) » mediastina =  keskikylkisuoni (apusuoni).
3) » radialis anterior =  etuvärttinäsuoni.
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4) vena radialis posterior =  takavärttinäsuoni.
5) » ulnaris =  kyynärsuoni.
6) » dividens =  jakosuoni.
7) » axillaris — kainalosuoni.

Koiraan kainalosuoni ympäröi oikean peitinsiiven lasikirk- 
kaan tärykalvon, vasemmassa siivessä on vastaava ala (kalvo) 
läpinäkymätön myös kainalosuonen kehystämä, vaikka viime
mainittu suoni sitäpaitsi lähettää takareunaan paksuntuneen 
viilapintaisen haaran, joka toimii soittimen käyränä (vert. 
kuvia).

Rinnassa kiinniolevat jalat, joita on 6, ovat samantapaiset 
kuin varsinaisilla heinäsirkoilla. Ainoa poikkeus on omituinen
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kuuloelin etujalkojen säärissä (katso kuvia). Tärtiä sijaitsee 
siis etusäärien sisä- ja ulkokyljessä heti polven alapuolella. 
Se on oikeastaan parillinen. Säären sisä- ja ulkokyljessä on 
pitkulainen, kalvon (kuulokalvon) peittämä kuulo-onteloon 
(säären sisällä) vievä aukko. Reiän takareunasta kohoaa 
kuitenkin korvan tapainen kansi ka ttam aan  kalvoa molemmin 
puolin, niin että muodostuu jonkunmoinen »ulkokorva», joka 
vain kapean käyrän raon k au t ta  on ulkoilman yhteydessä 
(30 ja 31 kuva).

Muuten jaloista ei ole paljon erikoista sanottavaa. Taka
jalat ovat niinkuin heinäsirkoilla yleensä hyppyjalkoja. T aka
reidet ovatkin hyvin vahvat ja p it
kät. Takasääri on reiden pituinen, 
läpileikkauksessa neliskulmainen (32 
kuva). Kussakin särmässä on rivi 33 kuva. Locusta viri-
piikkejä. Näitä Särmiä on 1) yläulko- dissiman etusaäri. a tar- 

i i • /v , . tuntaliuskoja. Suuruus *L.2) ylasisa-, 3) alaulko- ja 4) alasisa-
särmä. Säären ulkopäässä on näiden piikkien eli okien nivelliit- 
teillä siihen kiinnitettyjä osia joita Locusta cantansilla esim. on 
5 kappaletta. Nilkka on 4-nivelinen; nivelissä on usein suhteel
lisesti suuria tartuntaliuskoina toimivia laajennuksiä (33 kuva).

Puusirkkojen takaruumis on kokoonpantu 10 nivelren- 
kaasta. Näistä ovat koiraan 8, naaraan 7 ensimäistä keskenään 
miltei samanlaiset. Koiraan (34 kuva) 9 nivelen selkäpuolinen 
osa on tavallista rakennetta, vatsapuolinen on sitävastoin 
pitempi ja muodostunut n. s. subgenitalilevyksi eli paritus- 
levyksi. Siinä on sitäpaitsi puikonmuotoinen kynälisäke 
(stylos, styli, st kuvassa) ja häntälisäke (kerkos, cercos, 
cerci, ci kuvassa), joista kynälisäke on m uuntunut raaja. Naa
raan (35 kuva) takaruumiin pää eroaa suuresti koiraan vastaa
vasta osasta. Kahdeksannen renkaan selkäpuolisko on ta 
vallista rakennetta, m u tta  sen vatsapuolinen osa on laajentu
nut käyräksi levyksi, johon on kiinnitetty munanasettimen 
ulkopuolinen ala-osa. Yhdeksännestä renkaasta on jäljellä 
vain selkäpuolinen osa, jonka päänpuoleinen osasto on mel
kein tavallista rakennetta; siihen liittyy kumminkin yhdek-
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34 kuva. Locusta cantans, o71:n takaruumis sivulta, ci häntälisäke, 
St kynälisäke. Numerot i — 10 takaruumiin renkaita. Suuruus

sännen nivelen selkäosasta syn tynyt munanasettimen ulko
puolinen selkä-osasto. Kymmenennestä nivelestä on jäljellä 
vain selkäpuoli; täm ä on pieni, litteän kynnen tapainen ja siinä 
huomaamme pienoisen häritälisäkkeen. Kynälisäkettä ei ole.

Naaraksen tuntee siis helposti siitä, e ttä  sillä on pitkä 
munanasetin ja ainoastaan häntälisäkkeet.

Kokoamis- ja säilytystapa. Edellä esitetystä selviää kyllin 
miten näitä hyönteisiä parhaiten kootaan. Paras on kulkea 
äänen mukaan yhä lähemmäksi ja sitten käy t tää  silmiään. 
Tavallisen hepokatin saa helposti niityiltä, jossa sen huomaa 
sen pakoon hyppiessä. Kun sen kerran on huomannut, ei ta r 
joudu paljo vaikeuksia sen saavuttamisessa. Kokoelmia va r
ten ovat hepokatit tä y te t täv ä t  samoin kuin suuremmat heinä
sirkat (vert. 31 siv.)
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V. Heimo Gryllodea. S irka t 

a) Elintavat.
Ainoa suomalainen sirkka, joka ei elä ulkoluonnossa taivas

alla, on kotisirkka, Gryllus domesticus, heimonsa ainoa suoma
lainen edustaja. Kotisirkka on täydellisesti riippuvainen ihmi
sen rakennusten sille an tam asta  suojasta. Se pitää paljon 
lämpimästä ja valitseekin asuinsijakseen jonkun oivallisen 
piilopaikan lämpimässä uunin loukossa, josta se helposti pää
see itselleen anastamaan ihmisen kasvillisia ravintojätteitä. 
Tämän vuoksi tapaam m e kotisirkkaa tavallisesti leivintuvissa, 
saunoissa, joissa toimeenpannaan keittoja ja mallasvalmis- 
tusta, tuvissa ja asunnoissa.

Kotisirkka on öinen eläin. Pimeän tullen se rupeaa liikku
maan hankkiakseen itselleen ravintoa. Iltapuoleen kaiuttaa 
koiras peitinsiipiään hieromalla toisiaan vastaan kodikkaan 
surunvoittoisen sirinänsä. Kotisirkka elänee vain yhden vuo
den. Tämän ajan kuluessa se ehtii lisääntyä niin, että  suvun 
olemassa olo on tu rvattu , koskeivät suuremmat vaarat sitä 
vaani. Vikkeläliikkeisenä ja varovaisena yöeläimenä se ei 
antaudu alttiiksi. Pakosalle se pyrkii juosten ketterästi, har
voin se hypyllä pelastautuu piiloonsa. Tumma, huomiota 
herä ttäm ätön  värinsä on sille tässä oivallisena suojana. Muni
minen tapahtunee pitkin vuotta, koska yhtaikaa tapaa edusta
jia kaikilta eri kehitysasteilta.

Nykyaikainen uusi käsitys siisteydestä maaseudulla on 
vaiku ttanu t sen, että  kotisirkka on käynyt entistään paljoa 
harvinaisemmaksi. Uudet tavat ja uudet riennot ovat tuomin
neet kotisirkan seuraamaan pärettä  saunoihin ja vanhan
aikaisiin savupirtteihin sille epämukaviksi käyneistä, lam
puilla valaistuista uudenaikaisista asunnoista.

b) Ruumiinrakenne.
Pää on suuri, koiraalla rintaa leveämpi, melkein puolipallon 

muotoinen. Verkkosilmät ovat suuret, soveltuvat yölliseen 
elämään. Pistesilmiä on kolme asettuneina kolmioon: yksi
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keskellä otsaa, molemmat toiset vaalean poikkijuovan päissä 
silmän keskikorkeudessa. Tuntosarvet ovat pitkät, rihma- 
maiset, hepokattien tuntosarvia m uistu ttavat.  Suuosat ovat 
kuten muilla sirkoilla pystysuorassa, hyvästi soveltuen ruuan
jätteiden ottamiseen lattialta  asunnoissa.

Rinnan kolmesta nivelrenkaasta on ensimäinen suurin. 
Kahdessa pienemmässä renkaassa siivet ovat kiinni niinkuin 
tavallisesti. Näistä ovat peitinsiivet sangen omituiset, puo
leksi ristiin toisensa peittäen, oikea siipi vasemman päällä. 
Näissä erotamme selkäpuolisen vaakasuoran ja  kylkiä puo
leksi peittävän pystysuoran osan. Koiraan peitinsiivet ovat 
molemmat toinen toistensa kaltaiset. Niille, jo tka tah tova t 
itse tu tk ia  kotisirkan peitinsiiven rakennetta, toistan tässä 
siinä tav a t tav a t  suonet.

1) Värttinäsuonesta (vena radialis) lähtee vinosti etureu
naan joukko hienompia poikkisuonia, jo tka  tukevat siiven 
kohtisuoraa kylki-osaa.

2) Etukyynärsuoni (vena ulnaris anterior) on hyvin vahva 
ja on juuri siipitaitteen kohdalla, erottaen kohtisuoran kylki- 
osan vaakasuorasta selkäosasta.

3) Takakyynärsuoni (vena ulnaris posterior) on heikko ja 
epäselvä, haaraton.

4) Jakosuoni (vena dividens) on haaraton.
5) Kainalosuonesta (vena axillaris) lähtee siiven takareu

naan joukko sivusuonia, jo tka ovat keskenään poikkisuonten 
yhdistämät. Nämä suonet an tav a t  tukea siiven vaakasuoralle 
selkäosalle. Naaraalla kainalosuoni kulkee melkein suorana. 
Koiraan kainalosuoni sitävastoin on omituisesti mutkikas ja 
muodostaa sirityselimen. Kainalosuoni suuntau tuu  ensinnä 
suoraan eteenpäin sitten kääntyäkseen melkein suorakul- 
maisesti siiven takareunaa kohti. Tämä melkein siiven poikki 
kulkeva osa kainalosuonta on alapuolelta hienosti poikki- 
vakoinen. Siitä kohdasta, missä suoni melkein kohtaa siiven 
takareunan, joka sitä paitsi on solmumaisesti paksuntunut„ 
lähtee verkkomaisesti lukuisia poikkisuonia. Kainalosuoni 
itse taipuu täs tä  kohdasta suuntautuakseen kohti etukyynär-
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suonta. Tästä kainalosuonen poikittaisesta osasta lähtee taas 
lukuisia poikkisuonia varsinkin siipien kärkiin puolestaan itse 
haarottuen ja yhdistyen poikkisuoniin laajaksi verkoksi. 
Tässä verkossa on huom attavana suurempi pyöreähkö sil
mukka, jonka poikki ei kulje kuin yksi tai kaksi haarasuonta. 
T ä tä  silmukka-alaa sanotaan peiliksi. Äskenmainittu poikit
tainen, hienosti poikkivakoinen osa kainalosuonta on kotisir- 
kalla käyränä, soittimena. Sitä se hieroo alasiipeä vastaan ai
kaansaaden tä 
ten siipien vä
rinän, jokasuu- 
renee sen k au t
ta ,e ttä  n.s. peili 
sileänä pintana 
joutuu kiihke
ään aaltoiluun.
Takasiivetovat 

suhteellisesti 
pitkät, kalvo- 
maiset, viuhka- 
laskoiset. Le
vossa kotisirk
ka pitää ne niin kovasti yhteenlaskostettuina, että ne töröt- 
tävä t  lyhyempien peitinsiipien alta rihmamaisina lisäkkeinä.

Kotisirkan jalat ovat kuin muidenkin sirkkojen. Niiden 
karvaisuus on ainoa silmiinpistävä ominaisuus. Kuulo-elin 
on etusääressä niinkuin hepokateilla. Etupuolen rumpukalvo 
on takimais^a suurempi. Rumpukalvot ovat molemmat sää
ren pinnassa, ka ttee ttom at (kuva 36).

Takaruumis on pääpiirteissään hepokattien vastaavan 
ruumiinosan kaltainen. Ainoana erotuksena mainittakoon, 
että  koiraan parituslevyssä ei ole kynälisäkkeitä.

Kokoamis- ja säilytystapa. Kotisirkkoja pyydystetään 
sieltä mistä sirkan sirinätä kuuluu. Tapa on samankaltainen 
kuin torakoita pyytäessä. Ken kumminkin varmasti tahtoo 
saada runsaamman saaliin, asettakoon laudan tuvassa tai

36 kuva. Gryllus domesticus, 0*:n etusäären 
takasivu. R k  kuuloelimen rumpukalvo, alem

pana sama kuvattuna säären etusivulta.
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asunnossa, missä sirkkoja on, lähelle lämmintä uunia lattialle. 
Tämä alusta pidetään kosteana ja sinne pannaan leivän- 
muruja, m altaita  t. m. s. Jonkun ajan perästä sirkat ovat 
m uuttaneet laudan alle, ja kirkkaalla päivälläkin saa ne 
helposti kiinni nostamalla laudan ylös. Sirkka valmistetaan 
kokoelmia varten kuten pienemmät heinäsirkat.

Järjestelmällinen katsaus varsinaisiin suorasiipisiin
(Orthoptera genuina).

T u t k i m u s k a a v a  h e i m o i h i n .
1) Takajalkojen reidet eivät laajentuneet (5 ja  10— 14 

kuva) (juoksujalkoja). Kaikki raa ja t miltei yhtä  pitkät. Naaras 
ilman munanasetinputkea. Koiras ei ääntele.
(Orthoptera cursoria) . — . ,___ ___ _ .—  ___ .... . 2

Takajalkojen reidet paksut (17, 23 ja 32 kuva), vah
vasti laajentuneet (hyppyjalkoja). Etu- ja  keskijalat paljoa 
pienemmät. Naaraalla useimmiten munanasetinputki. Koi
raalla useimmiten ääntämiselin, jolla houkuttelee naaraan 
luokseen.
(Orthoptera saltatoria) .__ _____ _ . . . . ..... . . 3

2) Takaruumiin kärjessä selvät pihdit. Pää päältäpäin 
kokonaan näkyvissä. Leuat vaakasuorassa (suu siis eteen
päin ojennettu). Nilkka 3-nivelinen . . .  I Forficularia (43 siv.).

Takaruumiin kärjessä ei pihtiä, sitävastoin lyhyet, rihma- 
maiset lisäkkeet. Selkäkilpi peittää päältä  katsoen osan 
päästä. Leuat kohtisuorassa (suu siis alaspäinen, otsa pysty). 
Nilkka 5-nivelinen. . ___ __ _ I I  Blattodea (43 siv.).

3) Tuntosarvet vain hieman päätä  ja r intaa pitemmät,
ruumista paljon lyhyemmät, paksunlaiset, ainakaan eivät 
päästään olmimuH-at.-naar.as ilman selvää m unanasetinputkea- 
Nilkka 3-nivelinen. __ _ ___ . I I I  Acridiodea (45 siv.).
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Tlin t»gar' ' f t  n a m ista p item m ät, sukamaiset (päästään 

kapeammat). Naaraan m unanasetin pitkä, miekka- tai pistin-
mäinen. Nilkka 3- tai 4-nivelinen 7' ___ HU H . . ' 4

4) Nilkka 4-nivelinen. Munanasetin miekkamainen. Koi
raan vasen ja oikea peitinsiipi erilaiset, siivet molemmilla 
sukupuolilla kattolaskoiset. » . IV  Locustodea (49 siv.).

Nilkka 3-nivelinen. Munanasetin suora, pistinmäinen. Sii
vet vaakasuorassa selän päällä. Koiraan vasen ja oikea peitin
siipi samanlaiset. . . . .  V Gryllodea (51 siv.).

T u t k i m u s k a a v a  s u k u i h i n  j a  l a j e i h i n .
I. Heimo Forficularia. Pihtihännät.

1) Etuselkä leveyttään pitempi, nilkkojen toinen nivel
liereä. Ruumis pihteineen korkeintaan noin 10 m m ___ Labia.

Etuselkä leveytensä pituinen tai lyhyempi, nilkkojen toi
nen nivel sisäpuolella (alapuolella) lisäkkeellinen. Ruumiin 
pituus pihteineen 16—24 m m ......................................Forficula
I. S uku  Labia. P ikku pihtihäntä.

1) Eturinta  takana pyöreä, tuntosarvet tyvessä ja kär
jessä vaaleat . ___ ___ ___ _ . L. minor (52 siv.).
II . Suku  Forficula. Suuri pihtihäntä.

1) Peitinsiivet lanttopäiset. (Oikeastaan näy t tää  siltä 
kuin peitinsiivet kaventuisivat kärjeksi. Tämä kärki ei ole 
kuitenkaan m uuta kuin lenninsiipien vaalea kärki; suu
rennuslasilla tarkastaessa huomaa selvästi e ttä  peitinsiipi 
on lyhyempi, lanttopäinen ja lujasti lenninsiipeen puris
tunut)  ....................................................F. auricularia (52 siv.).

II. Heimo Blattodea. Torakat
1) Peitinsiiven keskisuonesta lähtee siiven ulommassa 

puoliskossa haaroja sekä etu- e ttä  takareunaan . . Ectobia.
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Peitinsiiven keskisuonesta lähtee siiven kärkiosassa haa
roja vain e tu re u n a a n ..................................................................... 2

2) Ruumiin pituus korkeintain 15 mm. o”:n takaruumiin 
viimeinen vatsanivel ilman okia, S :11a se on suuri, litteä ja
e h y t ................................................................................ Phyllodromia

Pituus vähintäin 20 mm. d":n takaruumiin viimeisessä 
vatsanivelessä on molemmin puolin pitkä oka. $ :1 1a se on 
pitkinpäin kaksihalkoinen ja veneen keulan tapaan ylöskaar- 
tunut tai lumiaurantapaisella syvennyksellä va rus te t tu . 1 

Periplaneta
1 S uku  Ectabia.

1 ) E turin ta  kauttaa ltaan  keltainen tai ruskeahko . . .
E. livida (53 siv.).

E turinta  keskeltä musta . . .  E. lapponica (53 siv.).

/ I Suku  Phyllodromia.
1) Etu- ja takasiivet täydelliset. Keltaisessa eturinnassa

2 leveää, ruskeaa pituusviirua . . .  Ph. germanica (54 siv.).

I I I  Suku  Periplaneta.
1) Etuselkä yksivärinen, cf:n siivet eivät ulotu takaruu 

miin kärkeen saakka. Tuntosarvet noin ruumiin pituiset,
19—23 mm p i t k ä t .............................P. orientalis (54 siv.).

Etuselkä kirjava tai toukalla yksivärisesti kellanruskea. 
cf:n siivet ulottuvat takaruumiin kärkeä kauemmaksi. Tunto- 
sarvet ainakin 1 V2 kertaa ruumista pitemmät. Ruumis 28 
—32 mm p i t k ä .............................P. americana (54 siv.).

1  Täysikokoinen toukka hyvin naaraan kaltainen. Koirastoukan 
tuntee sentään helposti takaruumiin puikko- eli kynälisäkkeistä 
(styli). Naarastoukan parittelulevy (subgenitalilevy) litteä, ei kaksi
halkoinen, ei veneen keulan tapaisesti ylöskaartunut, vaan lumireen 
muotoisella syvennyksellä varustettu. Toukilla ei ole vaaleata kir- 
jailua etuselässä.
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III. Heimo Acridiodea. Varsinaiset heinäsirkat.
T u t k i m u s k a a v a  a l a h e i m o i h i n .

1) Selkäkilpi p itentynyt pitkäksi, takaruumista peittä
väksi oraksi. Kynsien välissä ei ole tarttumaliuskoja. Kuulo
ja ääntämiselimiä ei ole . . . .  7 Tettigidae (45 siv.).

Selkäkilpi ei p iten tynyt (siis oralisäkkeetön), se peittää 
vain siipien tyven. Kynsien välissä tarttum aliuskat . . 2

2) Eturinnassa etulonkkien välissä kohtisuora, tappimai-
nen lisäke ( o k a ) .................................. I I  Acrididae (45 siv.).

E turinta  lisäkkeetön (oaton)................................................. 3
3) Otsan ja päälaen muodostama kulma suora. Etusiiven

keskikylkisuonen ja etuvärttinäsuonen sekä sen keskivärttinä- 
suonen välissä verkkomaisia suonia. Selkäkilvessä vain 1 
h a r j u ................................................... I I I  Oedipodidae (45 siv.).

Otsan ja päälaen muodostama kulma terävä, leuka ikään
kuin rintaan painunut. Mainittujen suonten välissä olevat 
suonet kulkevat vinosti yhdensuuntaisesti. Selkäkilvessä 3 
h a r j a a ................................................... IV  Tryxalidae (46 siv.).

I Alaheimo Tettigidae..
Peitinsiivet hyvin lyhyet, suomumaiset, kohtisuorat (etu- 

reuna ylös, takareuna alas suunnattu). Alaheimossa yksi 
ainoa suku Suomessa ........................................ Tettix (46 siv.).

I I  Alaheimo Acrididae.
Takareisien yläreuna sileä, hampaaton. Alaheimossa yksi 

ainoa suku S u o m e ss a . .............................Pezotettix (47 siv.).

I I I  Alaheimo Oedipodidae.
1 ) Lenninsiivet siniset. Selkäkilven keskiharju matala, 

epäselvä, kahden poikkivaon katkoma tai puuttuva . . . .
Sphingonothus (47 siv.).
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Lenninsiivet muunväriset. Selkäkilven keskiharju selvä 2
2) Lenninsiivet p u n a i s e t .....................................................3
Lenninsiivet värittöm ät, niiden kärki korkeintain rus

keahko, selkäkilvenharju eheä, ei vakojen katkoma . . . .
Pachytulus (47 siv).

3) Lenninsiivet ruusunpunaiset. Selkäkilven keskiharju 
yhden tai kahden poikkivaon h a lk o m a . . . Bryodema (47 siv.).

Lenninsiivet tulipunaiset, selkäkilven keskiharju eheä, ei 
vaon k a t k o m a .................................................... Psophus (47 siv.).

IV  Alaheimo Tryxalidae.
1) Otsaharjuissa n. s. o t s a k u o p a t .............................. 2
Otsaharjut kuopattomat, puolilieriöntapaiset. Keskisarka

s u o n e t o n .............................................. Chrysochraon (47 siv.).
2) Etusiiven keskiosassa suoni (lisäsuoni). Otsakuoppia 

\ S  kaksi (matalat). Etulonkkien välissä pukama . . . Mecostethus
(47 siv.)

Keskisarka suoneton, otsakuopat (useimmiten) selvät, 
suunnikkaan muotoiset ..................................  3

3) Tuntosarvet miltei tasapaksut, rihmamaiset, miltei
s u o r a t . ....................................................Stenobothrus (48 siv.).

Tuntosarvet päästään litistyneet, näyttäen nuijamaisesti 
laajentuneilta, ulospäin k aareva t .  . Gomphocerus (49 siv.)

iy  Suku  Tettix.
1) Etuselän keskiharju matala (joten etuselkä litteä),

sivulta katsoen melkein suora, otsa ja päälaki muodostavat 
keskenään kulman ...............................................................  2 .

Etuselkä korkean keskiharjun vuoksi kattomainen. Harju 
pään puolelta pyöreästi matalo tuva, joten etuselkä sivulta 
katsoen on mutkareunainen. Otsa yhtyy  pyöreästi päälakeen 3

2) Otsa-päälakikulma terävä, takanilkkojen kolmas nivel
melkein pitempi kuin ensimäinen ja toinen yhteensä...............

T. fuliginosus (55 siv.).
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Otsa-päälakikulma suora. Takanilkkojen kolmas nivel

paljon lyhyempi ensimäistä ja toista yhteensä.....................
T. subulatus (56 siv.).

3) Tuntosarvet paksuhkot, niiden 4:s ja  5:s nivel melkoi
sesti, 6 :s tuskin p ituu ttaan  leveäm pi. . .  T. bipundata  (56 siv.).

Tuntosarvet hyvin hienot (ohuet), 4:s ja 5:s nivel melkein 
leveyttään p i t e m m ä t .......................T. tenuicornis (57 siv.).

Suku  Pezotettix.
1) Takasääret siniset, oat valkeat, mustakärkiset . . .

P. pedestris (57 siv.). ( - /
» punaiset, oat mustat . .  . P. frigidus (58 siv.).

Suku  Sphingonotus.
1) Lenninsiipi sininen, mustajuovainen . . . . .

Sph. coerutans (58 siv.).
Suku  Pachytulus.

1) Takanilkat keltaiset. Etuselän keskiharju selvä, sivulta 
katso ttuna suora tai keskeltä sisään m utkistunut . . . .

P. migratorius (59 siv.). V
Suku  Bryodema.

1) Lenninsiivet tyvessä ruusunpunaiset, keskiosassa le-' 
veästi ruskeanväriset, kärkeenpäin läpikuultavat . . . .

B. tuberculata (59 siv.).
Suku  Psophus.

1) Takanilkat mustat, tyvessään keltarenkaiset . . .
Ps. stridulus (60 siv.) \s

S uku  Chrysochraon.
1) Takajalkojen polvet tum m anruskeat tai mustat. Etu- 

selkä ryppyinen (kyhmyinen).....................Ch. dispar (61 siv.)

Suku  Mecostethus.
1) Ruumis karvainen. Takasääret keltaiset. Takareisien 

alareuna melkein aina punainen . . .  M . grossus (61 siv.). | /

i
1
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Suku  Stenobothrus.
1) Etuselän sivuharjut suorat tai hiukan sisäänpäin kaa

revat, etuselän väriset. Korva-aukko puoliavoin. (Rumpu- 
kalvo melkein kokonaan n ä k y v i s s ä ) .................................. 2

Etuselän harjut vahvasti sisäänpäin kaarevat, tavallisesti 
valkeat, mustareunaiset. Korva-aukko suljettu. (Rumpu- 
kalvo näkymätön, ulkoinen kuuloaukko säännötön, kapea tai 
rakom ainen ) ................................................................................  3

2) Peitinsiipien etureunassa tum m a juova, lenninsiivet 
täysin kehittyneet. Takasääret eivät kärjessään tum m em mat.

St. albomarginatus (siv. 62).
Peitinsiivet ilman tum m aa juovaa. Lenninsiivet f  :11a 

surkastuneet, 1/3 takaruumiin pituudesta. Takareisien kär
jessä ulkosivulla tum m a täplä  . . St. parallelus (siv. 62).

3) Etuselän poikkivako keskikohdan takana. Takasää
ret punaiset, polvet m ustat . . . .  pullus (siv. 63).

Etuselän poikkivako keskikohdalla tai serTecJessä . . 4
4) Etuselän sivuharjut lähellä etureunaa sisään kaartu 

neet. Lenninsiivet ruskeahkot. Peitinsiivet eivät koskaan 
t ä p l ä i s e t .............................................. St. viridulus (siv. 63).

Etuselän sivuharjut poikkivaon edessä, kulmikkaasti 
sisääntaipuneet. Lenninsiivet läpinäkyvät (korkeintaan ai
van kärjessä harm ahtavat). Peitinsiivet t äpl äi set . . .  5

5) Koiras: Peitinsiipien etureuna vahvasti kaartunut, 
takakylkisarja melkoisesti keskisarkaa leveämpi, tuntosarvet 
kärjestä hieman laajentuneet. Peitinsiiven etureunan suoni 
vahva, siinä, missä se yhtyy värttinäsuoneen musta pilkku. 
Naaras: Tuntosarvet eivät tai tuskin pitemmät otsan kärjen 
ja etuselän takareunan välimatkaa. Tuntosarvien keskinivelet 
tuskin tai eivät p ituu ttaan  leveäm m ät. . .  St. biguttulus (siv.64).

Koiras: Peitinsiipien etureuna heikosti kaartunut, taka- 
kylkisarka tuskin keskisarkaa leveämpi. Tuntosarvet tasa
paksut. Peitinsiiven etureunan suoni heikko, ilman tum m aa 
täplää. Naaras: Tuntosarvet melkoisesti yllämainittua väliä 
pitemmät. Tuntosarvien keskinivelet melkoisesti leveyttään 
p item m ät.........................................................St. bicolor (siv. 64).
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Su ku  Qomphocerus.
1 ) Tuntosarvinuija kokonaan tumma, mustanruskea. 

Kuuloaukko suljettu. Peitinsiiven etureunan ja keskikylki
suonen väli suoneton .    _ .  G. maculatus (64 siv.).

Tuntosarvinuija kärjestään valkea, kuuloaukko puoli
avoin tahi avoin. Peitinsiiven etureunan ja keskikylki
suonen välillä s u o n i .  .    .—  . G. rufus. (64 ftiv.).

IV. Heimo Locustodea.
T u t k i m u s k a a v a  a l a h e i m o i h i n .

1 ) Etusäärissä avonainen rumpuontelo (rumpukalvo
kuten kotisirkalla pyöreänä laa ttana  näkyvä, vertaa 31 h ku
vaa), etulonkat ilman okia . . /  Alaheimo Phaneroptidae.

Etusäärten rumpuontelo kate ttu  (kuuloaukko rakomainen, 
vertaa 30 ja 31 a kuvia) . ................................................... 2

2) E tusääret liereät, p ituusuurteettom at ja pääteoatto- 
mat yläulkosärmässä. Tuntosarvet u lo ttuvat ojennettuja 
takaraajoja  ulommaksi . . .  I I  Alaheimo Conocephalidae.

Etusääret sivuilta litistyneet, kylkiuurteelliset, yläulko
särmässä pääteoka. Tuntosarvet u lo ttuvat korkeintaan 
ojennettujen raajojen p ä i h i n ................................................... 3

3) Takajalkojen nilkkojen ensinivel lisäkkeetön (ilman . 
tarttumaliuskaa). Takareisien alareunassa 2 okariviä (uiko-
ja sisäalasärmässä okarivi). Eturinnassa 2 p itkää okaa, otsa 
tuntosarvien välissä pitentynyt. E lävät puissa ja pensaissa. 
Siivet täysikehittyneet . . . .  I I I  Alaheimo Locustidae.

Takajalkojen nilkkojen ensinivelessä alapuolella lähellä ty- 
veä 2 vapaasti riippuvaa liuskamaista lisäkettä. Otsa litteä, ei 
pitentynyt. Takareisien alapuolissa joko 3 okaa yhdessä rivissä U  
tai ei ollenkaan okia. Elävät maassa (poikkeus: Thamnotrizon, 
m utta  sillä siivet surkastuneet). IV  Alaheimo Decticidae.
I Alaheimo Phaneroptidae.

1 ) Peitinsiivet hyvin lyhyet, lenninsiivet surkastuneet. 
Ainoa Suomessa tav a ttav a  suku . . . .  Leptophyes (50 siv.).
4  — Suorasiipiset.
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I I .  Alaheimo Conocephalidae.
1) Otsa p iten tyny t tuntosarvien välissä. Ainoa Suomessa 

tav a t tav a  s u k u ........................................X ip h id ium  (50 siv.).
I I I .  Alaheimo Locustidae.

1 ) Peitin- ja lenninsiivet täysin kehittyneet. Ainoa Suo
messa tav a ttav a  s u k u ................................. Locusta (50 siv.).
IV . Alaheimo Decticidae.

1) Etusäären yläulkosärmässä 4 okaa. Selkäkilven keski
harju selvä. Elää maassa . . . .  Decticus (50 siv.).

Etusäären yläulkosärmässä 3 okaa. Etuselkä ainakin 
etuosassaan s i l e ä ...........................................................................2

2) Etuselän takaosassa selvä harju, siivet ainakin puo
len ruumiin pituiset. Elää m aassa. . . Platycleis (51 siv.).

Etuselkä kokonaan sileä, harjuton. Siivet suomumaiset, 
surkastuneet. Elää pensaissa. . . Thamnotrizon (51 siv.).
S uku  Leptophyes.

1) Vihreä, hienosti mustapisteinen, ainoa Suomessa t a 
va ttava  l a j i ...................................L. punctatissima  ( 6 6  siv.).
Suku  X iph id ium .

1) Heleän vihreä, päältä  punaisenruskea, ainoa Suomessa 
tav a ttav a  laji ........................................ X . dorsale ( 6 6  siv.).
Suku  Locusta.

1) Siivet takaruum ista  melkoisesti p item m ät ulottuen
ojennettujen takareisien kärkiä u l o m m a k s i .............................

L. viridissima  (67 siv.).
Siivet vain hieman ruumista p i t e m m ä t .............................

L. cantans ( 6 8  siv.).
S uku  Decticus.

Vihreä, tummatäpläinen, toisinaan ruskeahko, tum m atäp-
läinen. Ainoa Suomessa tav a ttu  l a j i ........................................

D. verrucivorus ( 6 8  siv.).
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Suku  Platycleis.
1) Etuselän kylkiliuska yltympäri valkoreunainen . . .

Pl. roeselii (§9 siv,).
Etuselän kylkiliuskan takareuna valkea..................................

PL brachyptera (70 siv.).
S uku  Thamnotrizon.

1) Etuselän kylkiliuskan reunus hienosti tai ei ollenkaan
valkoviiruinen, ainoa Suomessa tav a ttu  l a j i ............................

Th. cinereus (70 siv.).

V. Heimo Gry/Iodea.
1) Lenninsiivet peitinsiipiä paljon pitemmät, ainoa 

Suomessa tav a ttu  a la h e im o ........................................Gryllidae.
Alaheimo Gryllidae.

1 ) E tu ja la t juoksujalkoja, naaraan munanasetintorvi 
suora, ainoa Suomessa tava ttu  suku . . . .  Gryllus.
S u ku  Gryllus.

1) Etujalkojen rumpu-ontelo takana  suuri, pitkulainen, 
etupuolella pieni ja pyöreä, ainoa Suomessa tava ttu  laji . . .

G. domesticus (72 siv.)

/ Heimo. Forficularia. (Saksin iekat1) Pihtihännät
Tuntosarvet rihmamaiset, 10— 15 niveliset. E turinta  nelis

kulmainen. Peitinsiivet suomumaiset, suonettomat, lennin
siivet osaksi kalvomaiset, osaksi nahkeat, moneen kertaan 
kokoon laskostettavat. Nilkka 3-nivelinen. Takaruumiin 
häntälisäkkeet (cerci) pihtimäiset.

1 Sulkumerkkien sisällä olevat nimet ovat vieraskielisestä tiede- 
nimestä suomennettuja.
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i  Suku  Labia. (Pihtiniekka). P ikku  pihtihäntä.
Tuntosarvet 10— 12-niveliset. Koiraan pihtisakarat ty. 

vestä erilliset, vain hieman kaarevat, sisäreunassa tasaisesti 
hammaslaitaiset. Naaraan p ihtisakarat koskettavat tyvessä 
toisiansa, edelleen melkein suorat, sisäreunassa sileät.

L. minor. Pikku pihtihäntä. Pää musta. Tuntosarvet 
ruskeat. Peitinsiipien alta pilkistävät lenninsiiven kärjet 
ruskeahkot. Ja la t  kellanruskeat. Koiraan p ihtisakarat vain 
hieman käyristyneet, sisäpuolelta tasaisesti hammaslaitaiset, 
karvaiset, takaruumiin viimeisen nivelen takareunassa 2  puka
maa. Naaraan pihtisakarat ham paattom at. Pituus 4,8—5,s 
mm (pihteineen 4 ,9—5,e). Jokseenkin harvinainen Etelä- ja 
Keski-Suomessa.
3  Suku  Forficula. (Saksiniekka). Jso pihtihäntä.

Tuntosarvet 11— 15 niveliset. E turinnan kaikki sivut yhtä  
pitkiä. E turinta  neliskulmainen, leveytensä pituinen. Nilkan 
toinen nivel pieni. Koiraan p ihtisakarat kaarikäyrät, tyves- 
tään toisissaan kiinni. Naaraan p ih tisakarat tyvessä yhden
suuntaiset, vain kärkipuolelta hieman kaarikäyrät.

F. auricularia. (Korvasaksiniekka). E turinta  keltaviirui- 
nen. Peitinsiipien etureuna usein vaaleampi, takareuna hei
kosti lantto. Ja la t  keltaiset. Koiraan pihtisakarat tvvessään 
hyvin leveät, 1 -hampaiset, muuten kaarikäyrät, keskiosas
saan liereät. Naaraan p ihtisakarat kärjessään ristissä, sisä
puolella korkeintaan rosoreunaiset. Koko eläin ruskea tai 
punanruskea. Pituus 11— 14 mm (pihteineen 16—24 mm). 
Koiraan pihti 5 —8 , naaraan 4—5. Esiintyy Etelä-Suomessa, 
Joensuuhun ja Leppävirroille saakka, paikoittain yleinen.

II Heimo. B lattodea.x Torakat. \
Pää melkein kokonaan etuselän peitossa (sen alle taipunut). 

Tuntosarvet ruumista paljon pitemmät (katkeavat helposti,
1 Latinalaisesta sanasta Blatta =  vaatteissa ja kirjoissa asuva 

hyönteinen.
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näy t tävä t  monella yksiöllä sen vuoksi lyhyiltä). Peitinsiivet 
sarveismaiset, selvästi suoniset, pe ittävät osittain toinen toi
sensa, toisinaan surkastuneet, suomumaiset. Takareidet mui
den reisien kaltaiset (juoksujalat). Nilkat 5-niveliset. Taka
ruumiin lisäkkeet rihmamaiset, nivelekkäät. Toukalla peitin
siivet peit tävät lenninsiipiä. Munat koteloissa.
i  Suku  Ectobia. ( Ulkoluonnon tai ulko-eläjä). Metsätorakka.

Koiraan peitinsiivet kehittyneet, naaraan lyhyet. Kyynär- 
suonista lähtee etu- ja takareunaan haaroja. Koiraan lennin
siivet kehittyneet, naaraan surkastuneet. Koiraan takaruu 
mis soikea, seitsemännen nivelen yläpuolella syvennys, naa
raalla pyöreähkö. Munajoukkio pituusviiruinen, 18-munainen. 
Elävät ulkoluonnossa.

E. lavvonica. Laointorakka. Pää ja tuntosarvet mustat. 
E turin ta  musta (harvoin ruskea), keltareunainen. Koiraan 
peitinsiivet soikeasti suippokärkiset, takaruum ista  pitemmät, 
ruskeankeltaiset, toisinaan tummatäpläiset (2 —4 täplää), 
kyynärsuoni tyvessä tummempi. Naaraan peitinsiivet pyö
reähköt, ulottuen neljänteen takaruumiin niveleeseen. Koi
raalla on lenninsiivet, jotka ovat kellertävät, tummasuoniset. 
Naaraalla ne ovat surkastuneet. Ja la t  m ustat tai ruskeat, naa
raalla ruskeat, reidet toisinaan vaaleammat. Takaruumis 
musta, nivelet keltareunaiset. Koiraan 6 —7 nivel harm aan
ruskea, (seitsemännessä syvennys, kuudennen takareuna 
lantto). Naaraan takaruumis alta toisinaan harmaanruskea. 
Pituus 8— 10, peitinsiipien kärkiin 8— 13 mm. Peitinsiipi 
koiraalla 8— 10 mm, naaraalla 6  mm. Vaihtelee hyvin vä
riltään. Muuten m ustat ovat toisinaan punaiset. Meillä koko 
maassa hyvin yleinen metsissä, pensailla, sammalissa, laho
puussa j. n. e.

E. livida. Lyijynharmaa ulkotorakka. Pää mustahko tai 
kellanruskea, siinä tum m a poikkijuova. Tuntosarvet ruskeat. 
Etuselkä ruskeankellervä, sen kyljet läpikuultavat, keltaiset. 
Peitinsiivet keltaiset, pitkulaiset. Lenninsiivet kellervät. J a 
lat keltaiset. Takaruumis ruskea, naaraalla alta usein vaa

i
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leampi, ruskeatäpläinen. Pituus 8 —9 mm. Peitinsiivet koi
raalla 9— 10 mm, naaraalla 7 mm. Pensastoissa metsien lai
dassa. Monin paikoin koiras harvinainen. Naaras pääasialli
sesti sammalessa, lehtien alla. Koko Keski-Euroopassa t a 
vallinen. Missä koiras on harvinainen, siellä voi tapah tua  
risteytys lapintorakan koiraan kanssa. Ruotsista puuttuva . 
Suomessa itärajalla esiintyvä.
2 Suku  Phyllodromia. (Juokseva lehti.) Russakka.

Peitinsiivet kehittyneet, yli takaruumiin kärjen u lottuvat. 
Kyynärsuoni lähettää monta haaraa siiven etureunaan, yhden 
ainoan, itsensä muotoisen, takareunaan. Lenninsiivet keh itty 
neet. Koiraan takarumis pitkulainen, naaraan leveämpi. 
Munajoukkiot sileät, 30—60 munaiset.

Ph. germanica. Pää kellanpunertava. Tuntosarvet kellan
ruskeat. Etuselkä kellanruskea, siinä kaksi tum m anruskeaa 
pituusjuovaa. Peitinsiivet ruskeankeltaiset, pitkulaiset, yli 
takaruumiin kärjen y lettyvät.  Lenninsiivet heikosti kellan- 
ruskeahkot. Ja la t  ruskean keltaiset. Takaruumis ruskea, 
täpläinen, alta punanruskea. Pituus 12— 13,5 mm. Peitin
siivet 9— 12 mm. Suomessa yleinen asuinhuoneissa.
3 Suku  Periplaneta. (H arhailija.) Torakka.

Kyynärsuonista lähtee monta, uudelleen haaraan tuvaa 
haaraa etureunaan, takareunaan ei ollenkaan. Suuria muo
toja. Munajoukkioissa 16 munaa.

P. orientalis. Ruotsin torakka. Pää mustanruskea, tunto- 
sarvet ruskeat. Etuselkä mustanruskea. Koiraan peitinsiivet 
ruskeat, takaruum ista hieman lyhyemmät. Lenninsiivet 
ruskeahkot. Naaraan peitinsiivet aivan lyhyet, lenninsiivet 
surkastuneet. Ja la t  ruskeat. Koiraan takaruumis ruskea, 
naaraan mustahko. Koiraan pituus 19—26,5 mm, naaraan 
19—26 mm. Koiraan peitinsiivet 12— 14 mm, naaraan 4—5 
mm. T avattu  Helsingissä, Viipurissa, Sortavalassa ja K ajaa
nissa. Tullut Venäjältä.

P. americana. Ameriikan torakka. Pää ja tuntosarvet
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mustanruskeat. Etuselkä mustahko, vaaleankirjava. Koi
raan ja naaraan peitinsiivet tyvipuolella mustanruskeat, 
kärkipuolella läpinäkyvät ja u lo ttuvat yli takaruumiin kär
jen. Takaruumis mustahko. Koiraan pituus 28—32 mm (ot
sasta peitinsiipien kärkiin 35,5). Peitinsiivet 27—31 mm. 
Keski-Euroopassa ansareissa, lämpimissä varastohuoneissa, 
tehtaissa. Ruotsissa suurempien rantakaupunkien tavara- 
makasiineissa ja sokeritehtaissa). Suomessa Turun ja Helsin
gin sokeritehtaissa.

III. Heimo Acridiodea. H einäsirkat
T untosarvel verraten lyhyet, ulottuen noin etuselän 

t akareunaan . Takareidet paksut (hyppyjalat). Sirityskoneisto 
m uodostunut takareisistä ja peitinsiivistä. Kuuloelin taka
ruumiin ensinivelen kyljessä. Naaraan munanasetin lyhyt, 
muodostunut neljästä uiko- ja kahdesta sisäliuskasta.
Alaheimo Tettigidae. Okasirkat.

Etuselkä okamaisesti p iten tynyt peittäen takaruumiin. 
Peitinsiivet lyhyet, pyöreät, suomumaiset. Lenninsiivet joko 
p itkät tai surkastuneet. Toukan tuntomerkit sivuilla 28-—29.
Suku  Tettix Charp. (Eräs sirkka.) Okasirkka.

Etuselässä keskisärmä. Koiras ilman sirityselintä. Ensi- 
mäisessä takaruumiin nivelessä ei kuuloelintä. Takasäärten 
yläulkosärmä (katso 23 kuvaa) ilman päatyokaa. Eturinta  
kylkipuolella 2-liuskainen (toukalla 1 -liuskainen). Täysikehit- 
tyny t hyönteinen esiintyy joko pitkäsiipisenä tai lyhytsiipi
senä (forma macroptera ja forma brachyptera).

T. fuliginosa. Noenvärinen okasirkka. Pään kärki sivulta 
katsoen teräväkulmainen, otsa tuntosarvien tyven ylä
puolella koverrettu; reisien harjut hiukan taipuneet; takanilk- 
kojen ensimäisen niveleen polkuanturat matalat, alta suorat, 
kolmas nivel melkein pitempi kuin kaksi edellistä yhteensä,
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ensimäinen lyhyempi kuin seuraava. Pituus 10—11 m m . 1  
Joks. harvinainen Lapissa ja  Pohjanmaalla.

T. subulata. L. Pään kärki sivulta katsoen melkein suora
kulmainen; otsa ei sisäänpäin kaartunu t tuntosarvien tyven 
yläpuolella; reisien harjut melkein suorat; takanilkkojen polku- 
an tu ra t  alta pyöreät ja  takaa  hammasmaisesti laajentuneet; 
kolmas nivel melkoisesti lyhyempi kuin kaksi edellistä yhteensä.

1) Forma macroptera. Selkäkilven takaja tko  (oka) ulot
tuu melkoisesti takasäärien kärjen yli; siivet kehittyneet, 
ulottuen hiukan yli selkäkilven kärjen (T. subulata auctor). 
Yleinen varsinkin kosteilla paikoilla. Pituus 9— 16 mm. 
Etelä- ja Keski-Suomessa ja  levinnyt Pohjanmaan pohjois
osiin saakka.

2) Forma brachyptera. Selkäkilven takajatko  ei ulotu 
tai ulottuu vain vähän yli takasäärien kärjen; siivet hiukan 
surkastuneet eivätkä ulotu selkäkilven kärkeen saakka ( =  ala
laji T. sahlbergii Saulcy). Pituus 10— 11 mm. Harvinainen 
Etelä- ja Keski-Suomessa.

T. bipunctata. L. Kaksitäpläinen okasirkka. Tuntosarvet 
paksuhkot; 4:s ja 5:s nivel melkoisesti, 6 :s tuskin p ituu ttaan  
leveämpi, viimeisenedelliset nivelet kaksi kertaa leveyttään 
pitemmät; selkäkilpi edestä selvästi kulmikas; takanilkkojen 
polkuanturat matalat, alta suorat; selkäkilven vinopilkut, kun 
niitä on, vinoneliön muotoiset.

1 ) Forma macroptera. Selkäkilven takajatko  (oka) ulot
tuu paljon yli takareisien ja takaruumiin takakärjen; siivet 
hyvin kehittyneet ulottuen yli selkäkilven kärjen. Harvinai
nen. Tavattu  Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjanmaalla 
aina Kajaaniin saakka.

2) Forma brachyptera. Selkäkilven takajatko  ulottuu tus
kin takareisien takakärkeen saakka ja ulottuu vain hiukan 
yli takaruumiin; siivet surkastuneet, paljon lyhyemmät kuin 
selkäkilpi (P. b ipunctata auct., T. kransii Saulcy). Pituus 9—
12 mm. Hyvin yleinen kuivilla paikoilla, levinnyt yli koko 
maamme._________  /

1 Pituus mitataan okasirkoilla otsasta oan kärkeen.



Jf. tenuicornis. J. Sahlb. Ohutsarvinen okasirkka. Tunto- 
sarvet hyvin hienot, 4:s ja  5:s nivel melkein leveyttään pitem
mät, keskimäiset noin 4, viimeisenedellinen 3 kertaa leveyt
tään pitemmät; etuselkä ylhäältä katsoen melkein poikittai
nen; takanilkkojen ensimäisen nivelen polkuanturat alta 
vinosti kulmikkaat; selkäkilven vinopilkut, jos sellaisia on, 
kuutavasti kolmiomaiset; siivet u lo ttuvat vähä yli selkäkilven 
takakärjen, joka ei ulotu takareisien kärkeen saakka. (T. 
b ipunctata Saulcy.) Suomessa hyvin harvinainen. Tavattu  
Nilsiässä (K. M. Levander), Pirkkalassa (Th. Grönblom) ja 
Viipurin pit:ssä (C. Nyberg).

Alaheimo Acrididae. (Sirittäjät).
Otsakuopattomat. Eturinnan alapuolella etujalkojen 

välissä pukama. Takasäärien yläulkosärmä päätö-oaton 
(katso kuva 2 1 ).

Suku  Pezotettix Burm. (Siivetön sirkka).
Etuselkä liereä, kesk i-ja  sivuharjuton. Peitinsiivet surkas

tuneet, lenninsiivet puu ttuva t,  tai aivan pienet. (Harvinai
sena muunnoksena esiintyy P. pedestris siivellisenä.) Etu- 
rinnan pukama suippo. Takareisien yläreuna sileä, ham paa
ton.

P. pedestris L. (Ja lankäyvä siivetön sirkka). Pää punan- [ y  
ruskea, otsa keltainen; tuntosarvet pitemmät kuin pää ja etu- 
selkä yhteensä. Etuselkä punanruskea. sivuilla mustaviirui- 
nen. Kylkiliuskan takareuna keltainen. Peitinsiivet ruskeat, 
suomumaiset, kyljessä kiinni, suipot. Ja la t  punanruskeat. 
Takareidet punaiset taikka punanruskeat, polvet ruskeat tai 
keltaiset. Takasääret siniset, niiden oat valkeat, mustakärki- 
set. Takaruumis ruskeahko, alta keltainen. Koiraan takaruu
mis kelta- ja ruskearenkainen. Pituus: koiras 16—23 mm, 
naaras 23—30 mm. Peitinsiivet koiraalla 3,8— 10 mm, naa
raalla 4—16 mm. Meillä yleisesti levinneenä yli koko maan 
kanervikoilla, kaskimailla, kuivilla rinteillä.

57



58

Forma macroptera. Siivet täysikehittvneet, takaruum ista  
pitemmät. Peitinsiivet koiraalla 16 mm, naaraalla 20 mm. 
Harvinainen, tav a t tu  siellä ja täällä alueeltamme.

P. frigidus Boch. (Pakkasen perillä elävä siivetön sirkka). 
Pää ruskean vihertävä, otsa vaaleampi. Tuntosarvet lyhyem
m ät kuin pää ja etuselkä yhteensä. Etuselkä ruskean viher
tävä, sivuliuskassa musta täplä ja pieniä keltaisia, toisinaan 
epäselviä viiruja. Peitinsiivet ruskeanvihertävät, lyhyet, ulot
tuen kolmanteen takaruumiin niveleeseen. Lenninsiivet hyvin 
lyhyet. Ja la t  ruskeanvihertävät. Takareisien ulkokyljessä 2 
tum m aa juovaa, reidet kärkipuolelta keltarenkaiset. Polvi 
ruskea. Takasääret enimmäkseen punaiset, mustaokaiset. 
Takaruumis päältä  ruskea, vaaleampi renkainen, o* 17«—20, § 
24—26 mm. Suomessa vain pohjoisessa, eteläisin löytöpaikka 
Kajaani.

Alaheimo Oedipodidae. (Paisejalat.)
Tuntosarvet rihmamaiset; päälaki ja otsa lii ttyvät kul

m atta  toisiinsa. Keskikylki- ja etuvärttinäsuonen välissä 
olevat suonet m uodostavat säännöttöm än verkoston. Taka- 
värttinä- ja etukyynärsuonen välissä etusiivessä liitesuoni 
(keskisarkasuoni).

S uku  S^pinganotus Fieb. (Kureselkäinen).
Tuntosarvet epäselvään ruskearenkaiset; liitesuoni (keski

sarkasuoni) lähempänä takavärtt inäsuon ta  kuin etukyynär- 
suonta. Etuselässä sivusärmät, poikkivako ensimäisessä kol
manneksessa, sen edessä kaksi epäselvempää vakoa, jotka 
toisinaan puu ttuvat.

Sp. coerulans L. Sinisiipinen kureselkä. Tuhkanhaarm aa 
ruskean mustatäpläinen. Lenninsiivet sinertävät: keskellä 
epäselväreunainen, etupuolella leveämpi, kaarikäyrä, tum m a 
poikkivyö, joka ei ulotu ulkoreunaan. Koiras 17— 18 mm. 
Naaras 20—21 mm. Peitinsiipi koiraalla 18, naaraalla 22 mm. 
Laji esiintyy meillä vain Hankoniemellä.
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Suku  Pachytulus Fieb. (Paksukamaraiset).
Otsakuopat pienet, selvät, kolmikulmamaiset. E turinta 

sivusärmätön. Keskisärmä ei ole poikkivaon keskeyttämä. 
Takaruumiin ensinivelen kuulorumpu puoleksi kannenpeit- 
tämä.

P. migratorius L. Vaellusheinäsirkka. Pää vihreä, olivin 
värinen t a i harm aa, pituusharjallinen. Yläleuat siniset 
tai mustat. E turin ta  joskus yksivärinen vihreä taikka 
ruskea, p itkittäin  juovainen tai harmaa, keskiharju hyvin 
selvä, suora tai sivulta katsoen sisään m utkistunut. Peitin
siivet kellanruskeat, taikka vihreät, ruskeapisteiset. Lennin
siivet värittöm ät, kärjestä vain heikosti ruskeahkot. Ja la t  
useimmiten keltaiset tai harmaankeltaiset, takareidet vihreän- 
keltaiset, tai kellertävät, sisäpuolella mustatäpläiset. Taka
sääret keltaiset. R inta valkokarvainen. Takaruumis useimmi
ten olinvivihreä. Koiras 36—49 mm, naaras 40—51 mm. Koi
raan peitinsiivet 40—52. naaraan 43—54 mm. Tavataan pai
kallisena Keski-Euroopassa vain Schaffhausenissa Reinin 
luona pienikokoisena. Vaeltaa silloin täliöin Keski-Saksassa 
suurin joukoin. Lisääntymispaikka: suomaa. Varsinainen 
ravinto piihappoiset kasvit, siis heinä, saraheinä, vilja, kaisla 
j. n. e. Varsinainen kotimaa Kaakkois-Eurooppa, josta ravin
non puute pakottaa  sen suurin parvin m uuttam aan käyttäen  
tuu lta  apunaan. Näin tav a ttu  silloin tällöin Ruotsin (Skäne, 
Uppland) ja Suomen eteläosassa muutamia kertoja, m utta  
ei lisäänny näissä maissa.
Suku  §i:voä£tug Fieb.

Otsakuopat suuret, m utta  epäselvät. Liitesuoni takavärt-  
tinä- ja etukyynärsuonen keskivälissä. Etureunan sivusärmät 
etuosassa puu ttuva t ,  takaosassa selvät, poikkivako keskus
tan edessä. Lenninsiipien pituussuonista joka toinen pak- 
suntunut.

B. tuberculata F. (Ryhelmäinen sirkka). Pää ruskea, ryhel- 
mäinen. Etuselkä ruskea, tummatäpläinen, sen takareuna 
kulmikkaasti p itentynyt. Keskisärmä matala. Peitinsiivet



ruskeahkot, läpikuultavat, ruskeatäpläiset. Lenninsiipien tyvi 
ruusunpunainen (ei tulipunainen), ruskean, kaarenmuotoisen 
poikkijuovan ympäröimä. Ulkoreuna väritön, vain suonet 
siinä ruskeat. Ja la t ruskeat, takareidet kellanruskeat, tumma- 
täpläiset (2 epäselvää täplää). Takasääret keltaiset. Taka
ruumis ruskea. Koiras 28—32 mm, naaras 35 mm. (Ruotsa
laiset mitat 27—36, suomalaiset o* 27—31, $ 33—36). Koiraan 
peitinsiipi 30, naaraan 27—30 mm pitkät. Lentää pärry ttää  
aamunkoittaessa hyvin korkealla ja kauan. Suomessa löy
detty  vain Karjalan kannakselta.

Suku Psophus Fieb. (Ä äntäjä .) Pärryttäjä.
Otsakuopitta. Etuselän sivusärmät takaosassa epäselvät, 

etuosassa puu ttuva t.  Keskellä kulkeva poikkiuurre ei katko 
keskisärmää. Takasiivet kirkkaanväriset.

Ps. M ddulus. (Sirittävä ääntäjä). Punasiipipärryttä jä . ' 
P a l^ j rk k a .  Koko ruumis tavallisesti musta tai m ustanrus
kea. Naaraat toisinaan suklaanruskeat, jopa vaalean tiilen- 
värisetkin. Etuselkä ryhmyinen. Peitinsiivet koiraalla pi
temmät, naaraalla lyhyemmät takaruumista. Takareidet 
milloin vaaleammat, milloin tum m em m at, selvästi tumma- 
täpläiset. Koiras 24, naaras 30 mm. Koiraan peitinsiivet 
26 mm, naaraan 19 mm, (itse ottam ani m i ta t :V  21,5—30, pei
tinsiipi 23—24, 9 . 31—43, peitinsiipi 20—23 mm). Kaski
mailla, kanervikoilla, hietarinteillä, sänkipelloilla levinnyt yli 
suurimman osan maatamme.

Alaheimo Tryxalidae. (Heinäsirkkamaiset).
Otsa muodostaa päälaen kanssa terävän kulman. Poikki- 

suonet keskikylki- ja e tuvärtt inäsuonten välillä yhdensuun
taiset. Rinnassa etulonkkien välissä ei ole puikkolisäkettä.

S uku  Chrysochraon Fisch. (Kultahäiveinen. Kultakilosirkka.)
Tuntosarvet rihmamaiset (sukamaiset). Otsakuoppia ei 

ole. Koiraan peitinsiivet hyvin lyhyet, naaraan suomumaiset,
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ilman liitesuonta. Lenninsiivet surkastuneet. Etuselässä 
sivusärmät.

Chr. dispar. Heyer. (Erilainen kultakilo). Pää vihreä, 
joskus kellanharmaa, usein tummapisteinen. Etuselkä vihreä, 
toisinaan kellanharmaa, ryhmyinen. Koiraan peitinsiivet 
vihreät, joskus kellanharmaat, tyvestä tummemmat, naaraan 
siipisuonet ruskeat, siiven etureuna lantto. Peitin- ja lennin- 
.siivet toisinaan kehittyneet. Edelliset silloin tyvestä punerta
vat, muuten vihreät, jälkimäiset läpikuultavat. E tujala t 
vihreät tai harmaankeltaiset. Takareidet koiraalla vihreäh- 
köt, jopa vaalean tiilenvärisetkin. Etuselkä ryhmyinen, ala- 
sivun uurre kellervä, takasääret kellervät, polvi tum m an
ruskea. Naaraan takareisi vihertävä, takasääret punaiset, 
valko-okaiset, okien kärki musta, polvi tummanruskea. 
Koiras 18 mm, naaras 24. Koiraan peitinsiipi 9 (harvoin noin 
15 mm), naaraan 7 mm (harvoin aina 18 mm). Elää kosteilla 
niityillä ja rannoilla. (Ruotsissa ei tavattu). Muutamia ker
toja löydetty Etelä-Suomesta.

Chr. poppiusi E. M iram. Pienempi kuin edellinen laji. 
Peitinsiivet pitemmät, ruumiin pituiset. Takajalkojen polvet 
hyvin tum m at, mustahkot. Takasääret kellertävät. Hyvin 
harvinainen. T avattu  Venäjän Karjalan pohjoisosassa (Kou- 
tassa, J. Sahlberg), Kuollan niemimaalla (Olenitsassa, K. M. 
Levander, ja Pjalitsassa, J. Sahlberg).
S uku  Mecostethus Fieb. (Pitkärinta.) Suosirkka.

Tuntosarvet sukamaiset (siis kärkeen kaventuvat). Otsa- 
kuopat pienet, kolmikulmaiset. Etuselässä sivusärmät. Etu- 
siiven takavärtt inä-  ja etukyynärsuonen välissä keskisarka- 
suoni, joka on viimemainittua suonta lähempänä. Koiraan 
parittelulevy pitkä.

M . grossus L. (Paksu pitkärinta). Pää vihreänruskeahko. 
Otsakuopat toisinaan täyteiset, epäselvät* matalat. Etuselkä 
vihertävän poikkivaon takana ryhelmäinen. Peitinsiivet rus- 
keanvihertävät, kärjissä tum m em mat, niiden suonet ruskeat, 
etureunassa keltainen tai kellanvihreä juova. Lenninsiivet
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läpikuultavat. Takareidet useimmiten helakanpunaiset, ta k a 
sääret vihertävät, musta-okaiset. Polvi musta. Takaruumis 
päältä  ruskeanvihertävä, mustatäpläinen, alta kellervä. Koi
ras 13—21 mm, naaras 26—38 mm pitkä. Koiraan peitin
siipi 18—21 mm, naaraan 19—27,5 mm. Hyvin vikkelä. 
Sirinästä ks. sivu 20. Kosteilla paikoilla, levinneenä yli suu
rimman osan maatamme.

Suku  Stenobothrus Fisch. (Ahdaskuoppainen sirkka.)
Tuntosarvet sukamaiset. Otsakuopat olemassa, nelikul

maiset. Siivissä ei keskisarkasuonta. Eturinnassa sivusärmät. 
Rumpukalvo kannen peitossa (katso sivu 30 a.).

St. albomarginatus (elegans) (27 kuva). Vaihtelee väriltään, 
selkäpuolelta joko vihreä tai kellertävänharmaa. Peitinsiivet 
toisinaan tum m atäpläiset ja useimmiten etureunassa tum m an
punaiset, jonka edessä naaraalla on valkea juova. Koiras 
13— 14 mm, naaras 17— 18 mm. Koiraan sirinässä neljä 
nopeaan toisiaan seuraavaa säveltä. Niityillä, leveneminen 
vaillinaisesti tunnettu . Lienee y leinen ainakin Etelä-Suomessa.

St. parallelus Zett. (Yhdensuuntaisilla harjuilla varustettu  
a. k. sirkka). Pää useimmiten ruskeanvihertävä. Otsakuopat 
matalat. Etuselkä useimmiten ruskeanvihertävä, ryhelmäi- 
nen (karheapintainen). Sivusärmä heikosti sisään ta ipu 
neet, poikki-uurre (vako) keskustan takana. Koiraan peitin
siivet takaruum ista  pitemmät, naaraan hyvin lyhyet, useim
miten tuskin neljänteen niveleeseen ulettuvat, useimmiten 
ruskeanvihertävät, harvoin punervanruskeat; etukyynär- 
suoni lähempänä takakyynärsuonta  kuin takavärtt inäsuonta . 
Värttinäsuonet suorat. Lenninsiivet useimmiten suuresti sur
kastuneet. Ja la t  ruskeahkot tai vihreähköt. Takareisi puner
tavan ruskea, polvi ruskea. Takaruumis vihertävä, m u tta  
toisinaan ruskeahko. Koiraan parituslevy hyvin ylös- 
kupertunut. Koiras 13,5— 15 mm (harvoin 20), naaras 19—20 
mm (harvoin 30 mm). Koiraan peitinsiipi 8 ,5— 13 mm, naa
raan 6— 16 mm. Koiraan sirinä muodostunut 9 tai 12 erilli
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sestä äänestä: ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts. Yleinen nii
tyillä yli koko maan.

St. parallelus v. montanus (vuorilla oleva). Lenninsiivet 
molemmilla sukupuolilla kehittyneet, naaraan peitinsiivet 
u lo ttuvat takaruumiin kärkeä ulommaksi. Polvet vaaleat, 
eivät m ustat kuten päämuodolla. Meillä harvinainen.

St. .pullus Phil. (Tumma a. k. sirkka). Pää ruskea tai kellan
ruskea, tuntosarvet päätä  ja etuselkää pitemmät, taikka naa
raalla niiden pituiset. Etuselkä päältä  kellanruskeahko, kylki- 
levyt mustat, s ivuharjut vaikeahkot, vahvasti kulmaisesti 
sisääntaipuneet. Poikkivako keskustan takana. Peitinsiivet 
ruskeat, koiraalla noin takaruumiin pituiset, naaraalla mel
koisesti lyhyemmät. Etukyynärsuoni lähempänä takakyy- 
närsuonta kuin värttinäsuonta. Lenninsiivet hyvin lyhyet, 
ruskeahkot. Ja la t  ruskeat. Takareidet punaiset, mustapolvi- 
set. Takaruumis päältä ruskea, alta keltainen. Koiras 
13— 14 mm, naaras 18 mm. Koiraan peitinsiipi 8 —9 mm, 
naaraan 7 mm. Löydetty Karjalan kannaksella (Kivennapa, 
Boman). — Forma macroptera: naaraan peitinsiivet noin 
takaruumiin pituiset.

St. viridulus L. (Vihertävä a. k. sirkka). Pään yläpuolinen 
keskiharju vain etuosassaan se lvä1. Otsakuoppa matala, sen 
reunat epäselvät. Etuselkä tu mmanvihreä, etuosassa ryhel- 
mäinen. Pituusharju t valkeat tai harmaat, sivusärmät (kylki- 
särmät) etuosassa ulkoa, takaosassa sisältä mustan juovan 
varjostam at. Sivusärmät keskeltä vahvasti sisään taipuneet. 
Poikkiuurre melkein keskellä. Peitinsiivet vihreät, koiraalla 
etuosissa ruskeat, mustasuoniset, naaraalla vihertävän har
maat. Kyynärsuonet lähestyvät (konvergentit). Lenninsiivet 
ruskeahkot tai vihreät. Takareidet ruskeanharmaat tai vih
reät. Takasääret vihreänkeltaiset. Koiraan takaruumis 
olivinvihreä, naaraan vihreä, tummempitäpläinen. cf 14— 15 
mm, § 21—24 mm, § peitinsiipi 14 mm, o* 14— 16. Niityillä

3 Usein jatkuu siitä värillinen viiru, joka ei vastaa selvää, pinnasta 
kohoavaa harjaa.



yleinen. M uunnnos: 2  kokonaan vihreä, peitinsiipien etu- 
reunan luona punainen viiru. Etuselän sivusärmät valkeat.

St. biguttulus L. (Kaksitäpläinen a. k. sirkka). Yleinen kui
villa hiekkamailla ja levinnyt yli suurimman osan maatamme.

St. bicolor. Charp. (Kaksivärinen a. k. sirkka). Elää rehe
villä niittymailla. Yleinen suurimmassa osassa maatamme.

St. biguttulus ja St. bicolor ovat niin läheisiä ja vaikeasti 
erotettavia, ettei tarkempaa kuvausta  niistä vielä toistaiseksi 
voi antaa (katso tutkimustaulukkoa).
Gomphocerus Thunb . (K ynsisarvi).

Tuntosarvet sukamaiset, kärjessä litteän nuijamaiset. 
Etusiivessä ei lisäsuonta. Etuselkä reunaharjainen. Rumpu- 
kalvo puolittain tai kokonaan kannen peittämä.

G. rufus L. (Punainen kynsisarvi). Pää punanruskea, otsa 
vaaleampi, toisinaan täplikäs. Tuntosarvet u lo ttuvat etuselän 
takareunaa ulommaksi, niiden paksuntunu t osa musta, vaa
lea- tai valkeakärkinen. Otsakuopat eivät sivua toisiaan, 
eivätkä ole yhteenjuottuvia. Etuselkä päältä  punanruskea, 
sivuilta vaaleampi, sivuharjut mustajuovaiset, takana toisis
taan e tääntyvät,  poikkivako keskellä. Peitinsiivet noin tak a
ruumiin pituiset, punanruskeat, etukyynärsuoni jotenkin naa
puriensa keskivälissä. Lenninsiivet ruskeat, naaraalla joskus 
kärkipuolelta tummatäpläiset. Etu- ja keskijalat punanrus
keat, takareidet punertavat,  tyvessä kellertävät, takasääret 
punaiset. Keskiruumiin (rinnan) alapuoli karvainen. Takaruu
miin selkäpuoli punanruskea, vatsa kellervä. o71 14— 16 mm,
2  16—24 mm pitkä. Peitinsiipi cf:lla 12 mm, 5:11a 13— 16 
mm. Koiraan ääni: yksi vahvempi ääni, jota seuraa 2 tai 3 
heikompaa äännähdystä. Ääni siis vahvenee ja heikentyy 
vaihdellen. Hyvin harvinainen. Löydetty vaan muutam ilta  
seuduilta.

G. maculnlus Thunb. (Täplikäs kynsisarvi). Pää vihertävä 
tai ruskea. Koiraan tuntosarvet kärjestä vähän, naaraan 
tuskin ollenkaan paksuntuneet. Otsakuopat eivät sivua toi
siaan. Etuselkä vihertävä tai ruskea, sivuharjut kulmikkaan

64



65

vahvasti sisääntaipuneet. Poikkivako jokseenkin keskellä. 
Peitinsiivet v ihertävät tai ruskeat tai vihreänruskeat; kärjessä 
vaaleatäpläiset (1 täplä). Etukyynärsuoni lähempänä taka- 
kyynärsuonta kuin värttinäsuonta. Lenninsiivet ruskeahkot, 
etureunassa kärkeenpäin täpläiset. Ja la t  ruskeat, takasääret 
kellervät. Takaruumis ruskeahko tai vihertävä, yläpuolella 
kärkeenpäin mustahko. Vatsa keltainen. Rumpukalvo peit
tynyt . ( f  12 mm, $  15 mm pitkä. Koiraan peitinsiivet 9 mm, 
naaraan 10 mm pitkät. Koko Keski-Euroopassa metsäniityillä 
jokseenkin harvinainen, joskus myös kosteilla niityillä. Koi
ras sirittäessään vetää ensin takasäärensä ylöspäin, joten 
syntyy  heikko ääni, sen jälkeen venyttää  se niitä paikallaan 
hetken. Toisinaan toistetaan täm ä ääni moneen kertaan. Se 
kuuluu kuin k rrrrrrr  k rrrrrrr  krrrrrrr. Vuodessa esiintynee 2 
sukupolvea. Yleinen yli koko maan.

IV. Heimo Locustodea. H epokatit
(L o cu sta^  vanha latinalainen heinäsirkan nimitys.)

Tuntosarvet pitkät, useimmiten ruumista pitemmät. 
Takaja la t reisien paksuntumisen k au t ta  hyppyjaloiksi muo
dostuneet. Koiraan tyvisuonet vasemmassa ja oikeassa peitin- 
siivessä melkein aina erilaiset. Sirityselin, jos sitä ollenkaan on, 
ainoastaan peitinsiipien muodostama. , Kuuloelin, jos sitä 
ollenkaan on, etusäärissä. Munanasetin hyvin pitkä, muo
dostunut neljästä uiko- ja kahdesta sisäliuskasta.
Alaheimo Phaneropteridae. (Selväsiivet).

Etusiivissä sirityselimet. Etusäärissä olevat kuuloelimet 
avonaiset tai puoleksi katetu t.  Takasäärien kärkien alapuo
lessa 2 päätyokaa. Ensimäiset nilkkanivelet pituusuurteetto- 
mat, ylhäältä alas kokoonpuristetut. E lävät kasviravinnosta.
L^ptOUhyes Fisch. (Hentovartinen).

Rumpukalvo paljas, peitinsiivet hyvin lyhyet, niissä koi
raalla selvä kainalosuoni, lenninsiivet surkastuneet. Etulon- 
kat oattom at. Munanasetin lyhyt, tyvestä paksuntunut,
5 — Suorasiipiset.



muuten vahvasti litistynyt, yläsärmä suora, kärjessä (suu
rennuslasilla huom attava) hammaslaitainen.

L. punctatissima  (Monipisteinen hentovarsi). Pää vihreä, 
uurteinen ( 1  uurre), tuntosarvet vihreät, musta- ja valkea- 
täpläiset. Etuselkä vihreä, mustapisteinen, sen kylkiliuskat 
keltaviiruiset. Peitinsiivet vihreät, epäselvään mustaviiruiset, 
naaraalla puoleksi (kpiraalla ei ollenkaan) etuselän pe ittäm ät. 
Koiraan kainalosuoni muodostaa selvän, törrö ttävän suipun 
sisäreunassa. Ja la t  vihreät. Takaruumis vihreä, mustapistei
nen. Koiraan takaruumiin lisäkkeet melkein ympyrämäiset; 
parittelulevy taas hyvin pitkä, ty lpistetty , pituusreunainen. 
Naaraan munanasetin yläreunassaan hieman kaartunu t, puolet 
etuselän pituudesta. Koiras 13 mm, naaras 17 mm pitkä. 
Munanasetin 8  mm. Ennen parittelua juoksee kumpikin suku
puoli etujaloillaan, kohottaen suoristamalla hyppyjalkansä 
takaruumiinsa pystyyn. Paritellessa istuu naaras koiraan 
selässä ta ivuttaen  takaruumiinsa alas, johon koiras tar t tuu  
perälisäkkeillään. Naaras leikkaa munanasettimellaan viiltoja 
kasvien varteen, joihin asettaa  munansa. Hyvin harvinai
nen. T avattu  Länsi-Suomessa, Paraisissa, kesäkuussa 1907 
(O. M. Reuter).
Alaheimo Conocephalidae.

Etusiivissä sirityselin. Rumpukalvo liereissä, uurteetto- 
missa etusäärissä, ka te ttu . Etusäärien yläulkosärmä sileä, 
oaton. Takasäärien alapäässä 4 päätyokaa. Nilkkanivelet 
kokoonpuristetut. Päässä eteentörröttävä, vaakasuora, kehä
mäinen lisäke. Elävät kasviravinnosta.
X iph id ium  Serv. (Tikarisirkka).

Peitinsiiven keskikylkisuoni selvä, siitä lähtee hienoja 
poikkisuonia etureunaan. Takareisien alapuoli sileä, oaton, 
alempi ulkoreuna korkeintaan kaksipiikkinen. Tuntosarvet 
ruumista paljoa pitemmät.

X . dorsale (Selväselkäinen tikarisirkka). Pää vihreä, 
päältä  ruskeahko; tuntosarvet vihreät, mustarenkaiset. E tu -
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selkä päältä  ruskeahko, kylkiliuskat takaa paksuntuneet. 
Peitinsiivet takaruum ista  lyhyemmät (eivät peitä takaruu
mista), lenninsiivet hyvin lyhyet. Ja la t  vihreät, takareisien 
alaulkoreuna sileä (oaton). Takaruumis vihreä, päältä 
tummanruskeahko. Koiraan parittelulevy takareunassaan 
suora, siinä kaksi nivelikästä kynälisäkettä (Griffel). Koiraan 
perälisäkkeet kartiomaiset, terävien kärkien sisäkyljessä 
hammas. Naaraan munanasetin melkein takaruumiin pitui
nen, kärjessään hienohampainen. Koiras 12, naaras 14 mm 
pitkä. Koiraan peitinsiivet 7 mm, naaraan 6  mm. Etelä- 
Suomessa kosteilla niityillä. Lännessäpäin yleinen. Koiras 
ään tää  kimakalla (korkealla), heikolla jatkuvalla s-ään- 
teellä. Sukkela eläin, joka piiloutuu nopeasti asettuen kasvin 
rungon vihollisesta poispäin olevalle puolelle.
Alaheimo Locustidae.

Etusiivissä sirityselimet. Rumpukalvo kuten edellisessä 
heimossa. Etusäärien yläulkosärmässä 3 okaa. Takasääret 
kuten edellisessä heimossa. Nilkkanivelet samoin. Takanilk
kojen ensi nivel sivulisäkkeetön. Elävät pääasiallisesti toi
sista eläimistä.

Locusta Geer. Lehtohepokatti eli puusirkka. Siivet täysi- 
kehittyneet. Etusiipien keskikylkisuoni selvä, kolmet värttinä- 
suonet tyvestä saakka erilliset. Etuselkä sileä, sen sivulevyt 
pituutensa levyiset.

L. viridissima L . (Vihreä lehtohepokatti). Pää ja tunto- 
sarvet vihreät. Etuselkä vihreä, päältä tavallisesti p itkittäin 
ruskeanpunainen. Peitinsiivet vihreät, takaruum ista paljon 
pitemmät; kyynär- ja värttinäsuonet tyvessään keltaiset; 
siipien tyvi ruskeatäpläinen; lenninsiivet läpikuultavat, värit
töm ät.  Ja la t  vihreät. Takareisien oat mustat. Eturinnan ala
puolella kaksi pitkää okaa. T akaruumis vihreä. Koiraan 
parituslevyssä kaksi pitkää kynälisäkettä, naaraan kaksilius- 
kainen. Koiraan perälisäkkeet pitkät, tyvessään oalla varus
tetu t, naaraan pitkät, suorat. Naaraan munanasetin suora, 
siipiä lyhyempi. Koiras 27—34 mm, naaras 30—36 mm. Koi
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raan peitinsiivet 33—49 mm, naaraan 50—55 mm pitkät. 
Munanasetin 26—30 mm. Peitinsiipien takareuna ruskea- 
täpläinen. Koiras_ sirittää äänekkäästi keskeymättä  jak 
soissa etenkin iltasin ja alussa iltayöstä. Etelä-Suomen 
länsiosassa puissa ja pensaissa.

L. cantans Ftissly (Laulava lehtohepokatti). Pää rus
keahko tai ruskeanvihreä. Etuselkä ruskeanvihreä, päältä 
tummempitäpläinen, takaosassaan heikosti keskiharjainen. 
Peitinsiivet vihreät, tyvestä ruskeahkot, hieman takaruum ista  
p itemmät. Lenninsiivet väri t töm ät, läpikuultavat. Ja la t  
vihreänruskeat tai ruskeahkot. Takaruumis ruskeanvihreä 
tai ruskeahkon sinipunerva. Parituslevy kuin edellä. Koi
raan häntälisäkkeet melkein kynälisäkkeiden pituiset, tyves
sään hampaiset. Munanasetin suora. Koiras 24—27 mm, naa
ras 26—28 mm pitkä. Koiraan peitinsiipi 26—30, naaraan 
27— 30 mm pitkät. Munanasetin 23—30 mm. Syyskesällä 
ruohoilla, pensailla ja puissa. Koiras sirittää kuten edellinen, 
m u tta  kimakammin ja terävämmin. Ruotsissa ei tava ttu .  
Etelä-Suomessa, varsinkin itäosassa. T ava ttu  kuitenkin Tu
russa, Karjalohjalla ja Inkoossakin, pohjoisosissa ei.
Alaheimo Decticidae. (Purijat).

Peitinsiivissä sirityselimet. Rumpukalvo kuten edellisessä 
heimossa. Etusäärien yläulkosärmässä 3 —4 okaa. Takasää- 
ren alapinnalla melkein aina neljä päätyokaa. Nilkkanivel 
kuten edellä. Takanilkkojen ensi nivelessä kaksi selvää, 
liuskamaista lisäkettä. Syövät pääasiallisesti toisia eläimiä..
Decticus Serv. (Purija).

Ensimäisen rintanivelen alapuoli oaton. Takasäärien 
alapinnalla neljä päätyokaa. Siivet täysikehittyneet. Etu- 
selkä keskiharjullinen. Munanasetin kärjessään korkea. 
Tuntosarvet noin ruumiin pituiset.

rD: v e r r ^ Q ^ r ^ L .  (Syyliäsyövä purija). Pää päältä vihreä, 
otsa keltainen, toisinaan ruskeatäpläinen. Tuntosarvet vih
reät. Etuselkä vihreä, sen kylkilevyt keskeltä ruskeatäpläiset.
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Peitinsiivet takaruumiin pituiset tai pitemmät, vihreät t a i 
keltaiset, ruskeatäpläiset (toisinaan epäselvästi), usein lähellä 
etureunaa kellervä pituusjuova. Lenninsiivet .läpik u u ltava t .. 
Ja la t  vihreät, kellanvihreät tai keltaiset. Takaruumis päältä 
kellanruskea tai vihreä, ruskeatäpläinen, nivelien reunat vaa
leammat, alta keltainen. Koiraan parituslevy pyöristynyt, 
reunat keskustaa tummemmat, naaraan kolmikulmainen, 
lantto. Koiraan häntälisäkkeet keskeltä hampaiset. Munan
asetin heikosti kaareva. Koiras 25—36 mm, naaras 31—45 mm 
pitkä. Koiraan peitinsiivet 24—33 mm, naaraan 22—31 mm, 
munanasetin 18—24 mm pitkä. Koiras siri ttää kuin L. viridis
sima^ m utta  terävämmin ja vain päivällä. Aamusin päästää 
koiras usein yksityisiä ääniä. Niityillä yleinen yli koko maan.

Platycleis Fieb. (Tasasolisluinen).
Ensimäisen rintanivelen alapuoli oaton. Takasäärten ala

puolella 4 päätyokaa. Etusäärien yläulkosärmässä 3 okaa. 
Peitinsiivet milloin surkastuneet, milloin täysikehittyneet. 
Etuselkä takaosassaan keskiharjuinen. Koiraan häntälisäk- 
keiden kärkipuolessa hammas. Takanilkan ensi nivelen liuska- 
lisäke niveltä melkein 1 V2 kertaa pitempi.

P. roeselii. Hagenb. (Roeselin tasasolisluu). Pää likaisen 
ruskeankellervä, laessa ruskea pituusviiru, silmien takana 
leveästi mustapaarteinen vaalea viiru. Etuselkä ruskeankel
lervä, sen kylkiliuskat epäselvästi täplikkäät, kelta- tai vihreä- 
paarteiset (reunaiset), keskiharju epäselvä. Rinnan kyljet 
kylkilevyjen takana keltatäpläiset. Peitinsiivet vihertävät, 
useimmiten lyhyet, harvoin täysikehittyneet, mustasuoniset, 
koiraan etuvärttinäsuonesta lähtee 5 sivusuonta. Lenninsii
vet useimmiten surkastuneet, harvoin täysikehittyneet, (forma 
macroptera). Ja la t  ruskeahkot, reidet joskus vihreät, takarei
det hienosti ruskeaviiruiset. Takaruumis ruskeanharmaa. Mo
lempien sukupuolten parituslevy kolmikulmaisesti lanttopäi- 
nen. Koiraan häntälisäkkeet hyvin pitkät, kärjessään hampaal- 
liset (1 hammas). Munanasetin ruskeanmusta, tyvessä vaa
leampi, kärjessään musta. Koiras 14— 16 mm, naaras 15— 19
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mm. Koiraan peitinsiivet 8 —9 mm, naaraan 4— 6  mm tai 
cf:n 19 mm, $ :n  22 mm. Munanasetin 8 —9 mm. Yleisenä 
kosteilla niityillä ja pensaikoissa maamme eteläosissa. — F. 
macroptera. Hvvin harvinainen. T avattu  Kymissä (A. Sall
inen) ja Pernajassa (A. Nordström).

H, brachyptera L. (Lyhytsiipinen tasasolisluu.) Pää mus
tanruskea, otsa ruskea, tun tosarvet ruskeanmustat. E tu rin ta  
ruskeanvihreä, kylkiliuskat epäselvään ruskeatäpläiset, reu
noissa vaaleammat. Rinnan kyljet keltatäpläiset. Peitinsiivet 
u s e i m m i t e n  h y v i n  l y h y e t , tuskin ulottuen neljänteen tak a ruu 
miin niveleen, hyvin harvoin täys inkeh ittynee t1, m ustan
ruskeat, etu- ja takareunat vihreät, lenninsiivet useimmiten 
surkastuneet, harvoin täysinkehittyneet, läpikuultavat, etu
reunassa tum m em mat. Ja la t  mustanruskeat, etu- ja keski- 
reidet ruskeaviiruiset, takareidet alta vaaleammat, sivuilta 
mustaviiruiset. Takaruumis päältä  mustanruskea, sivuilta 
mustaviiruinen, alta keltainen. Koiraan parituslevy kolmi- 
kulmaisesti lantto, mustaviiruinen, mustanvihreä, naaraan 
taas pitkä, heikosti lantto. Koiraan perälisäkkeet hyvin lyhyet, 
keskellä hampaalliset. Munanasetin tummanruskea, kärjes
sään alapuolella sahainen. Koiras 12— 14 mm, naaras 13— 16 
mm. Koiraan peitinsiivet 6— 10 mm, naaraan 5—9 mm. 
Munanasetin 9— 10 mm. Kosteilla niityillä ja soilla sekä 
ahoillakin tava ttu  yli koko suurimman osan aluettamme. 
Forma macroptera. H y v i n  h a r v i n a i n e n  meillä. T avattu  
Nilsiässä. (K. M. Levander).

Thamnotrizon Fisch. (Pensassirittäjä).
Ensimäisen rintanivelen vatsapuoli oaton. Takasäären 

alapäässä 4 päätyokaa. Etusäärten yläulkosärmässä kolme 
okaa. Siivet surkastuneet, suomumaiset. Etuselässä epäselvä 
keskiharju. Koiraan häntälisäkkeiden tyvessä hammas. 
Takanilkkojen ensinivelen lisäke melkein nivelen pituinen.

Th. cinereus L. (Tuhkanvärinen pensassirittäjä). Pää 
harmaa, otsa ruskeasuoninen (täplikäs, marmoroitu). Etuselkä

1 (forma macroptera.)
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takaa leveämpi, harmaa, kylkilevyt mustat, reunoilla vaaleam
mat, keskiharju takaosassa näkyvä. Peitinsiivet harmaat, etu- 
(ala)-reunat mustat, koiraan hyvin lyhyet, naaraan tuskin 
etuselän alta näkyvät. Ja la t  harm aat, takareidet tyvessä 
mustatäpläiset, sivuilta mustaviiruiset. Takaruumis päältä 
ruskea, alta keltainen, naaraalla joskus kokonaan keltainen. 
Koiraan parituslevy takareunassa lantto, keltainen, mustareu- 
nainen, naaraan samoin kirjailtu, p ituu ttaan  leveämpi, uur
rettu, ei lantto. Koiraan häntälisäkkeet suorat, niiden tyvessä 
hammas. Koiras 13 mm, naaras 17— 19 mm. Munanasetin
11 mm. Pakenee lähestyttäessä maahan, jossa piilottautuu 
ruohoon. Koiras sirittää katkonaisin äänin ts-a, joka alkaa 
värähtävällä äänellä. Suomessa kosteilla paikoilla, etelä- 
rannikolla ja siellä täällä sisämaassa.

Alaheimo Gryllodea. (Sirkat).
Tuntosarvet melkein aina pitkät, moniniveliset. Jos peitin- 

siipiä on, on niissä tavallisesti vaakasuora selkä- ja pystysuora 
reunaosa. Koiraan oikea ja vasen peitinsiipi samanlaiset. 
Lepoasennossa oleva lenninsiipi pieneksi kokoon poimutettu, 
sen kärki näkyy useimmiten rihmamaisena muodostumana 
peitinsiipien alta. Lenninsiivet p uu ttuv a t  toisinaan. Toukkien 
peitinsiivet lenninsiipien alla tai välissä. Rumpukalvo paljas 
(poikkeuksena Gryllotalpa). Takareisi paksuntunut, takareidet 
hyppyjaloiksi muodostuneet. Nilkka 3-nivelinen. Häntä- 
lisäkkeet pitkät, karvaiset. Syövät useimmiten kasviravintoa, 
hylkimättä eläinravintoakaan.

Gryllus L. (Sirkka).
Etuselän kylkiliuskat leveyttään pitemmät, takareunassa 

ohut reunapalle. Peitin- ja lenninsiivet useimmiten täysi- 
kehittyneet, harvoin osaksi surkastuneet. E tujalat tavallista 
muotoa, eivät lapiomaisesti litistyneet. E turumpukalvo pieni, 
pyöreä, takimainen suuri, soikea. Takareisi litteä. Taka- 
säärissä 4— 6  liikkumatonta okaa, joiden välissä ei ole muita 
pienempiä okia. Ruumis liereä, karvainen.



G. domesticus L. (Kotisirkka). Pää ruskea, siinä kaksi kel
taista  poikkijuovaa ja muutamia keltaisia täpliä. Tuntosarvet 
pitkät, harmaanruskeat. Pikkusilmät muodostavat kolmion. 
Etuselkä päältä ruskea, vaaleampitäpläinen tai viiruinen, 
kylkiliuskat ruskeat, kellerväviiruiset. Peitinsiivet kellervät, 
keskellä ruskea pitkittäisjuova. Värttinäsuonella 3 poikki- 
suonta. Lenninsiivet useimmiten täysikehittyneet. Ja la t  kel
lervät. Takareidet yksiväriset, takasääressä 6 okaa. Takaruu
mis kellervä tai ruskeahko. Häntälisäkkeet p itkä t ja karvai
set. Koiras 15— 19 mm, naaras 16—21 mm pitkä. Koiraan 
peitinsiivet 10— 12 mm, naaraan 9— 13 mm, munanasetin 12— 
15 mm pitkä. Kaikkina vuoden aikoina asunnoissa. Koiras 
sirittää illoin ja öisin. Siritys yksitoikkoista, surunvoittoista. 
Paikoittain yleinen, esim. Savossa, Etelä-Hämeessä y. m. 
Tarkempi leveneminen r i i ttäm ättöm ästi tunnettu .
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