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Suositeltavia teoksia:
M a a p a llo n e la im is to .

T o im itta ja t: E. W . Suom alainen, К. E. K ivirikko, U. Saalas ja Т. H. Jarv i.
Ilm estyy neljana osana, jo ista kolm e jo on saatavissa.
H inta I osa sid. 20: — , koruk. 20: 75, II osa sid.
27: — , koruk. 27: 75, III osa 18: — , koruk. 19: — .
M aapallon elaim isto on elaintieteellinen m erkkiteos,
joka loistavan kuvituksen avulla an taa lukijalle mahdollisim m an havainnollisen ja elavan k asityksen m aa
pallon tarkeim pien elainlajien elam asta.
„Sille, joka tahtoo laajen taa elain tieteellisia opintojaan, oppia tuntem aan elaim et luonnollisessa ym paristo ssaan ja sam alla saada y leisku va n elavaa luontoa
hallitsevista laeista, sille on ta ta teo sta ensi sijassa
su o siteltav a.“

S u o m e n r e t k e ily f a u n a , k ir j.tr i Thorsten R envall.
Suom. m aist. H a n n e s S a l o v a a r a . H inta sid. 4: 25.
T assa huom attavassa teo k sessa on jo h tav an a periaatteen a uusi havainnoitsem istapa: elavan luonnon tutkim inen sem m oisenaan, k a u k o p u t k e a p yssyn asem esta k ayttaen. T allainen uusi m enetelm a m erkitsee
taydellista k aan n etta elaintieteen h avainnollisessa opetu k sessa ja opiskelussa. Suosittelem m e k irjaa kaikille luonnon ystaville.

N u o re n h y o n te is tie te ilija n o p a s , k irj. maisteri U. Saalas. H inta sid. 2: 75.
Tam a koulunuorison k asik irja neuvoo, kuinka ja
m illa valineilla hyonteisia on kerattav a, kuinka niita
. on kasv atettav a ja p rep aro itav a, kuinka kokoelm ia
laitettav a. „K erailem ista on h a rra ste tta v a jokaisen, ken
tahtoo olla oikea tu tk ija eika ainoastaan kam aritieteilija. V aikka tam a opas on aio ttu lahinna vastaalkajalle, on siina paljon u u tta o p ittav aa m onelle kokeneem m allekin h y o n te istie te ilija lle ."' (L u o n n .y sta v a '.)

HYONTEISMAAILMASTA

(S . H .)

kirjoittanut

„T&ma su u ri tie d em ies a ja tte le e k u in filo so ii,
n a k e e k u in ta ite ilija , tu n te e ja k e rto o k u in
ru n o ilija ."
(Edmond Rostand.)
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P itk at puheet eivat kuvaa niin ta rk a sti ja niin
sattuvasti Je a n H enri F abrea, ran skalaista hyonteistieteilijaa kuin edella olevat hanen m aanm iehensa muutam at sanat.
J. H. F abre oli todellakin tiedem ies,
filosofi, taiteilija ja runoilija. H anen te ra v a tieteilijasilm ansa naki ja seurasi kaikkea, m ita hyonteisten
m aailm assa tapahtui. Han oli verraton havaintojen
tekija, pienim m atkaan piirteet, vahaisim m atkaan seikat hyonteisten elam assa ja toim innassa eivat jaaneet
hanelta huom aainatta. Selkeasti ajatelien han tutki
hyonteisten ihm eellisten tapojen syntyja, filosofin tavoin selvitteli vaiston ja alyn vaikeita ongelm ia naiden pienten kielettom ien valtakunnassa. Hanen taiteilijakatseensa kiinnittyi ja kiintyi kaikkeen kauniiseen, saannolliseen ja tarkoituksenm ukaiseen, mika
ilm enee hyonteisten rakennuksissa ja toissa. Runoilijana han sitten kertoo nakem ansa ja havaitsem ansa.
F ab re on hyonteisten elam akertojen erinom ainen kirjoittaja. Mutta han ei ole kuivantieteellinen historioitsija, vaan elavan elam an m estarikuvaaja.
F abre ei saanutkaan oppiaan koulussa eika tieteellisista kirjoista, hanen opettajanaan oli suuri ja
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loppum attom an rikas luonto. H anella ei ollut apunaan
tiedem iehen koneita ja kom peita, vaan terav a silm ansa
nakem aan ja y m m arryksensa tajuam aan, m ita luonnossa tapahtui. Itse ja omin neuvoin han hankki oppinsa ja tietonsa, hanen suuri rakkautensa luontoon
pakoitti han et tutkim aan, hanen jarkkym aton tahtonsa
raivasi edesta esteet, esteet, jotka usein n ay ttivat kohoavan ylipaasem attom aksi m uuriksi.
Je a n H enri F ab re syntyi Saint-L eon’issa EtelaR anskassa joulukuun 22 p:na v. 1823. Isa oli talonpoika, v arato n ty o stan sa elaja, ei n ay ttan y t m ahdolliselta, etta pojasta polvi m uuttuisi, etta Je a n H enri
voisi poiketa isansa elam anuralta. V arhaisim m an lapsuutensa han vietti koyhan isoaitinsa kotona. V aikka
han kuuntelikin mum m on satu ja ja tarinoita, kiintyi
han kuitenkin jo pienena luontoon ja sen todellisuuteen. K otiseudun p unakukkaiset k anervikot ja sinivattuv arvikot viekoittivat poikaa luokseen, m aakiitajan
k iiltavat k u o ret ja p erhosen k irjav at siivet ihastuttivat
hanta. Han riensi kukkasten seuraan kuin m ehilainen
apilan m ykerolle.
S eitsenvuotiaana tuli Je a n H enri isansa kotiin alottaakseen koulunkayntinsa. K oulum estari oli sam alla
kylan partu ri, kellonsoittaja ja lukkari. Han ei voinut
kasv attaa pojan synnynnaista rak k au tta luontoon, ei
ohjata han ta nakem aan silm illaan eika kuulem aan korvillaan. Ei sita teh n y t koulutupakaan, vaikkakin siella
seurusteltiin p orsaiden ja kanojen kanssa.
Kolmen vuoden kuluttua isa m uutti pieneen Rodezin
kylaan, jossa han ansaitsi toijneentulonsa vahaisesta
kahvilaliikkeesta. T aalla paasi H enri kylan ylem paan
kouluun (college). Isa ei voinut m aksaa koulum aksuja, m utta H enri toim i k irkossa kuoripoikana ja sai
siten v apaapaikan koulussa. M utta tatakin kesti vain
pari vuotta. Isan Hike m enestyi huonosti, han muutti
Toulouseen, jo ssa poika paasi sem inaariin. Perheen

toim eentulo ei kuitenkaan parantunut, pikem m in huononi.
Tuli kovia koettelem uksen aikoja. Jean Henrin
oli itsensa pidettava huoli jokapaivaisesta leivastaan,
koulunkaynti oli k eskeytettava, elatusta hankittava.
H an y ritti jos jotakin. Milloin kaveli hedelm akoreineen pitkin raittia, m illoin oli rautatiella tyom iehena,
m illoin taas vaelteli aivan tyottom ana.
V aikkakin ty h ja vatsa esitti sangen jy rk asti vaatim uksiansa, niin henkinen nalka oli viela suurem pi.
V iim eisilla penneillaan poika voi ostaa runokirjan ja sita
lukiessaan unohtaa njo k ap aiv aiset“ kyllakin, m utta san
gen valttam attom at tarpeensa. Je a n H enrin runollisuus
ei ollut ilm assa leijailevia, todellisesta elam asta piittaam attom ia m ielikuvituksen tuulentupia, vaan se oli
tiedonhalua, oikeata hengen isoom ista ja janoom ista,
joka ajaa toim im aan ja pakoittaa hankkim aan tyydytysta. H anen tay ty i saada oppia. Siksipa han, niin
k urjissa oloissa kuin elikin, haki vapaapaikkaa Avignonin sem inarissa. Sen han saikin. Han paasi jatkam aan keskeytettyja opinnoitaan.
Nyt alkoi H enrin elam assa uusi ajanjakso, entista
valoisam pi. Mutta taipum ukset nytkin jo h tivat hanet
oppikirjojen aaresta luonnon suurta kirjaa lukem aan.
H an opetteli sen aakkosia. H yonteiset ja k asvit alkoiv a t kuiskutella ihm eellisia kertom uksia, ihm eellisem pia usein kuin paraim m atkaan sadut, m utta tosia ja
todellisia. K oulutodistus oli toisena vuotena huono,
aikaa oli kulunut enem m an m uuhun kuin lukem iseen.
M utta seuraavana vuonna han ta rttu i tarm okkaasti
toihinsa, ja paastotutkinto oli loistava.
Suoritettuaan viela kursseja kem iassa, latinan ja
kreikan kielissa Je a n H enri F abre paasi v. 1843 Carpentrasiin kansakoulunopettajaksi.
Palkka ei ollut
suuri, 700 frangia vain, vaikea oli silla tulla toim een.
Sita paitsi han meni jo 21-vuotiaana naim isiin. Perhe
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lisaytyi, huolet kasvoivat, m utta hanen m ielensa ei
lannistunut. H an suoritti viela lisatutkintoja, antoi
y k sityistunteja, haki paikkoja, m utta ei niita saanut.
A htaat olivat ajat. Y lim aaraisiin m enoihin, kirjoihin
esim erkiksi, oli ra h a t saastettav a ruuasta, ja elettava
kieltaym yksessa. Vihdoin han kuitenkin paasi Korsikkaan Ajaccion lyseoon fysikan opettajaksi. K orsikassa
olo oli F abrelle uuden kaanteen alkuna. Saaren rikas
luonto, m etsat, vuoret, aava m eri valtasivat hanet kokonaan. N yt han voi jo u h rata enem m an aikaansakin m ielitutkim uksiinsa. Metsa veti puoleensa, hyonteiset k utsuivat luoksensa, m utta vaellellessaan ram eikoissa han sai kuum etaudin, joka p akoitti taas muuttam aan m antereelle.
Jo n k u n ajan kuluttua F a b re paasi A vignonin ly
seoon opettajaksi. Sitten han suoritti lisensiaattitutkinnon luonnonhistoriassa.
Naihin aikoihin joutui
k erran hanen kasiinsa kuuluisan hyonteistutkijan,
Leon D ufour’in teos. Se elvytti hanessa rakkauden
hyonteisiin, se k iinnitti hanen huom ionsa taas hyonteism aailm aan, se valtasi h anet niin, etta han paatti
kokonaan antau tu a hyonteisia tutkim aan. Туб oli palkatonta. H anen oli jatk ettav a tukalaa kam ppailuaan
aineellisia v astuksia vastaan, ja han voi vain lomaaikansa uhrata tieteellisiin tutkim uksiinsa.
J . H. F ab ren ensim ainen hyonteistieteellinen teos
ilm estyi v. 1855. Se h eratti heti joltistakin huom iota
tiedem iespiireissa, ja kun han jonkun vuoden kuluttua
m atkusti P arisiin, ei hanen nim ensa ollut aivan tunteinaton.
S itten seurasi sarja krappivaritutkim uksia, m utta
aineellista hyotya ei n iistakaan ollut, silla to iset kayttiv at hyvakseen hanen keksintonsa.
V arsinaiseen elam antyohonsa, luonnonhistorialliseen kirjailem iseen voi F ab re ry h ty a vasta viisikym m envuotiaana. H an erosi lyseosta v. 1871, kun oli

saanut pienen lainan ystavaltaan S tuart Mill’ilta, ja
m uutti O rangeen lahelle A vignonia. T aalla han aluksi
kirjoitteli luonnontieteellisia koulukirjoja. Ne olivat
kyllakin paljon parem pia kuin aikaisem m in kaytetyt
oppikirjat, m utta m aineensa han hankki elam ansa paateoksella, „hyonteistieteellisilla m uistelm illaan". BMuistelmien® ensim ainen osa ilm estyi v. 1878. Sitten seu
rasi toisia katkeam attom ana sarjana, niin etta „ Sou
venirs entomologiques, — Etudes sur I’instinct et les
moeurs des msectes“ -kokoelm aa tuli kaikkiaan kymmenen nidetta.
„M uistelm at" saivat runsaasti lukijoita ja ihailijoita, ne m enivat hyvin kaupaksi. Nyt oli F abren toim eentulo tu rv attu , vasta nyt neljakym m enta pitkaa
vuotta kestaneen vaikean kam ppailun jalkeen. Nyt
han voi hankkia itselleen pienen m aatilan Sdrignan’in
kylassa P rovencessa. Siella m aaseudun rau h assa han
voi hairitsem atta seurustella pienten hyonteisystaviensa
kanssa. Siella rakkaassa ,,H arm as’issa a n “ han teki
tutkim uksiaan ja kirjoitteli m uistelm iaan. P aivat pitkat han m ielenkiinnolla seurasi asioiden kehittym ista
kosivien skorpionien hakissa, tuntim aarin han loikoi
nurm ikolla iso huopahattu paassa ja piti silm alla eksyneen kovakuoriaisen vaelluksia tai tark asteli rakennustoim issa puuhailevia m ehilaisia tai m etsastysretkella kuljeksivia am piaisia.
S erignan’issa H arm asissaan F abre eli loppuikansa,
siella han kuoli syksylla v. 1915 m elkein yhdeksankym m enenkahden vuoden ikaisena. P itka oli hanen
elam ansa, pitem m alta se tuntui taistellessa vastatuulessa ja vastoinkaym isessa, m utta rikas se oli, silla se
oli yhtajaksoista innostunutta tyota, tyota, joka kantoi
runsaan hedelm an.
„H enri F ab re on nykyisen sivistyneen m aailm an
etevim pia ja jaloim pia suurm iehia, oppinut luonnontutkija ja sam alla ihm eellinen ru n o ilija
. Han
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on niita m iehia, jo ita m ita syvim m asti ihailen koko
elam ani a ja n “, sanoo M aurice M aeterlinck, m ehilaisten
elam an suuri runoilija.

heissakin rak k au tta luontoon, opettaa heitakin lukemaan suurta luonnon kirjaa ja nakem aan sen ihm eita,
olisi vihkosen tarkoitus taytetty.
Muuta m at „M uistelm at“ ovat hiukan lyhennetyt,
niista on jatetty pois kokonaisuuteen kovin hollasti
liittyvia tai suom alaiselle lukijalle vahem m an mielenkiintoisia paloja. Suom entaja ei ole siina suhteessa
m enetellyt sen om avaltaisem m in kuin saksalaisen tai
ruotsalaisenkaan valikoim an kaantajat, vaikkakin heidan kaannoksensa ovat „tekijan luvalla" tehdyt. Moni
olisi ehka p itan y t vielakin suurem pia lyhennyksia tarpeellisina.
Suomentaja.

„ S o u v e n i r s e n t o m o l o g i q u e s " on tunnontark an tiedem iehen tark k o ja ja tasm allisia havaintoja
seka niista tehtyja johtopaatoksia. F ab re on asettan u t elam antehtavakseen tutkia alyn ja vaiston rajam aita, selvittaa, kum piko niista m aaraa hyonteisten toimia ja tapoja. Lukija huom aa usein, kuinka han erikoisesti painostaa, etta hyonteisilla ei ole sita, jo ta
sanom m e alyksi, etta hyonteiset eiv at voi harkiten
tyoskennella, vaan etta niita ohjaa tottu m ukset ja vaistot. F ab re tekee m oninaisia ja m onenlaisia kokeita ja
ottaa niiden tulokset m ielipiteittensa todistuskappaleiksi ja tueksi, v aikka lukijasta usein nayttaa, etta
ne todistaisivat aivan p ainvastaista. — Lukija huom aa
niinikaan, m iten F a b re suhtautuu vuosisatansa kaanteen tek ev aan ja kauaksikantavim paan luonnontieteelliseen saavutukseen, kehitysoppiin. F abre ihaili kylla
D arw inia ja D arw in puolestaa k utsuu F a b re a „verrattom aksi hav ain n o n tek ijak si", olivatpa he kirjevaihdossakin, m utta k eh ity sajatu sta ei F ab re hyvaksynyt,
painvastoin viittaa siihen usein pilkallisesti. Fabre
naki suuren pienessa, m utta oli liiaksi k iintynyt pikkupiirteisiin ja y k sityiskohtiin voidakseen pitaa kokonaisuutta silm alla, voidakseen nahda syiden ja seurau sten lakia koko elavien olioiden m aailm assa.
„Souvenirs
e n t o m o l o g i q u e s “ on m yos
ranskalaisen runoilijan luonnonrunoutta ja senvuoksi
vaikeaa kaan taa m uille kielille. T assa vihkosessa on
valikoim a F ab ren „M uistelm ia" suom ennettuina. F abre
itse sanoo, etta han k irjo ittaa nuorille ja etupaassa
heille, h erattaak seen heissa rak k au tta luontoon ja
luonnonhistoriaan. Jo s F ab re voisi tam an vihkosen
valityksella puhua m yos Suom en nuorille, herattaa
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Harmas.
Sitahan mina aina olin toivonut, hoc e rat in votis,
m aapalaa, oi, ei kovin suurtakaan, m utta rauhallista,
sem m oista, joka on loitolla yleisen m aantien halinasta,
yksinaista, autiota, auringon polttam aa palstaa, ohdakkeiden, am piaisten ja kim alaisten suosim aa. Siella
mina voisin tutkia petoam piaisia ja hietapistiaisia, antautua vaikeaan kaksinpuheluun, jossa kysytaan ja vastataan kokeiden kielella eika m inun tarv itsisi peljata
ohikulkevien hairitsem isia. Siella m ina voisin ilman
aikaavievia, suuria toim enpiteita, ilm an v asyttavia ja
huom iokykya tylsyttavia retkeilyja viritella ansojani
ja seu rata joka hetki niiden vaikutuksia. Hoc e ra t in
votis, niin, se oli toivoni, unelm ani, joka aina oli mielessani vaikkynyt, m utta aina haipynyt vastaisuuden
utupilviin.
Ei ole ollut helppoa laatia itselleen ulkolaboratoriota, niin kauan kuin huoli jokapaivaisesta leivasta
on ollut kiusana. N eljakym m enta vuotta olen jarkahtam attom ana taistellut elam an pikkupuutteita vastaan,
m utta nyt on se niin kiihkeasti kaipaam ani laboratorio
kuitenkin valm is. En koetakaan kertoa, kuinka paljon
kestavyyttii ja vasym atonta tyotii se m inulle maksoi.
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Se on valm is ja se suo ehka hiukan lepoa, m ika on
tark eaa sekin. Sanon ^ehka®, silla m inulla on yha
viela joku ren g as k aleriorjan kahleista jaloissani.
Toivoni on to teutunut. H iukan liian m yohaan
kyllakin, kauniit pikkuhyonteiseni! — luulen, etta
m inulle annettiin pahkina vasta sitten, kun ham paani
alkavat olla liian heikot sita pureskelem aan. Niin,
hiukan liian m yohaan. N uoruuden laaja nakopiiri on
supistunut m atalaksi ja painostavaksi holviksi, joka
paiva p aivalta yha alem m aksi laskeutuu. K aipaam atta
m itaan m ennytta, haluam atta takaisin edes nuoruusvuosiani ja viela vahem m in tulevaisia toivom atta olen
tullut siihen kaanteeseen, jolloin koettelem usten murtam ana kyselee itseltaan, onko elam a oliut elam isen
arvoista.
Naiden ym paroivien raunioiden keskelle on jaanyt vahvalle perustalleen pystyyn kappale m uuria,
nim ittain rakkauteni tieteelliseen totuuteen. Voi, napp arat am piaiseni, onko siina kylliksi, etta voisin tayttaa m uutam ia sivuja teidan historiastanne ? Eivatko
voim ani peta hyvaa ta h to a n i?
Mutta m iksi m ina olen hyljannyt teid at niin kauaksi
aik aa? Sita o vat jo tk u t y stavani m inulta tiedustelleet.
Oi, k erto k aa niille ystavilleni — ovathan ne yhta hy
vin teidankin y stavianne — k ertokaa, ettei syyna ole
ollut unohtam inen, ei vasym inen eika laim inlyonti.
Mina ajattelin teita. Olin varm a, etta rengasam piaisen
(Cerceris) pesakolo voi viela ilm aista m onta salaisuutta,
etta petoam piaisen (Sphex) pyydystam inen voi tu o ttaa
uusia yllatyksia. M utta m inulla ei ole ollut aikaa,

silla mina taistelin yksin vastoinkaym isissa, ja ennen
filosofointia taytyy elaa. K ertokaa niille se, niin ne
an tav at m inulle anteeksi.
Toiset m oittivat m inun kirjoitustapaani, ettei se
ole kylliksi juhlallista eli, oikeam m in sanoen, oppineenkuivaa. He pelkaavat, ettei sivu, jonka helposti lukee,
aina ilm aise totuutta.
Tulkaa kaikki pistiaiset ja
kaikki peitinsiivin panssaroidut, puolustakaa m inua ja
todistakaa m inun hyvakseni! K ertokaa kuinka tuttavallisesti olen teidan kanssanne seurustellut, kuinka
karsivallisesti havaintojani tehnyt ja kuinka tunnollisesti m erkinnyt m uistiin kaikki teidan toim enne! Tei
dan todistuksenne on yk sim ielin en : m inun sivuni eivat
ole taynna onttoja kaavoja eivatka oppineita puheenparsia, vaan ne sanovat tark asti vain havaitun tosiasian, ei sen enem paa eika vahem paa, ja jos jotakuta
teista haluttaa m inun jaljestani vuorostaan kysya niita
asioita, niin han saa sam at vastaukset kuin m inakin.
J a jollette te, hyvat hyonteiseni, saa tuota kelpo
vakea asiasta vakuutetuksi, silla teillahan ei ole ikavystym isen taakkaa hartioillanne, niin sanon mina
vuorostani heille: te leikkelette elaim en, m utta minii
tutkin sita elavana; te teette siita pelon ja saalin esineen, m utta m ina teen sen rak astettav ak si; te tyoskentelette kidutuskam m iossa ja leikkaushuoneessa,
mina taasen teen havaintoja sinisen taivaan alia kaskaiden laulaessa; te teette solulla ja alkulim alla kem iallisia kokeita, m ina tark astan yaiston korkeim pia
ilm enem ism uotoja; te tu tk itte kuolem aa, m utta mina
tutkin elam aa. J a m iksipa en sanoisi kaikkea, m ita
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a jattelen : susi on sekoittanut k aritsalta veden, luonnonhistoriaa, ta ta nuorison m ielitutkim usta on alettu
k arttaa ja vihata sen jalkeen kuin solu on nostettu
valtaistuim elle. Siksipa, vaikkakin m ina kirjoitan oppineille ja filosofeille, jotka joskus viela koettavat
ratk aista vaiston pulm allista kysym ysta, kirjoitan
m yoskin nuorille ja ennen kaikkea heille, etta saisin
heidat rakastam aan luonnonhistoriaa, jota te opetatte
h eidat vihaam aan. Tam an tahden m ina, pysyen kui
tenkin aina totuudessa, valtan teidan tieteellista proosaanne, joka liiankin usein nayttaa olevan lainaa jostakin intialaisesta m urteesta.
Mutta n aista asioista ei ole nyt kysym ys, vaan
m inunhan piti puhua siita m aapalasta, jota niin kauan
toivoin ja jonka suunnittelin tekevani elavan hyonteistieteen laboratorioksi, siita m aapalasta, joka m inun on
viim einkin o nnistunut saada pienessa, yksinaisessa kylassa. Se on ,,H arm as“ . Silla sanalla tarkoitetaan
m eilla viljelem atonta, k iv ista ja ajuruohoa tapotaynnansa kasvavaa aluetta. Maa on liiaksi karua kelvatakseen viljeltavaksi, vain lam paat laiduntavat siella
kevaalla, jos on sattu n u t sen v erran satam aan, etta
ruoho hiukan paasee kohoam aan. M utta ,,H arm as“ on
ennen ollut hiukan viljeltyakin, sanotaan sen kasvattaneen viinikoynnoksia, silla suurten kivilohkarekasojen
valissa on vahan punaista savim aata. K aivaessam m e
kuoppia m uutam ille istutettaville puille olemme tosiaankin tavanneet tuon. arvokkaan kasvin puoleksi hiiltyneita tahteita. K olm epiinen talikko, ainoa tyoase, joka
kykenee tunkeutum aan sem m oiseen m aaperaan, on siis
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ollut siella k aytannossa, valitettav asti kylla, silla alkuperainen kasvullisuus on sentahden kadonnut. Siella
ei ole enaa ajuruohoa, ei laventelia eika kerm estam m ipensaita, tu o ta tam m ikaapiota, jonka m uodostamien m etsien yli voi kulkea, kun kohottelee jalkojaan
hiukan korkeam m alle kuin tavallisesti. Kuinka hyodyllisia nam a kasvit m inulle olisivatkaan, etenkin kaksi
ensim aista, jo ista m ehilaiset ja kim alaiset saisivat hunajaa! Minun on tayty n y tk in tuoda ne takaisin siihen
m aahan, jo sta talikko ne karkoitti.
Sen sijaan on ilm an m inun valitystani niita kasveja ylenm aarin, jo tk a tavallisesti reh o ittav at entisilla,
om an onnensa nojaan jatety illa viljelysm ailla. K aikista
runsaim m in kasvaa juolavehnaa, kiusallista heinaa,
jota ei ole k yennyt kolm ivuotinen, k atk era havityssotani ty y stin poistam aan. Sen jalkeen on enim m in
piikkisia ja tah tik arv ap ertu sk o in asestettuja kaunokkeja,
k aikkiaan kolm e lajia. L apipaasem attom an kaunokkitiheikon yli kohoaa siella taalla espanjalainen kultaohdake kuten m onihaarainen kynttilajalka, jossa liekkeina ovat oranssin k eltaiset kukat. Sen piikit ovat
vahvat kuin kynnet. Sitakin korkeam pi on illyrilainen
ohdake, jo n k a p arin m etrin pituinen haaraton varsi
p aatty y suureen, ruusunpunaiseen k u kkaterttuun. Naiden valissa ryom ii sinivatukan p itk at ja okaiset oksat.
Jo s tahtoo kulkea lapi tam an piikkisen viidakon, jossa
kim alaiset ja am piaiset k eraav at m etta, niin taytyy
v etaa jalkaansa saappaat, joiden v a rre t y lettyvat yli
polven, tai m uuten saa v erinaarm uja saariinsa.

Niin kauan kuin kevatsateiden kosteus pysyy
m aassa, on kasvullisuudella jonkinlainen viehatyksensa,
m utta kun kesan kuivuus tulee, m uuttuu seutu lohduttom aksi eram aaksi, jonka tulitikku voisi sy ty ttaa ja
polttaa reunasta toiseen. Sem m oinen on tai pikem m inkin oli se Eden, jossa aijoin elaa ja tyoskennella
hyonteisteni seurassa. N eljakym m enta vuotta kestanyt
kam ppailu on sen m inulle hankkinut. Sanoin Eden,
ja m inun kannaltani katsoen on nim itys oikea. Tam a
kirottu maa, johon ei kenkaan uskaltanut kylvaa edes
turnipsia, on am piaisten paratiisi. Sen reh ev at ohdakkeet ja kaunokit houkuttelevat hyonteisia kaikkialta. En koskaan ennen retkillani ole nahnyt niita
niin paljoa sam assa paikassa. Kaikki, jotka am piaisen
nim ea kantavat, keray ty v at sinne. Sinne tulee kaikenlaisen riistan pyydystajat, rakennustyolaiset, jotka
rak en tav at
savesta
asum uksiaan, kankurit, jotka
k eh raav at ja kutovat, verhoilijat, jotka leikkelevat
lehtia tai kukkien terioista kappaleita, arkkitehdit,
jotka tek ev at rakennuksia paperim assasta, sem enttityolaiset, jotka sekoittavat savea, kirvesm iehet, jotka
k aiv ertav at puita, kaivajat, jotka tek ev at m aanalaisia
koloja, m onen m onet m uut sen lisaksi.
Mika on tuokin hyonteinen? Se on villam ehilainen (Anthidium), joka raapii ham ahakin seitin tapaista
k arvapeitetta kaunokin v arresta ja m uodostaa siita
villapallon, jonka se vie leukojensa valissa ylpeana
kotiin. M aanalaisissa kaytavissaan se tekee siita' pumpulihuopapussin, johon se katkee hunajaa ja munansa.
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E nta nuo toiset, jotka niin innokkaasti kukissa
h y o riv at? Ne ovat verhoilijam ehilaisia (Megachile),
joiden vatsan alia on m ustia, valkeita tai tulipunaisia
kokoom iskarvoja. Kun ne lahtevat ohdakkeista, menevat ne laheisiin pensaisiin, joiden lehdista ne leikkaavat palasia ja m uodostavat niista pesassaan totteroita, jotka ne ta y tta v a t hunajalla ja joihin sitten pistav at m unansa. — Enta nuo m ustassa sam ettipuvussa?
Ne ovat m uurarim ehilaisia (Chalicodoma), jotka rakentav at pesansa hiekkasiru ista ja sem entista, s. o. syljestaan. Niiden pesia loytaa usein H arm as’issa kivista.
— Mitas nuo, jo tk a surisevat niin aan ek kaasti? Turkkim ehilaisia (A nthophora), joiden pesat ovat m uurin koloissa ja aurinkoisissa torm issa.
Nama ovat m uurim ehilaisia (Osmia). Joku niista
tekee pesakam m ioitaan kotilon tyhjan kuoren kierteisiin, toinen poraa sinivatukkapalasesta ytim en ja muura a sinne m onikerroksisen asunnon toukilleen, kolm as
k ay ttaa sam aan tark o itu k seen ru o ’on luonnollista varsionteloa, neljas asuu vuokratta jonkin m uun kim alaisen
m aanalaisissa pesakoloissa. Tuolla on sarvim ehilaisia
(Macrocera, E ucera longicornis, L.), joiden koirailla
on kom eat sarv et; housum ehilaisten (D asypoda) takajalat ovat k ankeakarvaiset. Nam a tassa ovat monilajisia m aam ehilaisia (A ndrena) ja hietam ehilaisia
(Halictus).
Ja ta n lukuisat m uut m ainitsem atta, silla jos tahtoisin luetella kaikki ohdakkeitteni vieraat, saisin tassa
tuoda katselm ukseen m elkein koko hunajanvalm istajoiden heim on. O ppinut h y o nteistieteilija, professori

Perez B ordeauxista, jolle lahetin loytoni m aarattaviksi,
kysyi kerran, kaytanko m itaan erikoisia pyyntineuvoja, kun niin paljon harvinaisia, niin, ennen tuntem attom iakin hyonteisia hanelle annoin. Mutta minahan en ole kokenut, viela vahem m in innostunut
hyonteisten pyydystaja, silla hyonteiset huvittavat minua enem m an silloin, kun ne ovat elavina om issa toim issaan kuin kuolleina ja neuloihin pistetty in a laatikoissani. Koko m inun m etsastyssalaisuuteni on reheva,
ohdakkeita ja kaunokkeja kasvava puutarhani.
Onnellinen sattum a on liittanyt hunajan-kokoojiin
viela m etsastajaheim ot. Jo tk u t m u u rarit ovat koonneet y m p arysaitaa varten sinne ja tanne hiekkaa ja
kivia kasoihin. A itatyot edistyivat hitaasti, joten hyon
teiset valloittivat jo ensim aisena vuonna aidan ainesvarastot.
M uurarikim alaiset valitsivat kivien kolot
asunnoikseen ja v iettivat siella yonsa suurissa joukoin.
V ahva m uurisisilisko oli valinnut eraan kolon, jossa
se tahysteli ohikulkevia sittiaisia. K ivitasku, jonka
puku on kuin dom inikanim unkin, istui ylim m aisella
kivella ja lauloi lyhyen laulunsa.
H iekkakasoissa oli toisia siirtolaisia. Pyorream piaiset (Bembex) p o risy ttiv at siihen pesakolojaan.
P etoam piaiset (Sphex) laahasivat sinne tuntosarvista
heinasirkkoja. Sarviam piainen (Stizus) kasasi kellareihinsa kaskassailykkeita. Kaikki nam a hyonteiset katosivat, kun m uurarit k ay ttiv a t hiekan, m utta sain ne ta
kaisin, kun hankin uusia hiekkalajia.
H ieta-am piaiset (Ammophila) eivat kuitenkaan havinneet, silla niiden pesat ovat toisaalla. K evaalla
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naen yhden lajin ja m uiden syksylla lentaa hyorivan
pyydystam assa toukkia teiden v arsilta ja ruohokkojen
valim ailta puutarhassani. Iloiset ja vilkkaat tieam piaiset
(Pom pilus) ta rk a sta v a t piilopaikoista ham ahakkeja.
Suurin vaanii taran telia (Lycosa narbonensis, Latr.),
jonka m aakolot eivat ole h arvinaisia H arm as’issa.
Lam pim ina paivina m arssivat m aakasarm eistaan amatsonim uurahaiset (Polyergus rufescens, Latr.) kom ppanioittain orjia m etsastam aan. Viisi sen ttim etria pitkat
tikariam piaiset (Scolia) lentavat hitaasti m atanevan
ruoholajan ym parilla ja k aivautuvat sen sisaan pyydystam aan otuksiaan, leh tisarvisten (Lamellicornia),
nokkakarsak k aan (O ryctes) ja kultakuoriaisen (Cetonia)
toukkia.
M iten paljon tutkim usten esineita! J a uusia viela
tulee. Talo oli y h ta autio kuin m aakin. Kun ihm iset
m enivat, ja rau h a oli varm a, tu livat elaim et ja valtasiv at kaiken.
K ertut asettu iv at asum aan sirenipensaisiin, vihreapeipponen kypressikatoksen suojaan,
varpunen kokosi k o rsia kattotiilien alle. P latanin latvassa viserteli vihreavarpunen, jonka pesa ei ole aprikosin puolikasta suurem pi. Iltaisin y h ty iv at soittajaisiin pollot yksitoikkoisine aanineen.
Talon lahella on lam pi, johon vesi tulee kylan
vesijohtokanavasta. Sinne kokoutuvat kosim isaikanaan
kaikki sam m akot aina kilom etrin p aasta. Isot ristikonnat
tulevat kylpem aan. Lehtisam m akot, jolleivat kurnuta
puissa, huvitteleivat tehden uim ahyppyja. Kun toukokuun
yot h am artyvat, aikaa lam m ikolla sellainen korvia sar-

keva soitanto, etta on m ahdoton kotona poydassa keskustella, m ahdoton nukkua.
»
Talon ovat vallanneet viela rohkeam m at ampiaiset. Kynnysalla roskakasassa pesii valkoviiruinen petoam piainen (Sphex albisectus Lep. e t Serv.). Kun menen huoneeseen, pitaa varoa rikkom asta sen pesakoloja ja tallaam asta tyossaan olevaa kaivajaa. V arm aan on siita neljannesvuosisata kulunut, kun viim eksi nain tam an raivoisan sirkanm etsastajan. Kun
siihen ensiksi tutustuin, taytyi m inun kulkea useita
kilom etreja elokuun helteessa tavatakseni sen, m utta
nyt se on aivan kynnykseni alia.
Ikkunakom erossa on ham ahakkien tappajalla (Pelopoeus) lam m in ja m ieluisa asuinpaikka. Se m uuraa
m ullasta tehdyn pesansa kiviin ja kayttaa sisaantuloreikana ikkunaluukussa olevaa rakoa. K aihtim ien liistoihin rak e n tav a t jotkut m uurarim ehilaiset (Chalicodoma) kam m ioitaan ja luukkujen sisapinnalle kokoo
m uurariam piainen (Eum enes) pienia savikekoja. Ta
vallinen am piainen (V espa vulgaris, L.) ja Ranskan
am piainen (Pollistes gallicus, L.) ovat ruokatovereitani,
ne tulevat paivallisen aikana katsom aan, ovatko rypaleet poydallani jo niin kypsia kuin ne nayttavat
olevan.
N am at hyonteiset — kaikki eivat ole laheskaan
mainitut. — ovat lukuisana ja valittuna seurueenani.
E ntiset ystavani ja uudet tu ttavani ovat lahellani metsastam assa, m etta kokoom assa ja rakentam assa. Ja
jos on tarpeellista vaihtaa havaintopaikkaa, niin on
vuori m uutam an sadan askelen paassa asunnostani.
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Sen aurinkoisia rin teita rak astaa pyorream piainen (Bembex) ja sen savikuopista saav at m onet m uut rakennusaineita. Tam an hyonteisrikkauden takia m ina vaihdoin kaupungin kylaan, asetuin S erignan’iin viljellakseni turn ip sia ja kylvaakseni salattia.
A tlantin ja V alim eren rannikoille on Ranskaam m e
p eru stettu kalliiksi tulleita laboratorioita m erielainten tutkim ista varten. Siella ihm iset l,eikkelevat meresta saam iaan pikkuisia ja meille arvottom ia elavaisia,
uh raav at koko om aisuuksia m ikroskoppeihin, hienoihin
leikkauskoneisiin, pyyntineuvoihin, laivoihin, kalasailioihin ja akvarioihin saadakseen selville minkalainen on rakenteeltaan nivelm adon m unasolu, kysym ys, jonka ta y tta tark o itu sta en ole koskaan ym m artanyt. He unohtavat kokonaan p ien et m aahyonteiset,
jotka aina ovat lahellam m e, jo tk a an tav at yleiselle
sielutieteelle erinom aisen tark eita todistuksia ja jotka
havitystyollaan saav at aikaan kansantaloudellisia vahinkoja.
Milloin p eru stettan ee hyonteislaboratorio,
jo ssa ei tu tk ita kuolleita hyonteisia, vaan elavia, nii
den vaistoa, tapoja, toita, taisteluja ja lisaytym ista?
Olisi kai tarkeam pi tietaa viinitarhojen tuhoojien elam a
kuin jonkun siim ajalkaisen herm osaikeiden paatepisteet.
Olisi kai tark eam p aa kokeillen saada selva vaiston ja
alyn valisesta rajasta, vertailem alla voida m aarata,
onko ihm isjarki selittam aton tekija vai ei, se olisi kai
tarkeam paa kuin lukea jonkin ay riaisen tuntosarvien
renkaita. N aiden kysym ysten ratk aisu vaatisi kokonaisen joukon tu tkijoita, m utta m eilla ei ole ainoatakaan. N ilviaiset ja onteloelaim et o vat m uodissa, m er

ten syvyydet tu tkitaan vartavasten valm istetuilla koneilla — m utta m aa jalkojem m e alia jaa tuntem attomaksi. O dotellessani m uodin m uuttum ista avaan elavan hyonteistieteen laboratorion H arm as’issa, eika se
laboratorio m aksa verotetuille penniakaan.
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Muurarimehilaisen pesarakennukset.
Chalicodoma

muraria

Fabr.

R eaum ur on om istanut eraan teoksensa m u u r a r i m e h i l a i s t e n (Chalicodoma muraria F abr.) historialle.
A ikom ukseni on ottaa tam a asia uudestaan kasiteltavaksi, taydennettavaksi ja ennen kaikkea tarkastettavaksi eraalta nakokannalta, jonka kuuluisa tutkija on
kokonaan lyonyt laim in. E nsiksi tekee m ieleni kui
tenkin kertoa, m iten tu tustuin naihin pistiaisiin.
Se tap ah tu i o pettajatoim eni alkuaikoina, noin 1843.
Jonkun aikaa sen jalkeen kun olin lah tenyt Vauclusen
opettajasem in arista todistus taskussa ja valittom an
iloisena kuten kahdeksantoista-vuotias konsanaankin,
lahetettiin m inut C arpentrasiin johtam aan sikalaiseen
kaupungin ylakouluun liitetty a alkeiskoulua. Omituinen koulu, to tta tosiaan, huolim atta m ahtavasta ny la“ nim estaan. Se oli jonkinlainen av ara kellari, kostea
ja um m ehtunut. E ipa siis ihm e, etta o p ettaja ja oppilaat pitivat enem m an ulkoilm a-geom etriasta, s. o. kaytannollisesta m aanm ittauksesta.
Kun tuli toukokuu, vaihdettiin ham ara kouluhuone
ketoihin. Se oli juhlahetki. T oim intakentta oli laaja,
asum aton kivinen tasanko, h a r m a s . Siella ei ollut
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puita eika pensaita estam assa nuorten parven vartioimista, siella ei m inun tarvinnut peljata, etta oppilaani
m aistelisivat raakoja aprikosjeja.
Jo ensi retkella heratti eras epailtava seikka huom iotani. Jo s lahetin pojan kauas pystyttam aan m ittapuuta, niin nain hanen m atkalla useasti pysahtyvan,
kum artuvan, suoristuvan, tutkivan, taas kum artuvan
valittam atta rahtuakaan m itan pystyttam isesta ja merkinannosta. Toinen otti m aasta rautaisen m ittanauhan
asem asta kivisirpaleen, kolm as m urenteli m ultaa kasissaan eika m itannut kulm aa, kuten olisi pitanyt. Monet
tapasin im em assa oljenkortta. Monikulmio ei syntynyt,
halkaisijoita ei vedetty. Mista tam a kum m a jo h tu i?
Kysyin ja sain selityksen. Oppilas, synnynnainen
nuuskija ja havainnontekija, oli jo kauan tiennyt, m ista
opettajalla ei ollut aavistustakaan. H arm as’in piikivisirpaleiden paalle rakensi eras suuri ja m usta mehilainen m ultapesiaan. N aissa pesissa on hunajaa ja
m aanm ittarini aukoivat niita im eakseen niiden kennot
kuiviin olkipillilla. M enetelma naytettiin m inulle. Hunaja on hiukan vakevaa, m utta kyllakin m ukiin menevaa. M inullekin se m aittoi, siksi liityin pesanetsijoiden seuraan, ja vasta m yohem m in jatkoim m e monikulm i'om ittaustam m e. Niin nain ensi kerran m uurari
m ehilaisen, kuten sita R eaum ur nim ittaa, ennenkuin
tiesin m itaan sen historiasta tai sen historian kirjoittajasta.
Tam a kom ea am piainen, jolla on tum m ansinipunervat siivet ja m usta sam ettipuku, sen pesarak en 
nukset aurinkoisilla sorakasoilla ajuruohovarvikossa ja
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sen hunaja, joka toi vaihtelua vakavassa m aanm ittaustyossa, v aik u ttiv at v irk istav asti m inuun. Toivoin saavani tietaa enem m an kuin m ita oppilaani olivat minulle opettaneet. K irjakauppiaalle oli juuri saapunut
erinom ainen hyonteisia kasitteleva teos, de C astelnau’n,
E B lanchard’in ja L ucas’in „H istoire naturelle des
anim aux articu les" (N iveljalkaisten luonnonhistoria).
Siina oli hyvin ru n saasti kuvia, m utta, voi, oli silla
hintaakin! M utta m itapa siita, m inun ru n saista seitsem ansadan m arkan vuosituloistani tay ty i uhrata siihen
koko kuukauden palkka. Mita m enetin liikaa hengen
ravintoon, sen sain saastaa ruum iin yllapidosta.
Ahmin k irjan kan n esta kanteen. Sain tietaa siita
m ustien m ehilaisten nim en, luin ensi k erran hyonteisten tavoista yksity isk o h taisia kuvauksia, loysin siita
m inun silm issani sadekehan ym paroim at, kuuluisat
nim et: R eaum ur, H uber, Leon D ufour, ja kun selailin
kirjaa sadannetta k ertaa, kuiskasi sisainen aani hiljaa:
sinustakin tulee elainten historio itsija k erran! — Lapselliset kuvitelm at, mihin katosittekaan! T ahdoin kui
tenkin elvyttaa naita m uistoja, sam alla kertaa seka
surullisia etta iloisia, johtuakseni m ustien m ehilaisten
toihin ja toim iin.
Chalicodom a-nim i tark o ittaa hyonteista, joka rakentaa pesansa y h teenm uuratuista kivensirpaleista. Se
sopii erinom aisesti naille am piaisille, jotka tekevat
kennonsa sam oista aineksista kuin m ekin talom m e.
Niiden tyo on m uurarien tyota, m aalaism uurarien,
jo tk a k ay ttav at laastiinsa enem m an savea kuin kivea. R eaum ur, jolle tieteellinen jao ittelu oli vierasta,
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kutsui niita, kuten jo sanoin, m uurarim ehilaisiksi. Se
sana on kylliksi kuvaava.
K otiseudullani on niita kolme lajia, pesan rakennustavan m ukaan kutsun niita som erikko-, oksa- ja
katosm uurarim ehilaisiksi. Ensim aisen lajin, Reaum urin
m uurarim ehilaisen, m olem m at sukupuolet ovat niin erivarisia, etta vasta-alkava tutkija nahdessaan ihmeekseen niiden tulevan sam asta pesasta pitaa niita eri
lajeina. N aaras on m ustan sam etin karvainen sen siivet tum m ansinipunaiset. K oiraan sam ettipuku on kirkkaanpunainen. Molempien toisten pienem pien lajien
v areissa ei ole tam m oista eroa, kum pikin sukupuoli
on sam anlaisessa puvussa, jonka varina on sekaisin
ruskeaa, punakeltaista ja tuhkanharm aata.
P esansa perustaksi valitsee m uurarim ehilainen
Pohjois-R anskassa, kuten R eaum ur sanoo, aurinkoisen,
rappaam attom an m uurin, silla rappaus liuotessaan voisi
turm ella kennokom erot. Se rakentaa asuntonsa vakavalle alustalle, paljaalle kivelle. E tela-R anskassa on
se yhta varovainen, m utta en ym m arra, m iksi se
taalla yleisesti ottaa m ieluum m in perustaksi m uun kuin
m uurikiven. Se ottaa m ieluum m in veden kuljettam ia
piim ohkaleita, usein vain nyrkin kokoisia, joita m uinoin
jaatikot ovat kasanneet Rhonen laakson pengerm ista.
Tam m oisten asum ussijojen yleisyys vaikuttanee m uu
rarim ehilaisen valintaan. L aaksoissa on m ehilaisella
kaytettavanaan vuoristopurojen tuom at som erkasat.
Sem m oisten kivien puutteessa rakentaa m uurari pe
sansa mille kivelle tahansa.
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K atosm uurarim ehilaisen valinta on viela vapaam pi.
E rityisesti se m ieltyy ray staasta ulospistavien kattotiilien aluksiin. T uskinpa lie sita m aalaistaloa, jonka raystastiilien alia ei olisi sen pesia. Sinne se joka kevat
p eru staa v ak irik k aita siirtoloita, joiden sukupolvesta
toiseen sailyvat ja vuosittain laajenevat m uuraukset
p eittav at lopuksi laajoja aloja. Olen nahnyt pesia,
jotka p eittiv at k atoksesta viisi tai kuusi neliom etria.
Kun m ehilaiset olivat toim issaan, niin oli tyolaisten
joukko ja surina vallan ham m astyttava. Nama muura rit ovat m yos m ieltyneita p arvekkeen sillanalukseen
ja kayttam attom an ikkunan kom eroon. Sem m oisiin
paikkoihin a settu v at ne sadoittain, kukin kuitenkin
tyoskennellen yksin.
O ksam uurarim ehilainen tekee ilm a-asuntoja puiden
oksille. K aikenlaiset pensaat, kuten orapihlaja, granattiom ena, orjan tap p u ra, kelpaavat sille, m utta tam m i,
jalava ja pinja k o hottavat sen viela korkeam m alle.
L ehvistosta se valitsee oksan, oljen paksuisen, ja rakentaa talle ohuelle alustalle pesansa saviruukista.
V alm is pesa on kuin m ultapallo, jonka lapi oksa kulkee. Jo s se on yhden hyonteisen tekem a, on se aprikosin kokoinen, m utta jos useam pia on ottanut toihin osaa, on se y h ta suuri kuin nyrkki. Viimemainittu tap a on harvinainen.
N am a kolm e m u u raria k ay ttav at sam oja rakennusaineita, kalkinpitoista, h iekansekaista savea, johon on
sotkettu tyolaisen om aa sylkea. M ehilaiset halveksivat
kosteita paikkoja, vaikkakin ne helpoittaisivat toita ja
v ahentaisivat laastin kostuttam iseen kuluvaa sylkim aa-

Muurarimehilaisia tiella pesan rakennusaineita
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raa. L uonnostaan kosteat aineet eivat sitoisi kylliksi
laastia. Ne k ay ttav at sentahden kuivaa polya, joka
im ee itseensa hyvin pa.ljon sylkea ja josta m uodostuu
syljen m unanvalkuaisaineiden kanssa jonkinlaista sem enttia. Se kovettuu yhta pian kuin sam m uttam attom asta kalkista ja m unanvalkuaisesta tehty kivikittikin.
Kaikki kolm e m ehilaislajia k eraav at m uuriruukkitarpeensa paljon kaytety iita teilta, joiden kalkkikivet
ovat m urskautuneet hienoiksi ajoneuvojen pyorien alia.
Sielta ne hankkivat rakennusaineensa vahaakaan valittam atta ainaisesta elainten ja ihm isten edestakaisin
kulkem isesta. E loisa m ehilainen on toim issaan tosiaan
nakem isen arvoinen. Tien, saviruukinvalm istuspaikan,
ja pesan valilla on yhtam ittainen tulevien ja m enevien
surina. T yoskentelevien lento on niin suoraviivaista
ja nopeaa, etta n ay ttaa siita kuin ilm an lapi kulkisi
usvajuova. P esaan m enevat vievat m ukanaan herneenkokoisen laastipallon, sielta tulevat laskeutuvat suoraan kaikista kovim m alle ja kuivim m alle paikalle.
Koko ruum is varisten ne n ak ertav at leukojensa pailla,
raap iv at etujalkojensa nilkoilla saadakseen m ulta- ja
hiekkahitusia, joita ne pyo rittelev at suuosiensa valissa
ja kostu ttav at syljellaan, kunnes ne y h ty v at kiinteaksi
palloksi. Ne o vat niin innostuneita tyohonsa, etta jattay ty v at ennem m in ohikulkevien jalkoihin kuin keskey ttav at toim ensa.
M ehilainen joko te k e e uusia pesia uusille pesapaikoille tai k ay ttaa vanhoja kennokom eroita korjattuaan ne. T ark astetaan ensiksi ensim aista tapausta. —
V alittuaan sopivan kiven tavallinen eli som erikko-

MUURARIMEHILAISEN PESARAKENNUKSET.

33

m uurarim ehilainen tuo leukojensa valissa laastipallon
ja paloittelee sen ym pyriaiseksi renkaaksi kiven paalle.
E tujalat ja leuat, m uurarin tarkeim m at tyoaseet, muokkaavat laastia, joka pehm enee siihen vahitellen valuvasta syljesta. Savea vahventam aan pannaan siihen
kulm ikkaita, virnaherneen kokoisia kivisiruja yksitellen,
m utta vain renkaan ulkolaidalle, joka on viela p eh m e a.'
Sem m oinen on rakennuksen kivijalka. Talle perustalle lisataan uusia kerroksia, kunnes kenno on tarpeeksi, s. o. pari, kolm e senttim etria korkea.
Me rakennam m e taloja latom alla paalletysten kivia, jotka sitten m uuraam m e yhteen kalkkilaastilla.
M uurarim ehilaisen tyot ovat sam antapaisia. Saastaakseen vaivaa ja m uuriruukkia kayttaa se piisiruja, kuten
naim m e. Ne se valitsee yksitellen ja huolellisesti,
melkein aina sem m oisia, jotka ovat kulm ikkaita, joten
ne tiiviisti to istensa viereen sopien tu kevat toisiaan
ja vahvistavat pesaa kokonaisuudessaan. Pesa on
paaltapain katsoen sen vuoksi kuin m aalaistalon kivi
jalka, josta kivet p istav at esiin luonnollisen epatasaisina, m utta sisapuolen pitaa olla silea, ettei toukan
heikko nahka vahingoittuisi, siksi m ehilainen laittaakin sen pelkastaan laastista. Siita huolim atta jaa sisapinta karheaksi, m utta toukka itse kehraa siihen verhoksi silkkisen kotelokopan syotyaan ensin hunajan
loppuun. T urkkim ehilainen (A nthophora) ja hietam ehilainen (Halictus) sitavastoin tek ev at kennokom eronsa
sisaseinat sileiksi mullalla, silla niiden toukat eivat
kudo kotelokoppaa.
Pesa on m elkein pystysuorassa asennossa ja sen
M uistelm ia h y o n teism aailm asta. — 3
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suu aina ylospain, ettei hunaja vuotaisi siita pois,
m utta sen m uoto vaihtelee hiukan alustan muodon
m ukaan. L ittealla, vaakasuoralla kivella se on kuin
pysty, m unanm uotoinen torni, kohtisuoralla tai vinolla
taas kuin keskelta katkaistu sorm ustin. Jalkim aisessa
tapauksessa liittyy alustakivi suorastaan pesan seinan
alaosaksi.
Kun pesa on valm is, alkaa m ehilainen sita muonittaa. L aheisista kukista, etenkin kullankeltaisesta
kinsterip en saasta (G enista scorpius), se kokoo sokerinestetta ja siitepolya. Se palaa k ukista pesalleen hunajam aha tay n n a ja v atsan alus siitepolysta keltaisena.
P aan sa se p istaa kennoon ja ruum iin nykayksittain
ko uristuessa se o ksentaa hunajan pesaansa. Kun hunajam aha on ty h ja, v etaytyy m ehilainen ulos, m utta
pistaytyy heti uudestaan kom eroon, talla kertaa kui
tenkin takaperin. N yt se sukii takajaloillaan vatsakarvoissa olevan siitepolyn hun ajan sekaan kennokom eroon. T aas se vetaytyy ulos ja pistaa taas
paansa pesaan sekoittaakseen hunajan ja siitepolyn
lusikanm uotoisilla leuoillaan puuroksi.
Kun kenno on puolillaan hunajaa, on m uonaa
kylliksi. Siihen on vain m unittava m una ja kom ero
sitten su ljettava huolellisesti. Tam a tehdaan viipym atta. P esan sulkem isaineeksi k ay tetaan puhdasta
laastia. Koko tyo kestaa enintaan kaksi paivaa, ellei
epasuotuisat ilm at saa sita keskeytetyksi. Tam an ensim aisen pesan viereen rak en n etaan toinen ja taytetaan kuten edellinenkin, sitten kolm as, neljas ja niin
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edespain. U utta kennoa ei aloiteta ennenkuin edellinen on aivan valm is, m uonitettu, suljettu.
T avallinen m uurarim ehilainen rak entaa pesakom eroitaan yksin ja itse kukin om alle kivelleen, siksi
on pesia sam alla kivella vain kuusi tai korkeintaan
kym m enen. Kun kaikki p esakennot ovat valm iit, peittaa m ehilainen ne yhteisella paksulla laastikerroksella
suojellakseen niita kosteudelta, lam pim alta ja kylm alta.
K atettu pesajoukko on appelsinipuolikkaan kokoinen.
Sita voisi pitaa kivea v asten v iskattuna ja siihen kuivuneena savipallona. P aaltapain katsoen ei huom aa,
m ita sen sisalla on. L aastikerros kovettuu hyvin pian,
ja puukko on tarp een , jos aikoo sen saada rikki.
U usien pesien asem asta k ay ttaa m uurarim ehilainen
m ielellaan m yos vanhoja, jo tk a eivat ole kovin sarkyneita. Pesien y hteinen laastikate on aina sailynyt,
niin k estav aa on m uuraus, m utta sen lapi on puhkaistu
reikia, y h ta m onta kuin edellisen sukupolven toukkien
pesakom eroita on pesary h m assa ollut. Tam m oisten
vanhojen kennokom eroiden korjailu saastaa paljon
aikaa ja vaivoja, siksi m ehilaiset hakevatkin niita ja
ra k en tav at uusia vasta silloin, kun entisia pesia ei ole
tavattavissa.
S am asta p esary h m asta tulee ulos erilaisia asukkaita, veljia ja sisaria, punaisia koiraita ja m ustia
naaraita, kaikki sam an em on jalkelaisia. K oiraat vietta v a t huoletonta elam aa, niille ei tyonteko kuulu. Ne
tu lev at pesarakennuksille vain kosiakseen naaraita.
Ne ju o v at m etta kukkien viinitynnyreista, m utta eivat
sekoita m uurilaastia leukojensa valissa. N uoren emon

on yksin pidettava huoli perheensa tulevaisuudesta.
Mutta kuka niista perii vanhan p esan ? Sisarina on
niilla kaikilla yh ta suuri oikeus siihen, niin saataisi
m eidan lakim m e, joka on hyljannyt ensiksi syntyneen
etuoikeuden.
M uurarim ehilaisella
on
alkuperaiset
om istussaannoksensa, nim ittaia ensiksi anastaneen omistusoikeus.
Kun m unim isaika lahestyy, valtaa naaras ensi/ m aisen pesan, joka on vapaa, ja aloittaa rakennuspuuhansa. Voi sita naapuria tai sisarta, joka uskaltaa
tulla pesan om istam isesta riitelem aan! R aivoisat hyokkaykset pak o ittav at sen tiehensa. M ehilainen ei aluksi
kyllakaan ta rv itse kuin yhden pesakom eron, m utta se
tietaa m yohem m in k ayttavansa ja tayttavansa ne
kaikki ja vartioi niita kaikkia yhta huolellisesti. Siksi
en m uista koskaan nahneeni kahden em on tyoskennelleen sam alla kivella.
Nyt on tyo sangen yksinkertainen. H yonteinen
tu tk ii vanhan kom eron sisuksen nahdakseen, onko
m itaan k o rjattav aa. Se rep ii seinilta entiset kotelokoppaverhot, heittaa pois entisen asukkaan uloskaivautuessa m urenneet m ultajyvaset, paikkaa laastilla
rikkoutuneet kohdat, korjaa pesan aukkoa hiukan,
siina kaikki.
Sitten seuraa m uonitus, m unim inen
ja kom eron sulkem inen. Kun kaikki kennot ovat to i
nen toisensa jalkeen tay tety t, paran n etaan yhteista
laastikatetta, jos ta rv is vaatii, ja tyot ovat lopussa.
K atosm uurarim ehilainen pitaa seuraelam aa yksinoleksim ista parem pana. Se asustaa sadoittain, usein
tuhansittainkin katoksien kattotiilien tai raystaitten
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alia. T assa ei ole kuitenkaan kysym ys varsinaisesta
yhdyskunnasta, jossa kaikki yksilot tyoskentelisivat
yhteiseksi hyvaksi, vaan m ehilaiset ovat ainoastaan
kokoontuneet yhteen, jokainen rak en taa om aa pesaansa
toisista vahaakaan valittam atta. R akennusaineena kayte tty laasti on sam anlaista kuin tav allisen eli somerikkom uurarim ehilaisenkin, y h ta kestavaa, yh ta lapaisem atonta, m utta hienom paa ja vailla piisiruja. Nekin
o ttav at haltuunsa vanhoja pesia, jos vain niita loytavat. Jo k ain en ty h ja kennokam m io k o rjataan, muonitetaan ja suljetaan. M utta vanhoja pesakom eroita ei
riita nopeasti vuosi vuodelta lisaytyvalle asutukselle.
Siksi rak en n etaan uusia kennoja entisten laastikatteen
paalle.
Ne ovat m elkein tai aivan vaakasuorassa
asennossa v ieretyksin, ilm an v arsin aista jarjesty sta.
Jok aisella rak en tajalla on om at piiru stuksensa, jo k ai
nen tekee m iten tahtoo, kunhan ei vain hairitse naapurin toita, silla silloin loukatut ta rttu v a t asiaan ja
p ak o ittav at tunkeilijan noudattam aan jarjesty sta. Pesia
kohoo siis sinne tanne, ilm an y h teista suunnitelm aa.
Pesiikom erot m uistuttavat m uodoltaan sorm ustinta.
Niiden p inta on ryppyinen ja siina nakee eriaineisen
laastin kerroksia. Seinat ovat taso itetut, vaikkeivat
sileat, tou k an kotelokoppakudos saa m yohem m in peitta a ep atasaisuudet.
P esan valm istuttua hankitaan siihen hunaja, ja
kom ero m u urataan sitten kiinni. N aita toita tehdaan
toukokuun kuluessa. Kun m unim inen on paattynyt,
ry h ty v at kaikki m ehilaiset yhdessa rak entam aan siirtolan paalle y h teista k atetta. Siirtola katetaan pak-
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Muurarimehilaisia. 1, pesa, jossa rySmii kehittyneita mehilaisia
ja jonka avatusta komerosta nakyy toukka, 2, koiras,
3, taistelevia naaraita.

sulla laastikerroksella, kom eroiden valiset taytetaan,
kaikki pesat peitetaan, joten pesajoukko lopulta nayttaa
kuivalta savilevylta, joka on keskelta paksum pi kuin
reunoilta; keskessa on alkuperaisen siirtolan rakennukset, m utta reunoilla v astap eru stettu ja uusia kennokom eroita. Pesakasan laajuus on erilainen riippuen
tyoskentelevien m ehilaisten luvusta ja alkuperaisen
pesan iasta. On pesia, jotka p eittav at vain kam m enen levyisen alan ja taas toisia, usean neliom etrin
laajuisia, joiden hallussa on m elkein koko raystas.
O ksam uurarim ehilainen tek ee ta v a llisesti toitansa
yk sin.

Se aloittaa rakentam isensa kiinnittam alla p e

san pohjan ohuelle oksalle.

Rakennus kohoo vahitel-
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len ja m uovautuu pienen, pystyn tornin m uotoiseksi.
Tam an ensim aisen m uonitetun ja suljetun kennokom eron jalkeen tehdaan toinen, jonka perustana on oksa
ja tam a valm is pesa. K am m ioita tulee kaikkiaan kuudesta kym m eneen, toinen toisensa viereen. Sitten
peitetaan pesajoukko yhteisella laastikatteella, jonka
keskeen ja a oksa tukem aan rakennusta.

Tikariampiainen haavataiturina.
Scolia

b i f a s c i a t a Van d er Lind.

Jo s voim a olisi tarkein kaikista elainten om inaisuuksista, silloin olisivat tikariam piaiset ensim aisia
am piaisten lahkossa. M uutam at ovat m iltei keltatupsuisen hippiaisen kokoisia ja m eidan suurim m at pistiaisem m e, kim alaisetkin, ovat viheliaisia eraiden tikariam piaisten rinnalla. K otiseudullani on ta sta jattilaisten ryhm asta edustajina puistotikariam piainen ( Scolia
hortorum V an der Lind), joka on enem m an kuin nelja
senttim etria pitka ja jonka levitettyjen siipien vali
siiven karjesta toiseen on kym m enen senttim etria, seka
pukam atikariam piainen (Scolia hemorrhoidalis V an der
Lind), joka koossaan kilpailee edellisen kanssa.
T ikariam piaisen m ustassa puvussa on leveita, keltaisia taplia, nahkeat siivet ovat m erenpihkankeltaiset
kuten sipulin k u o ret ja purppuranhohtoiset, jalat kark eakarvaiset, ruumis^ kookas ja kom pelo, paa vankka,
k y p arin a kova takaraivo, kaynti raskas, vailla notkeutta, lento lyhyt ja aaneton — sem m oinen on ulkom uodoltaan naaras, jolla on vahvat aseet rask asta
tyotaan varten. K oiras, rak astu n u t tyhjantoim ittaja,
on sirom pisarvinen, hienom m in puettu ja som em pi-

(S.
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vartaloinen, vaikkakaan kom pelyys, joka on sen naarasto v erin paap iirre, ei ole aivan jaljettom iin kadonnut.
E ipa hyonteisten k eraaja ensi k ertaa tavatessaan
kohtele aivan varom attom asti puistotikariam piaista.
Miten pyydystaisi tuon m ahtavan elukan, m iten saastyisi sen pistim elta? Jo s am piaisen tikarin jalki on
suhteellinen m uuhun ruum iiseen, niin pitaisi piston
olla peloittava. J o kim alaisenkin pisto tekee hyvin
kipeaa, m ita sitten tik ariam piaisen, jolla on aseena
tuollainen vakipuukko.
T unnustan avom ielisesti, etta peraydyin ensim aisen tikariam piaisen tielta, niin m ielellani kuin olisinkin lisannyt tuon kom ean hyonteisen v asta alussa olevaan kokoelm aani. Ikav at m uistot am piaisten ja kim alaisten m y rkkypiikeista joh tiv at tahan liialliseen
varovaisuuteen. Sanon „liialliseen", silla olen nyt
pitkan kokem ukseni opettam ana vapau tunut silloisesta
pelostani, ja jos naen tik ariam piaisen ohdakkeen mykerolla, otan sen arastelem atta ja ilm an varovaisuustoim enpiteita sorm enpaillani kiinni, niin uhkaavan
nakoinen kuin se onkin. R ohkeuteni on kuitenkin
naennaista, silla — sanon sen vasta-alkaville am piais
ten pyydystajille — tik ariam p ialset ovat hyvin rauhallisia. N iiden pistin on pikem m in tyoase kuin sotapeitsi, ne k ay ttav at sita lam auttaessaan saalistaan ja
vain viim eisessa hatatilassa puolustaakseen itseaan.
P istin ta voi sitap aitsi helposti k arttaa, niiden liikkeet
kun ovat kom peloita, ja vaikka pisto sattuisikin, on
kipu hyvin m itaton. Melkein kaikkien kaivaja-am -

Puistotikariampiainen. I, 2, kaksivoinen tikariampiainen. 3, kultakuoriaisen toukka. 4, kaksivdinen tikariampiainen lamauttamassa
kultakuoriaistoukkaa. 6, kultakuoriaistoukkia, kaksi lepoasentoon
kiertyneena, toiset selallaan kulkien.
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len ja m uovautuu pienen, pystyn torn in m uotoiseksi.
Tam an ensim aisen m uonitetun ja suljetun kennokom eron jalkeen tehdaan toinen, jonka perustana on oksa
ja tam a valm is pesa. Kamm ioita tulee kaikkiaan kuudesta kym m eneen, toinen toisensa viereen. Sitten
p eitetaan pesajoukko yhteisella laastikatteella, jonka
keskeen jaa oksa tukem aan rakennusta.

Tikariampiainen haavataiturina.
Scolia

b i f a s c i a t a Van der Lind.

Jo s voim a olisi tark ein kaikista elainten om inaisuuksista, silloin olisivat tikariam piaiset ensim aisia
am piaisten lahkossa. M uutam at ovat m iltei keltatupsuisen hippiaisen kokoisia ja m eidan suurim m at pistiaisem m e, kim alaisetkin, ovat viheliaisia eraiden tikariam piaisten rinnalla. K otiseudullani on tasta jattilaisten ryhm asta edustajina puistotikariam piainen (Scolia
hortorum V an d er Lind), joka on enem m an kuin nelja
senttim etria pitka ja jonka levitettyjen siipien vali
siiven k arjesta toiseen on kym m enen senttim etria, seka
pukam atikariam piainen (Scolia hemorrhoidalis V an der
Lind), joka koossaan kilpailee edellisen kanssa.
T ikariam piaisen m ustassa puvussa on leveita, keltaisia taplia, nah k eat siivet ovat m erenpihkankeltaiset
kuten sipulin k u o ret ja purppuranhohtoiset, ja la t karkeakarvaiset, ruum is kookas ja kom pelo, paa vankka,
ky parina kova takaraivo, kaynti raskas, vailla notkeutta, lento lyhyt ja aaneton — sem m oinen on ulkom uodoltaan naaras, jolla on vah v at aseet rask asta
tyotaan varten. K oiras, ra k astu n u t tyhjantoim ittaja,
on sirom pisarvinen, hienom m in puettu ja somempi-
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piaisten m yrkky on m ietoa, niiden ase on kirurgin
neula, hienoja fysiologisia leikkauksia v arten tehty.
K otiseutuni m uista tikariam piaisista m ainitsen
keskikokoisen
kaksivoisen
tikariampiaisen
(Scolia bifasciata V an d er Lind), jonka naen joka
vuosi syyskuussa tutkivan n iita m adanneita lehtikasoja,
jotka olen sita v arten koonnut eraaseen pihani nurkkam aan. Seuratkaam m e sen leikkausm enetelm ia sil
loin, kun se on itsekseen om assa vapaudessaan.
C erceris-lajin jalkeen on hyva tu tk ia m uitakin
am piaisia, jo tk a k ay ttav at suojuksettom ia otuksia,
sem m oisia, jo ita voi h aavoittaa kaikkialle m uuanne
paitsi paahan, m utta eivat pista saalistaan kuin kerran. T ik ariam piaiset ta y tta v a t n aista ehdoista ensim aisen, silla niiden riistan a on p ehm eat kultakuoriais(Cetonia), O ryctes- ja A noxia-toukat, kullakin lajilla
om ansa. T ayttavatko ne m yos toisen ehdon? Olin
jo edeltapain varm a, etta p istin vain k e rra n paljastuisi,
silla tunsin uhrien rakenteen, tiesin niiden herm oston
olevan keskitetyn, arvasinpa jo paikankin, johon tikari
tyontyisi.

tapahtui sem m oista, jota en uskaltanut toivoakaan.
Mikaan muu petoam piainen ei keinotekoisissa olosuhteissa hyokannyt niin innokkaasti saaliinsa kim ppuun.
Kaikki koeam piaiseni palkitsivat karsivallisyyteni.
T arkastakaam m e ensiksi, m iten kaksivoinen tik ariam 
piainen lavistaa kultakuoriaisen toukkia.
V angittu toukka koettaa paeta julm aa naapuriaan.
Se kulkee tap an sa m ukaan selallaan ym pari lasista
sirkusta. A m piainen sen huom aa pian, taputtelee ensin tu n to sarviensa pailla m aata ja hyokkaa sitten saa
liinsa kim ppuun, nousee sen paalle ratsastam aan kayttaen tak aru u m istaan tukenaan. T oukka kiiruhtaa nopeam m in, k ay ristym atta puolustusasentoonsa. A m piai
nen tarttu u sen paapuoleen vuoroin rynnaten, vuoroin
peraytyen aina toukan karsivallisyyden mukaan.' Leukansa se iskee keskiruum iiseen selkapuolelle, asettuu
poikittain toukan paalle, kaantaa takaruum iinsa koettaen saavuttaa sen paikan, johon pistin on tyonnettava. K aareutunut ruum is on liian lyhyt ylettaakseen
lihavan toukan ym pari, siksi se y ritta a yrittam istaan,
T akaruum is viisyy, kaantyy sinne ja tanne, m utta ei
paase viela m aaraansa. Tam a itsepintainen hakem inen jo osoittaa, kuinka suuri m erkitys on silla paikalla, johon tik a ri on pistettava.
Toukka yha kulkee selallaan kulkuaan. Y ht’akkia
se kay risty y kokoon, paansa sysayksella se heittaa
vihollisen kauas itsestaan. Mutta am piainen ei masennu tasta iskusta, vaan nousee pystyyn, pudistaa
siipiaan ja hyokkaa uudelleen nousten toukan paalle
m elkein aina sen takapuolelta. Monen tu rh an yrityk-

Tam an varm uuden sain anatom in leikkelyveitsen
valityksella, ilm an m inkaanlaisia valittom asti havaittuja todistuksia. En nim ittain пае, m ita siella m aan
alia tapahtuu, enka voi toivoa, etta am piainen tottuneena h arjoittam aan taito jaan pim eassa m atanevassa
k asvim ultakasassa, nay ttaisi niita, jos sen vedan pai
van valoon. En o ttan u t sita lukuunkaan, m utta mieltani rau h o ittaak sen i suljin kum m inkin sen riistoineen
huoneessani olevaan hakkiin. Kovin ham m astyin, kun

I

45

46

Т І К ARI AM PIAINEN HAAVATAITURINA.

sen jalkeen onnistuu sen vihdoin ta rttu a oikeaan paikkaan. Se asettu u poik ittain toukan paalle pitaen
leuoillaan sita keskiruum iin selkapuolelta kiinni ja sen
k aarek si k aan ty n y t takaruum is k o hdistaa p aansa to u 
kan kaulaan. Nain vakavassa asem assa toukka kayristyy, kiem urtelee, suoristuu ja kaan tyy ym pari. Am
piainen ei ole m illansakaan. Pitaen lujasti saaliistaan
kiinni se kierii sen m ukana, ylos, alas, sivulle, m iten
m illoinkin toukka kiem urteleikse. Sen sokea kiihko
on niin suuri, etta voin nostaa hakkikuvun pois ja
seurata lahelta naytelm an y k sityiskohtia.
L opultakin am piaisen takaruum iin paa tuntee
sekam elskasta huolim atta, etta sopiva paikka on loytynyt. Silloin ja ainoastaan silloin se paljastaa piikkinsa, pistaa. A sia on sita m yoten selva. Toukka,
eloisa ja kiintean turpea, lam autuu akkia liikkum attom aksi, veltoksi. V ain tu n to sarv issa ja suunosissa
on enaa elon m erkkeja.
L ukuisien taistelujen lopuksi p istettiin toukkaa
aina sam aan kohtaan, nim ittain keskiruum iin ensim aisen ja toisen ren k aan valinivelen k eskipaikkaan elaimen vatsapuolelle. H uom attavaa on, etta toinen petoam piainen, C erceris, p istaa pyydystam iaan karsakkaita, joiden herm osto on k esk itty n y t kuten kultakuoriaistoukankin, aivan sam aan paikkaan. Sam anlainen
herm osto m aaraa m enetelm atkin sam anlaisiksi. Huo
m attavaa on viela, etta am piainen p ita a pistintaan
jonkun aikaa h aavassa ja p y o rittaa sita siella erikoisen kauan. T akaruum iin liikkeista p aattaen nayttaisi
siita kuin ase hakisi ja tunnustelisi. P istim en karki,
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joka voi hiukan kaantya sinne tanne, etsii kai herm osolm ua pistaakseen siihen tai ainakin vuodattaakseen
m yrkkya, joka lam auttaa silm anrapayksessa.
En lopeta tata kaksintaistelupoytakirjaa k erto -v
m atta m uutam ia m uita vahem m an tark eita asioita.
K aksivoinen tikariam piainen on kultakuoriaisen innokas ahdistaja. Sam a naaras pistaa yhteen m enoon
kolme toukkaa toisen toisensa jalkeen. N eljannen se
hylkaa kai vasym yksen tahden tai siksi, ' etta sen
m yrkkyrakko on tyhjentynyt. M utta tam a kieltaytym inen on hetkellinen. Seuraavana aam una se aikaa
uudestaan ja lam auttaa kaksi toukkaa, sita seuraavana
sam oin, into kuitenkin vahenee paiva paivalta.
T oiset ryovarit, jotka vapaudessaan tek ev at paljon pitem pia sotaretkia, iskeytyvat toukkiin kiinni,
herpaisevat ne, vetavat tai laahaavat niita sitten kukin tavallaan ja py rk iv at pyrkim istaan kuorm ineen
pois hakista paastakseen m aanalaisiin koloihinsa. Lopulta ne tu rh ista ponnistuksista vasahtaneina jatta v a t
toukan. T ikariam piainen ei vie saalistaan pois, vaan
antaa sen jaada selalleen siihen, m issa se sen lam autti.
Kun se on v etan y t piikkinsa haavasta, lentaa rap y ttelee se hakin seinia vasten toukasta vahaakaan va
littam atta. M ultakasassa tavallisissa oloissa se varm aan m enettelee sam oin. Se ei kuljeta herpaisem aansa otusta m ihinkaan, vaan siina, m issa taistelu
tapahtui, siina pistetaan toukan vatsaan m una, josta
kehittyy tuon m ehevan m akupalan kuluttaja. On itsestaan selvaa, ettei hakissa tapahdu m unim ista. Emo
on varovainen eika ja ta m uniaan ulkoilm an vaaroille

f
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alttiiksi, silla m ultaa on hakissa liian vahan kolojen
kaivam iseksi.
T oinenkin seikka ham m astyttaa m inua, nim ittain
tik ariam piaisen sokea raivo. Nain taistelun kestavan
pitkan neljannestunnin, hyokkaysten vuoroin onnistuvan vuoroin epaonnistuvan, ennenkuin am piainen sai
sopivan asennon ja sen takaruum iin paa loysi sen
kohdan, johon piikki oli tungettav a. A m piainen pis
taa vain silloin, kun se m aaratty paikka on aseen
edessa. Syy siihen, ettei am piainen haavoita toukan
m uita osia, ei ole tam an ru u m iinrakenteessa, silla se
on, p aata lukuunottam atta, siksi pehm ea, etta sen voisi
lavistaa m ilta kohdalta tahansa. J a se kohta, jota
pistin hakee, ei to iselta puolen ole sen ohuem m an
ihon p eittam a kuin m uukaan ruum is.
T aistelun aikana joutuu valista k aareksi taipunut
am piainen koukistuvan ja kiem uroivan toukan kouristukseen kuten pihteihin. M utta se ei v alita ta sta vakip akollisesta syleilysta eika irro ita otettaan. Molem
m at elaim et kieppuvat yhdessa toisiinsa kietoutuneina,
m illoin toinen alia ja toinen paalla, m illoin painvastoin. Jo s toukan onnistuu ry o stay ty a irti vihollisestaan, niin oikaisee se itsensa ja k oettaa selallaan kiiruhtaa pakoon m ahdollisim m an pian. E nnenkuin olin
ta rk a n n u t ta ta taistelua, otaksuin, etta toukka kayttaisi siilin viekkautta, k aariy ty isi palloksi, ettei am 
piainen jaksaisi sita k iertaa auki, eika voisi paasta
pistam aan siihen paikkaan, jota se hakee. Mina luulin, etta ne nain y k sin k ertaisesti ja tehokkaasti puolu stautuisivat, m utta olin edellyttanyt niiden olevan
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alykkaam pia kuin ovatkaan. Ne eivat m atki siilia
eivatka jaa kokoon kiertyneiksi, vaan pakenevat vatsa
vasten taivasta. Y ksinkertaisuudessaan ne asettuvat
juuri siihen asentoon, etta am piainen paasee niiden
paalle ja ylettaa pistaa haluam aansa kohtaan.
Siirtykaam m e toiseen tikariam piais-lajiin. Olen
juuri saanut vangiksi Colpa interrupta'n, joka oli tutkim assa hiekkakasaa, epailem atta saaliin haussa. Sita
on siis k ay tetta v a kokeiluihin m ahdollisim m an pian,
ennenkuin sen kiihko vankilan ikavassa jaahtyy. Tunnen sen riistan, Anoxia aust'ralis-toukat, tiedan, etta
niita on laheisen kukkulan rinteella rosm ariinipensaiden alia tuulen kasaam issa hiekkakeoissa. Mutta nii
den loytam inen on sangen vaikeaa, silla kaikista yleisinkin toukka on m ita harvinaisin, silloin kun sita
v artavasten hakee. Minun taytyy pyytaa avuksi isani,
joka, vaikka onkin yhdeksankym m enta ajastaikaa elanyt, on viela suora kuin sotam ies. A urinko paistaa
niin, etta m una hiekassa kypsyisi, kun me m arssim m e
lapio ja hanko olalla kunnaalle. K aivam m e hiekkaa
vuorotellen. O tsam m e hiessa m yllerrettyam m e ja so r-'
min pengottuam m e loydan vihdoin kaksi Anoxiatoukkaa. Tam a vahainen ja vaivoja m aksanut saalis
riittaa kuitenkin kerrakseen. H uom enna lahetan voim akkaam m at k a siv a rret lapiota heiluttam aan.
T oukat paastan am piaisen hakkiin. P istinniekan
huom io heraa. Se valm istautuu taisteluun sam oinkuin
kaksivoinen tikariam piainen, se siristaa siipiaan ja taputtelee -tuntosarvillaan poytaa.
Eteenpain, m ars!
R ynnakko alkaa. Pullea m ato k ay ristyy kokoon, se
M uistelm ia hyo n teism aailm asta. — 4
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ei aiokaan paeta, silla sen ja la t ovat liian heikot ja
liian lyhyet poytalaudalla liikkum iseen eika se voi
kulkea selallaan kuten kultakuoriaistoukka. Tikariam piainen haukkaa sen nahkaa m illoin m istakin. Kiem urassa, paa m elkein takaruum iissa kiinni, se koettaa
tyontaa tak ap aataan toukan k apertyneen ruum iin muodostam aan ah taaseen kierukkaan. T aistelu on rauhallista, ilm an akkiryntayksia. Elava, poikkinainen
ren g as koettaa itsep in taisesti tu n k ea to ista paataan
toiseen elavaan ja poikkinaiseen renkaaseen, joka pi
ta a y h ta itsepintaisesti paitaan yhdessa. Am piainen
k oettaa lan n istaa saalistaan kynsin ja ham pain, jaloin
ja leuoin, y ritta a puolelta ja toiselta, m utta turhaan,
sen ei onnistu aukaista lihavannetta, joka k iristyy sita
tiukem m aksi, kuta lahem pana v aara on. Paikalliset
olot v aik eu ttav at niiden toim ia, saalis n aet pyorii ja
liukuu poydalla silloin, kun am piainen pitelee sita liian
innokkaasti. T ukipaikkoja ei ole eika pistin paase
haluam aansa kohtaan. T uloksetonta tem m ellysta kestaa kokonaisen tunnin, lepohetkia vain silloin talloin.
L evatessaan ovat taistelijat k ahtena toisiinsa kiertyneena renkaana.
Mita olisi kultakuoriaistoukan p itan y t teh d a uhm aillakseen itseaan heikom paa kaksivoista tikariam p ia ista ? M atkia tiety sti A noxia-toukkaa ja olla kokoon k ay risty n een a kuten siili, kunnes vihollinen
on p eray tyn y t.
M utta se tahtoo paeta, oikaisee
itsensa ja tekee sen turm iokseen. T oinen ei hellita
p uolustusasentoaan ja v astustaa m u rhaajaansa m enestyksella. Onko se opittua v iisa u tta ? Ei. Sen on

vain m ahdoton tehda toisin. R askas, pohottyneen
lihava, heikkojalkaineri A noxia-toukka kykenee vain
vaivoin liikkum aan liukkaalla laudalla, sivuttain ryom ien se kulkeutuu siita pois. Maan, johon se kaivautuu k ay ttaen leukojaan aurana, taytyy olla moy-
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heaa.
Kun taistelu ei ole viela tunnin kuluttua paattynyt, kokeilen, voisiko hiekka sita lyhentaa. Ripottelen
sita hienosti hakin perm annolle. K ahakka alkaa uudestaan. Toukka, joka tuntee allaan tavallista kotihiekkaansa, aikoo heti potkia pakoon. K uten jo sanoin, ei sen uppiniskainen kiem urassaolem inen ollut
hankittua alykkyytta, vaan tilapaista pakkoa. Se ei
ole viela oppinut entisista katkerista kokem uksistaan,
m iten arvaam attom an edullinen on sille kokoon kiertym inen vaaran ajaksi. M yohemmin kokeisiin kayttam ani sam an lajin to u k at eivat olleet yh ta varovaisia
paljaallakaan poydalla. Suurim m at nay ttiv at unohtaneen m ita nuorena oppivat: puolustautua kokoon kipertym alla.
Ja tk a n esitystani ja kerron kookkaasta toukasta,
joka ei liukunut tikariam piaisen tuuppim isista. Se ei
am piaisen h y o katessa kaanny kokoon, ei vetaydy renkaaksi kuten edellinen, joka oli nuori ja puolta pienem pi kuin tam a. Se on kyljellaan, puoliksi oijenneena ja liikkuu levottom asti. Se puolustautuu vain
koukistelem alla itseaan seka aukoo, sulkee ja taas aukoo vahvoja leukojaan. A m piainen haukkiloi sita umpim ahkaan, p u ristaa sen karvaisten jalkojensa valiin
ja rim puilee neljannestunnin tuon lihavan kim paleen
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kanssa. V ihdoin on sopiva asento saavutettu, otollinen hetki tullut. P istin tunkeutuu toukan keskiruum iiseen, kaulan alle, etujalkojen tasalle. V aikutus
nakyy heti, liikuntokyky lam autuu, vain tuntosarvet
ja leuat v arajav at. K aikkia toukkia, joita kaytan kokeisiini, p istetaan sam oin ja sam aan paikkaan.
Lopuksi viela huom autan, etta viim eksi puheena
olleen lajin h y o kkaykset eivat ole niin kiivaita kuin
k aksivoisen tikariam piaisen.
Se, Colpa interrupta,
su o rittaa rask aita kaivostoita hiekassa, siksi sen kaynti
on rask asta, liikkeet kankeita, m iltei tahdottom ia. Se
ei m ielellaan uudista pistojaan. U seim m at koe-elaim istani h y lk asiv at toisena tai kolm antena paivana
niille tarjoam ani otukset. Kuten unissakavijat ne liikkuivat, kun kutitin n iita oljenkorrella. K aikilla nailla
kulkureilla on toim ettom uuden hetkia, joita eivat uud et u h ritk aan voi hairita.
E nem paa en voinut tik ariam p iaisista oppia, kun
en
saan u t toisia lajeja koe-elaim ikseni. Mutta se ei
tee m itaan. S aavutetut tulo k set eivat ole aivan vahaisia voittoja m ielipiteilleni. E nnenkuin olin nahnyt
tikariam piaisten pistavan saaliitaan, olin sanonut uhrin
ru um iinrakenteen perusteella, etta Cetonia-, Anoxia- ja
O ryctes-toukat lam autuvat yhdesta pistosta, olinpa
m aarannyt paikankin, johon pistim en piti sattua, nim ittain etujalkojen viereen, keskikohdalle. Kolm esta
tikariam p iaislajista kaksi antoi m inun tark astaa kirurgisia leikkauksiaan. Olen varm a, etta kolm as menettelisi pistaessaan sam oin
kuin nekin. K um pikin tarkastam ani laji pisti vain k erran haavaneulallaan ja
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joka kerran vuodatti m yrkyn m aarattyyn kohtaan.
T ahtitornin luvunlaskija ei voi edeltapain sen tarkem ,
/
mm m aarata kierto tah tien sa asem ia. M ielipidetta voi
pitaa todistettuna, kun se kykenee nain m atem aattisen
tark asti ennustam aan tulevia ja varm asti tietam aan
tuntem attom ia asioita. Milloin sattum an saarn aajat
p aassevat y h ta hyviin tu lo k siin ? Ja rje sty s vaatii ja r
jestysta, m utta sattum alla ei ole saantoja.

HIETA-AMPIAINEN.

Hieta-ampiainen.
Ammophila.
Ruum is p itk a ja hoikka, takaruum iin liittaa keskiruum iiseen saikeenhieno varsi, puku m usta, vatsan
ym pari punainen vyo, siina lyhyesti h i e t a - a m p i a i s e n (A m m o p h ila ) tu ntom erkit. H ieta-am piaiset muistu ttav at m uodoltaan ja variltaan Sphex-sukuun kuuluvia peto-am piaisia, m utta niiden ta v a t ovat aiv at toiset.
S phex-lajit p y y d y stav at suorasiipisia, hepokatteja ja
h einasirkkoja, m utta A m m ophilat toukkia. Kun saalis
on nain erilainen, niin m e aavistam m e, etta vaistom aiset m urhaam istavatkin ovat erilaiset.
K reikan kielesta lainattu sana A m m ophila m erk itsee „hiekan y s ta v a “ . M utta nam a toukkien m etsastajat, joiden h isto rian ta ssa aion kertoa, eivat pida
p u h taasta ja irto n aisesta hiekasta. Ne tek ev at pystysuoran pesakolonsa keveaan m aahan, jota on helppo
kaivaa, m u tta sam alla kiinteaan, jo ssa kaikki ja savi
sitoo h iekkajyvaset, ettei kolo tay tty isi m ullalla, en
nenkuin sen pohjakam m ioon on lask ettu m uona ja
m una. T ien sy rja t ja aurinkoiset, n iukkakasvuiset
rin te e t ovat niiden m ielipaikkoja.
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Kevaalla
huhtikuun ensi paivista alkaen nakee kotiseudullani karvaisen hieta-am piaisen ( A m m o
phila hirsuta Scop) lentelevan, kun saapuu
syys- ja lokakuu, tapaa tavallisen ( A . sabulosa L.), hopea- ( A .
argentata Lp.) ja silkKarvainen hieta-ampiainen. (S. H.)
kihieta-am piaisen ( A .
holosericea Fab.). K erron tassa m uutam in sanoin, m ita
nam a helja hieta-am piais-lajia ovat m inulle opettaneet.
K aikki ne k aivavat pesakseen kohtisuoran kolon,
joka on y h ta levea kuin paksu hanhenkyna ja puoli .
desim etria syva. Tam an kaytavakolon pohja laajenn etaan y k sin kertaiseksi kam m ioksi. Se on kehno,
yhteen kyytiin laadittu m aanalainen m aja, jossa nelinkertaisen kopan sisassa oleva kotelo on suojassa.
(S. H.)
H ieta-am piainen tyoskentelee kaivoksessaan aina yksin,
kiirehtim atta. K aivaessaan se
kayttaa etujalkojansa harana ja
leukojansa varsinaisina kaivam isaseina. Jo s tulee eteen joku
hiekkasiru, jo ta on vaikea
saada pois, niin kuuluu kolon
pohjalta
sirinaa hyonteisen
Kenttahieta-ampiainen.
ponnistusten m erkkina. Aani
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syntyy siipien ja koko ruum iin v arajam isesta. V ahan
p aasta nousee am piainen ylos, leukojen valissa kantam us
m ultaa, jonka se pudottaa m uutam an desim etrin paahan p esasta. J o tk u t sopivan m uotoiset ja kokoiset
k iv isiru t n ay ttav at saavan erikoista huom iota osakseen, ne jatetaan aivan kolon suulle. Nailla valiosirpaleilla nim ittain p eitetaan m yohem m in pesaaukko.
Kolo valm istuu vahitellen. V aikka aurinko on jo
ehtinyt painua kaivam ispaikalta nakym attom iin, niin
am piainen ei heita hakem atta kaivam isaikana kootusta
hiekkakasasta sopivaa kivisirua. Jollei se siita loyda
tyy d y ttav aa, niin se etsii ym paristosta. Sirun pitaa
olla littea ja hiukan suurem pi kuin p esakaytavan suu.
Tam an liuskan se kuljettaa leukojensa valissa ja panee valiaikaiseksi k atteeksi kolon aukolle. Seuraavana
aam una, kun aurinko valaisee rinteen, ja on lamm in ja suotuisa m etsastysilm a, palaa hieta-am piainen pesalleen, jonka kiviportti on koskem attom ana
paikoillaan. Pesakolonsa se loytaa sangen pian. Se
palaa sinne laahaten m ukanaan pistam alla lam auttam aansa toukkaa, jo ta se pitaa kiinni leuoillaan nisk asta ja jaloillaan m uusta ruum iista. Se nostaa pesan
suulta sulkupaaden, joka on aivan toisten lahella olevien sirujen kaltainen ja jonka salaisuuden am piainen
y ksin tietaa. Sitten se laskee saaliinsa pesakam m ioon,
p istaa siihen m unansa ja p eittaa kolon, tulevan toukkansa asunnon, lopullisesti silla m ullalla, jonka se on
kaivaessaan k asan n u t lahelle.
U seasti olen n ahnyt hopea- ja tavallisen hietaam piaisen sulkevan p esansa valiaikaisesti, kun aurin-
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gon laskeutum inen ja m yohainen hetki pakoittivat jattam aan m uonituksen seuraavaan paivaan. Sam oin oli
m inunkin jatettav a havaintoni, m utta en lahtenyt pois,
ennenkuin m erkitsin paikan tarkoin ja pistin m aahan
m uutam ia tikkuja siita varalta, etta kolon suu peittyisi jostakin tarahdyksesta. Jo s saavuin liian m yo
haan, niin etta am piaisella oli ollut aikaa toim ia jo
auringon ylhaalla ollessa, tapasin pesan m uonitettuna
ja lopullisesti m ullattuna.
H ieta-am piaisen m uisti on ham m astyttavan tarkka.
Mita se ei ennata yhtena paivana tehda, sen se jattaa
seuraavaksi. M utta se ei vieta iltaansa eika yotansa
kaivam assaan asunnossa, vaan lahtee pois peitettyaan
pesan suun kiven sirulla. P aikat eiv at sille ole erikoisem m in tu ttu ja, ei tutum pia kuin m itka m uut pai
k a t tahansa, silla se kaivaa pesiansa sinne tanne, mihin vain retkeillessaan parh aak si nakee. A ivan sattum alta se pesapaikan valitsee, m aa sita m iellyttaa, ja
kolo kaivetaan. Sitten hyonteinen lentaa pois. M inne?
Kukapa sen tietaa. E hka laheisiin kukkiin juodakseen
viela pisaran m etta niiden terioiden katkoista illan
ham artyessa, kuten kaivostyom iehet paivan tyosta vasyneina juovat iltatuoppinsa virkistyksekseen. Niin
lentaa am piainen paikasta toiseen, milloin etem m aksi
m illoin lahem m aksi, m issa vain kukkien viinikellarit
ovat auki. Ilta, yo ja aam u kuluvat. Sitten sen on
palattava takaisin pesapaikalleen jatkam aan toitansa,
sen on p alattava harhailtuaan edellisena iltana kukasta kukkaan ja m arssittuaan aam ulla toukkia metsastaessaan sinne ja tanne. Minua ei kum m astuta,
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etta tavallinen am piainen ja m ehilainen loytavat pesansa, silla niiden asunnot ovat pysyvaisia ja sinne
vieva tie tuttu. M utta hieta-am piainen kaivoi kolonsa
paikkaan, jo ssa se ehka eilen kavi ensim aisen kerran,
ja nyt sen on se loydettava pitkan poissaolonsa jalkeen, unohdettuaan jo paikan m uististaan. L isaksi on
am piaisella rask as saalis haittana. Siita huolim atta
ei sen topogrrafinen m uisti peta, painvastoin se on
usein ihm eteltavan tarkka. H yonteinen m arssii suoraa tie ta pesalleen, ikaankuin se tun tisi hyvin kaikki
laheiset pikku polut. Jo sk u s on sen kuitenkin eparoiden haeskeltava. J o s toukkaa on silloin liian hankala laahata m ukana, niin se ja tta a sen ajuruohotukon luo tai m uuhun sopivaan paikkaan, jo sta se
loytaa sen helposti.
Pesakololleen
palaavalla hieta-am piaisella on
m uisti oppaana, m utta m ina en u skaltanut luottaa m uistiini, vaan m inun oli tark o in m erkittava
pesakolon seutu, etta sen seuraavana paivana loytaisin.
Vain tavallinen ja hopeahieta-am piainen nay ttav at
sulkevan kolonsa tilap aisesti, en ole ainakaan huom annut to isten niin tekevan. K arvainen hieta-am piai
nen p y y d y staa ensin toukan, lam auttaa sen piikillaan
ja sitten vasta kaivaa kolon toukan lahelle, sentahden
esen ei tarv itse koloa tilapaisesti p eittaa. Silkkihietaam piaisella on otak su ttav asti tah an to iset syyt. Se
panee nim ittain sam aan koloon useam pia pikkutoukkia,
viisikin, to ise t taas vain yhden. Sam oin kuin mekin
jatam m e auki oven, jo sta useasti aiom m e kulkea, sa-
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m oin kai sekin p itaa tarpeettom ana sulkea pesaansa,
kun hetken kuluttua aina palaa takaisin.
Kaikki nelja hieta-am piaislajia hankkivat toukalleen ravinnoksi yoperhosten toukkia.
Silkkihietaam piainen valitsee usein, m utta ei aina kehraajatouk-

i

2

1, tavallinen hieta-ampiainen. 2, vetamassa lamauttamaansa toukkaa pesaansa.

(S.

H.)

kia, joita se kuljettaa, kuten sanottu, viisikin sam aan
pesaan. T oiset taas yhden, m utta ison. K erran otin
tavalliselta hieta-am piaiselta leukojen valista toukan,
joka oli viisitoista kertaa raskaam pi kuin kuljettaja.
Tosiaankin ihm eteltava taakka, jo ta hyonteisen on ve
taa retu u tettav a, niskasta kiinni pitaen, m onenlaisten
esteitten yli.
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K aikista suurim m assa m aarassa heratti huom iotani hieta-am piaisten tapa voittaa saaliinsa ja lam auttaa se om an toukkansa turvallisuuden tahden. Perhostoukan, „u konkoiran", ruum is on kolm etoistanivelinen.
Kolm essa ensim aisessa nivelessa on kussakin pari oikeita jalkoja, jo tk a v astaav at perhosen jalkoja, seuraavissa on iho- eli kasnajalkoja, jo ita on vain toukalla, ei taysim uotoisella perhosella, m uutam at nivelet
ovat aivan jalattom ia. K ussakin nivelessa on myos
herm osolm u eli ganglion, tunnon ja liikunnon jarjestaja, joten toukan herm osto on jak autunut kahteentoista jonkun valim atkan paassa to isistaan olevaan
keskukseen. P aassa on lisaksi herm osolm urengas,
joka v astaa aivoja.
J o s siis hieta-am piainen lam auttaa jonkun herm osolm un, jaav at m uut vahingoittum atta liikunto- ja tuntokykyisiksi. Siksipa ju u ri on am piaisen lam auttam istapa hyvin m ielenkiintoinen. Se ei voi naet tappaa
saalistaan, silla tap ettu n a se alkaisi pian m adata.
V aikkakin on v arsin vaikea teh d a havaintoja am piai
sen pistam ism enetelm ista, niin kuitenkin sain selville,
etta se joka k erran poikkeuksetta tyonsi pistim ensa
viidenteen tai kuudenteen ruum iinrenkaaseen.
T utkiakseni m issa m aarin eri ren k aissa on tuntoa,
pistelen n iita terav alla neulalla. T oukka ei liikahdakaan, jos pistan viidenteen tai kuudenteen renkaaseen,
ei vaikka tyonnan neulan lapi, m utta jos pistan muihin joko etum aisiin tai takim aisiin renkaisiin, niin se
kayristeleikse ja vaanteleikse sita enem m an, kuta
kauem pana ren g as on noista edellisista. Mita noissa
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kahdessa ren k aassa on sitten erikoista, etta m urhaajan
ase vain niihin yksinom aan ty o ntyy? Ei m itaan eri
koista niiden rakenteessa, vaan niiden asem assa.
Jollen ota lukuun kehraajatoukkia, vaan tarkastan
m uita hieta-am piaisen pesaansa kuljettam ia toukkia,
niin on niiden ruum iin renkaissa — jos luem m e p a a n '
ensim aiseksi — kolm e paria oikeita jalkoja renkaissa
2, 3 ja 4; nelja paria kasnajalkoja renkaissa 7, 8, 9
ja 10 ja viim einen k asnajalkapari viim eisessa eli kolm annessatoista renkaassa. K aikkiaan on siis kahdeksan jalkaparia, jotka ryhm ittyvat niin, etta kolm e p a
ria on ensiksi, sitten nelja ja viim eksi yksi pari. Molem pien ensim aisten jalkapariryhm ien valilla on viides
ja kuudes ruum iinrengas jalkoja vailla.
P istaako am piainen tikarillaan toukan jokaiseen
kahdeksaan herm osolm ulla varustettuun renkaaseen
lam auttaakseen toukan, ettei se paasisi pakenem aan,
eika m yoskaan kayristelyllaan voisi vahingoittaa am 
piaisen hentoa to u k k a a ? Onko se y h ta varova pieniin ja heikkoihinkin saaliisiin nahden? Ei. Yksi
pisto riittaa, jos se sattuu keskipisteeseen, josta
m yrkkypisaroiden vaikuttam a lam aus voi johtua toisiin raajallisiin renkaisiin. Selvaa on myos, mihin
renkaisiin pisto on satutettava, viidenteen ja kuuden
teen, jotka ovat m olem pien raajallisten rengasryhm ien
valissa. Meidan jarkem m e m aaraam aan pisteeseen on
m yos vaisto johtanut.
N aihin sam oihin lam auttam iinsa renkaisiin panee
hieta-am piainen m yos m unansa. Tahan paikkaan ja
yksistaan tahan voi am piaistoukka kaivautua aiheut-
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tam atta sille itselleen v aarallisia saalistoukan kiem u rteluja. Tahan paikkaan pistaen ei neulanikaan
saanut aikaan m itaan vaikutusta, ei siihen vaikuttane
m yoskaan am piaistoukan purem at. Saalis on siis herpoutuneena, liikuntokyvyttom ana, siksi kuin tuo ampiaisen kapalolapsi on kylliksi v arttu n u t tarttu ak seen
leuvoillaan m uihin renkaisiin.
Olin useasti huom annut, etta hieta-am piainen lam autti k eh raajato u k k ia pistam alla n iita edella kerrottuun tapaan, m utta en tiennyt, m enetteliko se sam oin
m uihin toukkiin nahden. T avallinen ja karvainen
hieta-am piainen p y y d y stav at toukkia, jo tk a o v at niihin
itseensa nahden todellisia hirvioita. L am auttaako am 
piainen sam oin naita jattilaisia kuin heikkoja keh raaja
to u k k ia? R iittaako yksi tik arin p isto tekem aan nekin
vaarattom iksi ?
Minun onnistui nahda, m iten hieta-am piainen kay t
taa asettaan suuria toukkia herpaistessaan.
Olimme k e rra n retkella, m ina ja e ra s ystavani,
jonka kuolem a on m inulta riistan y t, kun huom asim m e
k arvaisen hieta-am piaisen hyvin innokkaasti haarivan
ajuruohopensaan juu rella ja juoksentelevan sinne ja
tanne. Paneuduim m e heti m aahan voidaksem m e tarkata h yonteista lahem m in. Lasnaolom m e ei sita hairinnyt. H uom asim m e heti, ettei se ollut pesan rakennuspuuhissa, vaan etta silla oli m aan sisassa katkossa
jokin saalis. Pian se vetikin paksun, harm aan to u k a n esiin ja hyokkasi sen niskaan. Istuen tuon hirvion
selassa k o ukistaa se takaru u m iin sa ja ty o n taa pistim ensa hatailem atta ja saantojen m ukaisesti saaliin
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jokaiseen
ruum iinrenkaaseen, kuten kirurgi, joka
tuntee leikattavansa anatom ian perinpohjin. Ei ainoakaan rengas, ei jalallinen eika jalaton jaa pistam atta,
jarjesty k sessa saa kukin osansa ensim aisesta viim eiseen.
Siita paattaen, m ita olen tark asti nahnyt ja
edella selostanut, m enettelee siis hieta-am piainen niin
ta rk a sti harkiten, etta tiede voisi sita kadehtia. Se
tietaa senkin, m ita ihm inen ei tieda, se tuntee saaliinsa m onim utkaisen herm oston ja pistaa tikarinsa
suuren toukan kuhunkin herm osolm uun. Sanoin: se
tietaa ja tuntee — olisi ollut san o ttav a: se m enettelee
ikaankuin tietaisi ja tuntisi. Tekem atta itselleen selkoa toistaan seuraa hyonteinen vain vaistoaan, joka
kaskee. Mutta m ista tam a jo h tu u ? V oivatko sen
atavism i-, valinta- ja olem isen-taisteluteoriat tyydyttavasti selittaa? V iim einen tapaus oli m inulle ja ystavalleni sen kasittam attom an logikan tarkeim pia ilmenem ism uotoja, jo k a hallitsee m aailm aa ja ohjaa itsetiedottom ia olioita vaistojensa lailla.

R I I K I N K U K K O K E H R A A J A T K OS I MAS S A

65

Riikinkukkokehraajat kosimassa.
S a t u r n i a p y r i Schiff.
Se oli m erkillinen ilta. Mina kutsuisin sita riik in kukkokehraajan illaksi. Kuka ei tuntisi ta ta Europan k aik ista suurinta p erhosta, jolla on kastanjanru sk ea sam ettipuku ja valkoinen tu rk iskaulus? Sen
harm aa- ja ru skeapilkkuisissa siivissa on vaalea, vinkkurainen poikkijuova ja him m eanvalkoinen reunuste.
K eskella siipea on pyo rea silm atapla, jonka te ra on
m usta ja k eh assa m ustat, valkeat, k astan jan ru sk eat ja
am aran tin p u n aiset k a a re t ry h m itty v at renkaiksi.
Y hta huom iota h erattav a kuin perhonenkin on
sen v ihervankeltainen toukka, jonka m ustakarvaisten
ihonysterm ien p aissa on turkoosinsiniset helm et. Sen
kotelo on luja, rusk eav arin en ja siina on m erkillinen
rysanm uotoinen ulostulosuppilo. K oteloita tap aa vanhojen m antelipuiden ju u relta niiden kuoreen kiinnittyneina, toukka n aet syo m antelin lehtia.
T oukokuun kuudennen paivan aam una kuoriutuu
kotelostaan eras riik in k u k k o k eh raajan aaras m inun tyohuoneeni poydalla ja m inun lasnaollessani. Suljen
sen heti syntym iskosteudessaan rautalankaverkosta
tehtyyn hakkiin. En tark o ita m itaan erikoista talla

Riikinkukkokehraaja.

s.

h.

toim enpiteellani, suljen sen vain tottum uksesta, kuten
tu tkijat tavallisesti tekevat jaadessaan tarkkaavaisina
odottam aan, m ita sitten m ahdollisesti voisi seurata.
Pianpa sen nainkin. Y hdeksan seuduissa illalla,
talonvaen jo paneutuessa levolle, nousee huoneeni viereisessa kam arissa aika halina. Puolittain riisuutunut
pikku Paul alkaa tulla ja m enna, juosta ja hyppia
kuin puolihullu polkien jalkojaan ja kaataen tuoleja.
Kuulen itseani kutsuttavan. „Tule p ia n “, han huutaa,
„tule katsom aan perhosia, lintujen kokoisia perhosia!
N iita on huone tapo ta y n n a !“
K iiruhdan sinne. Voin hyvin kasittaa pojan innostuksen ja liialliset huudot nahdessani, m ita on
tapahtunut. A suntoom m e on tehty rynnakko, jolle
M uistelraia hydn teism aailraasta. — 5
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І

ei

ole

v ertaa.

Jattilaisp erh o set

ovat

hyokanneet

sisaan.
Nelja niista on jo otettu kiinni ja pistetty lintuhakkiin, m utta lukuisat m uut lentelevat laipiossa. Kaiken tam an nahdessani johtuu m ieleeni aam ulla vangitsem ani naaras.
„P ukeuduppas", sanon pojalleni, „jata hakkisi sii
hen ja tule m ukaani. Saam m e nahda uusia kum m ia.“
Menemme keittion lapi tyohuoneeseeni, joka on
rakennuksen oikeassa sivustassa. K eittiossa on palvelijatar, ham m astyksissaan hankin, esiliinallaan hosum assa suuria perhosia, jo ita han ensin luuli yolepakoiksi.
R iikinkukkokehraajia naytti olevan vahan kaikkialla asunnossani. M iten paljon lieneekaan vangin
luona, sehan se on syypaakin koko tahan tulvaan ?
Onneksi on huoneen toinen ikkuna jaan y t auki, joten
paasy on vapaa.
K ynttila k adessa astum m e huoneeseen, ja se m ita
siella naem m e, ei lahde m ielestani koskaan. Veltosti
rapytellen su u ret perh o set lentelevat hakin ym parilla,
laskeutuvat sen paalle, lahtevat pois, p alaavat jalleen,
nousevat kattoon ja laskeutuvat alas. Ne paiskautuvat kynttilaan, sam m uttavat sen yhdella siivenlyonnilla, istuutuvat olallem m e, ta rttu v a t vaatteisiim m e ja
sipuvat kasvojam m e. Koko huone on kuin loitsijan
luola liitelevine lepakkoineen. T urvaa hakien pikku
Paul p u ristaa kattani kovem m in kuin tavallisesti.
Kuinka paljon n iita o n ? P arisenkym m enta, ja
jos lisaa siihen ne perhoset, jo tk a h arhailevat keit-

tiossa, lastenkam arissa ja m uissa huoneissa, niin
sum m a lahentelee neljaakym m enta. T am apa on muistettav a ilta, sanoin, tam a riikinkukkokehraajien ilta.
N eljakym m enta rakastu n u tta liehakoitsijaa on tullut
kaikilta ilm ansuunnilta kunniatervehdykselle aam upaivalla tyohuoneeni salasopissa syntyneen m orsiam en
luo, m utta en tieda, m iten ne ovat saaneet kutsun.
En hairitse enaa tanaan kosijoiden parvea, kynttilan liekki saattaa ne vaaraan, paatapahkaa ne syoksyvat siihen ja k arv entavat hiukan itseaan. Mutta
huom enna jatk an tutkim istani ja teen kokeita edeltapain m iettim ieni suunnitelm ien m ukaan.
Ensi aluksi k erron, m ita tapahtui joka ilta kahdeksan paivaa kestaneiden havaintojeni aikana. Jo k a
ilta tulivat p erhoset toinen toisensa jalkeen yon pim etessa siina kello kahdeksan ja kym m enen valilla.
Saa oli m yrskyinen, taivas paksussa pilvessa, ja oli
niin pilkkoisen pim ea, etta tuskin naki k attaan silmierisa edesta ulkona puutarhassakaan, kaukana puiden varjosta. P aitsi naita haittoja, oli saapuvien perhosten vaikea loytaa sisaan vievaa tieta. Taloni on
suurien platanien varjossa, sen ulkoeteisena on sirenien ja ruusujen m uodostam a tih ea lehtikuja, m istraltuulen suojana on m antyryhm a ja kypressiaita, ja
m uutam ien askelten paassa ovesta on varustuksena
tuuhea pensaikko. Tam an tiheikon lapi pilkkopim eassa
taytyy siis k ehraajien luovia paastakseen vaelluksensa
m aaranpaahan.
T allaisissa olosuhteissa polio tuskin uskaltaisi
lahtea oljypuunsa ontelosta, m utta perhonen, jonka

.
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verkkosilm at ovat tarkem m at kuin yolinnun isot nakoelim et, tekee m atkansa em pim atta ja itseaan loukkaam atta. Se ohjaa niin hyvin m utkikkaan lentonsa, etta
se saapuu tiella olevista esteista huolim atta m oitteettom an siistin a perille, su u ret siivet ehyina ja naarm uttom ina. Pim eassakin on sille tarp eeksi valoa.
M utta v aik k a otaksuisikin p erhosten havaitsevan
erity isia valonsateita, jotka eivat tavallisen silm an
herm okalvoon vaikuta, niin tam a erinom ainen nakoaisti ei kuitenkaan voi antaa perhosille tietoja kauaksi
eika saada n iita liikkeelle. Jo h an m atkan pituus ja
valilla olevat nakem ista h aittaav at esineet tekevat sen
m ahdottom aksi. J a erehty v atk in h an p erhoset joskus,
eivat k u itenkaan m atkan paasuunnasta, vaan niita
puoleensa vetavan, m aaraty n paikan suhteen. Kerroinhan jo, etta m inun huoneeni — joka on vierailijoiden varsin ain en paam aara talla k e rtaa — vieressa
oleva lastenkam ari oli tay n n a p erhosia, sam oin keittiokin. L uultavasti oli ne jo h tan u t harhaan lam pun
valo, joka v astustam attom asti houkuttelee yohyonteisia
puoleensa. M utta aivan pim eissakin huoneissa oli eksyneita, vahan kaikkialla, kuten jo sanoin.
V aikkakin vanki oli m inun huoneessani, niin
kaikki p erh o set eivat len tan eet sisaan suorinta ja
selvinta tieta avoim en ikkunan k autta. Olihan lisaksi
hakkiin te lje tty n aaras aivan lahella ikkunaa, vain
kolm en neljan askeleen p aassa siita. M utta m onet
lensivat liki m aata ja eksyivat eteiseen. Sielta ne
e iv a t p aasseet kauem m aksi kuin portaille, silla portaitten ylap aassa sulki ovi tien.

Tasta kay selville, etta haihinkutsutut eivat m ene
suoraan paam aaraansa, kuten ne tekisivat, jos niita
ohjaisi jonkinlaiset valonsateet, joko sem m oiset, joita
me naem m e, tai sem m oiset, joita m eidan silm am m e ei
pysty havaitsem aan. Ei, jokin m uu tuo niille sanom ia
jo kauaksi ja neuvoo ne lahelle, m utta jattaa ne sit
ten eparoiden haeskelem aan lopullista paam aaraansa.
M elkeinpa yh ta epavarm oja oppaita ovat m eidankin
kuulo- ja hajuaistim m e, jos niiden p itaa tarkalleen
m aarata se kohta, josta aani tai haju saa alkunsa.
Mitka aistim et sitten opastavat suurta perhoa oisilla retkillaan kiim a-aikana? Luulisipa tuntosarvilla
olevan osansa tassa. K oiraat todella nayttavatkin
tunnustelevan paikkoja kom eilla ja sulkam aisilla tuntosarvillaan. Ovatko siis nam a uhkeat toyhdot ainoastaan k oristeina, vai onko niilla m yoskin m erkitysta
niiden hajujen aistim isessa, jotka ehka jo h taisiv at rak astu n eita? K ysym ykseen lie helppo saada vastaus
kokeilem alla.
P erhostulvan jalkeisena paivana on huoneessani
viela eilisestaan kahdeksan vierailijaa. Ne ovat leiriy ty n eet suljetun ikkunan pienapuulle ja istuvat siina
liikkum atta. Kaikki m uut, lopetettuaan balettinsa noin
kello 10 illalla, ovat m enneet ulos sam aa tieta, jota
tulivatkin, s. o. toisesta ikkunasta, jo k a on auki yot
ja paivat. Nama kahdeksan vasym attom an harrasta
odottelijaa otan kokeilujeni esineiksi. Pienilla saksilla katkaisen niiden tuntosarvet ju u resta poikki muutoin niihin koskem atta. Ne eivat piittaa juuri m itaan
tasta leikkauksesta, silla ei yksikaan hievahda, ei sii-
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peaan varayta. H aavoittam inen ei nayta olleen vaarallista. S ehan onkin hyva m inun suunnitelm illeni.
P aiva kuluu. P erh o set p ysyvat y h a sam alla paikallaan ikkunan pienalla.
Mutta nyt on ry h d y ttav a toisiin toim enpiteisiin.
Jo s p erhosten on saatav a tunn u stu s naaraan loytam isesta, niin on n aaras m uutettava toiseen paikkaan
ennen oisen lennon alkua. Siksipa vienkin hakin vankeineen rakennuksen toisessa p aassa olevan katoksen
perm annolle, noin viidenkym m enen m etrin paahan tyohuoneestani.
Ilian suussa m ina tark astan viim eisen kerran leikattuja. Kuusi niista on m ennyt ulos avoim esta ikk unasta, kaksi on kylla jalella, m utta ne ovat pudonn eet lattialle. Ne o vat riutu n eita ja kuolem an kielissa, ei niilla ole edes voim ia nousta ylos, kun kaannan ne selalleen. T ahan akilliseen heikontum iseen ei
ole syyna m inun kirurg ian i, silla se uudistuu, kuten
tuonnem pana kerron, ilm an etta m inun sakseni ovat
sekautuneet asiaan.
Kuusi vahvem paa on m ennyt. P alaavatkohan ne
sen syotin luo, joka n iita eilen veti p u o leen sa? Loytavatkohan ne tuntosarvettom ina viela hakin, joka nyt
on jokseenkin kaukana entisesta p aikastaan ?
H akki on pim eassa, m elkein avotaivaan alia. Sil
loin talloin p istay d y n sita katsom assa lyhty kadessa
ja haavi toisessa. O tan kiinni kaikki hakin luo tulleet vierailijat, tark astan ne, m erkitsen ja lasken sitten
vapaiksi viereiseen huoneeseen, jonka oven visusti
suljen. N ain yksitellen eristaessani voi tarkalleen

laskea, kuinka m onta niita on, tarv itsem atta peljata,
etta luen sam an perhosen kahdesti. V aliaikainen vankikoppi on tyhja ja tilava, joten sen ei pitaisi hairitsevasti vaikuttaa vankeihin. Niilla on rauhallisia piilopaikkoja levatakseen ja kylliksi valjaa lennellakseen.
Puoli yhdentoista jalkeen ei enaa tule yhtaan
perhoa hakin luo. Kokous on paattynyt. K aikkiaan
sain 25 koirasta pyydystetyksi. N iiden joukossa oli
yksi, jonka tu n to sarv et olivat leikatut. Yksi siis vain
palasi niista kuudesta, jotka olivat kyllin terv eita lentaakseen huoneestani ulos. Tam a huono tulos panee
ajattelem aan, etta pitaisiko m yontaa vai kieltaa tuntosarvien ohjaava m erkitys. Кое on laajem m in uudistettava.
S euraavana aam una m enen vankieni luokse. Mita
siella naenkaan! U seim m at loikovat perm annolla m el
kein kuolleina. Kun otan ne kateeni, niin vain harvat osoittavat elonm erkkeja. Mutta ehkapa ne virkoavat, kun tulee aika lahtea lem pim ism atkoille.
K aikilta kahdeltakym m eneltaneljalta uudelta perhoselta katkaisen tuntosarvet. Eilen leikatusta koiraasta ei ole enaa puhetta, silla se haukkoo jo henkiaan. V ankilan oven jatan auki loppupaivaksi. Menkoon ulos ken tahtoo ja lentakoon iltajuhliin ken voi.
Saadakseni poislentaneet taas hakem aan hakkia, muutan sen rakennuksen toiseen paahan alakerroksessa
olevaan huoneeseen, johon paasee suoraan ja helposti
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ulkoa.
N aista kahdestakym m enesta neljasta vain kuusitoista kykenee lahtem aan lentoon, kahdeksan jaa hei-
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kontuneina lattialle ja hetken kuluttua ne jo kuolevatkin.
M ontakohan noista k uudestatoista palannee
illalla hakin lu o ? Ei ainoakaan. Saan kylla pyydystaneek si seitsem an p erhosta, m utta niilla on kaikilla
tu ntosarvet. N ayttaisihan tam a todistavan, etta tuntosarvien leikkaam isella on jokseenkin tark ea m erkitys,
m utta m ika?
„O lenpa nyt jonkin nakoinen! Toisten koirien
joukkoon ei ole m enem istakaan!" arveli nuori verikoira, jo ita ihm iset saalim atta leikkasivat korvat. Olivatko perh o set sam aa m ielta kuin k o irak in ? Eivatko
ne kehtaisi esiintya kilpailijoittensa seu rassa kosiskeluhom m issa, kun niilla ei ole kom eita otsatoyhtoja ?
Onko se haveliaisyytta, vai puuttuuko perhosilta m atkao p as? Tai ovatko ne pikem m inkin lopen kuluneita
jo kauan hehkuneesta ra k k au d esta? S euraavat kokeet
selvittav at naiden kysym ysten vyyhtia.
N eljantena iltana panen n eljatoista uutta ja leikkaam atonta perhoa vangiksi seuraavaksi yoksi. Aam ulla k aytan hyvakseni niiden liikkum ishaluttom uutta
ja poistan hiukan k arvoja niiden eturuum iin selkakilvelta. Tam a vahainen tonsuri ei ollenkaan vahingoita
hyonteisia, silkinhienon untuvan saa helposti raaputelluksi, eivatka p erh o set kadota m itaan elintansa,
joka olisi niille valttam attom an tarpeellinen hakiessaan
n aaraan jalkia. Niin, perhoille ei ole m enetelm astani
h aittaa, m utta m inulle se on kuitenkin tark ea tunnusm erkki, jos niita sam oja tapaan hakin luota.
Talla k e rta a ei ole y h taan heikkoa ja lentoon
kykenem atonta, vaan ne kaikki neljatoista katoavat
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huoneesta yon tullen. Sanom attakin on selvaa, etta
m uutan taas hakin. Illalla kahden tunnin kuluessa
vangitsen kaksikym m enta perhosta, m utta vain kahdella niista on kalju tapla. Sita vastoin niista, joilta
toissapaivana katkaisin tuntosarvet, ei yksikaan ole
palar.nut. Niiden kiim a-aika on tyystin p aattynyt.
*
Siis neljastatoista kaljusta vain kaksi tuli takaisin.
Miksi kaksitoista oli tulem atta, vaikka niilla oli tu n 
tosarvet, jo ita edella olem m e
olettaneet opastajiksi? Miksi toisekseen niin paljon k o iraita kuoli,
kun olivat vankeina yhden yon?" Siksi, etta riikinkukkokehraajan parituskiihko paattyy pian.
H aat ovat perhosten elam an ainoana tarkoituksena
ja haita v arten on niilla ihm eteltavat edellytykset.
M atkasta, pim easta ja esteista huolim atta koiras voi
loytaa toivottunsa, m utta etsiskelem iseen ja huvitteluun se voi kay ttaa vain m uutam an tunnin kahtena
tai kolm ena iltana. Jollei se sina aikana ole m itaan
hyotynyt, on kaikki lopussa, silla sen tark k a kompassi joutuu epakuntoon ja loistava johtotahti sammuu. Mitapa enaa kauem m in elaisikaan! V alinpitam attom ana se vetay ty y johonkin sopukkaan ja nukkuu
siella viim eista untansa haaveilujen ja vastoinkaym isten paatyttya.
Suuri riikinkukkokehraaja elaa vain jatkaakseen
sukuaan, itsensa ra'vitsem ista se ei tunnekaan. Toiset
p erhoset lentelevat iloisesti kukasta kukkaan ja pistavat oikaistun im utorvensa niiden m esiterioihin, m utta
tam a verrato n paastooja on vapautunut taydellisesti
vatsansa vaatim uksista eika nauti m itaan, m illa itseaan
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virvoittaisi. Sen suuosat ovat vain naennaisia, m utta
eiv at todellisia ja kayttokelpoisia elim ia. Ei ainoatakaan suupalaa se nielaise, siksi sen elam a on niin
lyhyt. Sam m uuhan lam ppukin, jollei siina ole oljya.
R iikinkukkokehraaja kieltaytyy ru u asta, m utta sen on
/
m yos kieltaydyttava p itk asta iasta. Kaksi tai kolme
iltaa riitta a parien kohtaam iseen, ja sen jalkeen on
kaikki lopussa, perhonen on elam ansa elanyt.
Miksi sitten ne, joilta tu n to sarv et leikattiin, eivat
tulleet tak aisin ? E ivatko ne enaa voineet loytaa vangitun n aaraan h ak k ia? Ei suinkaan, vaan niiden
lentoaika oli p aatty n y t, kuten niidenkin, joilta nypittiin k arv at eturuum iista. Yha vielakin on siis tuntosarvien m erkitys ham ara, silla kokeiluaika oli liian
lyhyt.
Minun vankini elaa kahdeksan paivaa hakissaan
ja houkuttelee joka ilta aina oikkujeni m ukaan milloin
m ihinkin paikkaan taloani v ierailijoita, valista enem 
m an ja valista vahem m an. Mina pyydystan ne kaikki,
suljen yoksi johonkin huoneeseen ja raaputan seu raa
vana paivana etu ruum iista karvat.
N aina kahdeksana iltana saapui hakin luo kaiken
kaikkiaan sataviisikym m enta k oirasta. Kun ottaa huomioon, etta m inun oli kahtena seu raavana vuonna
sangen vaikea loytaa naita p erhosia jatkaakseni tutkim uksiani, niin tuo sum m a on ham m astyttavan suuri.
K yllahan riikin k u k k o k eh raajan koteloita on m inun
seudullani, m utta ne ovat jokseenkin harvinaisia, silla
toukan rav intokasvit, v an h at m antelipuut ovat m yos
harvinaisia. K ahtena talvena hain niita kaikkialta,

kaavin m antelipuita, tark astin kuloheinatukut niiden
juurelta, m utta aina sain palata tyhjin kasin. Noiden
sadanviidenkym m enen on siis taytynyt tulla kaukaa,
hyvinkin kaukaa, ehka parin kilom etrin paasta. Mutta
m iten ne saivat tiedon siita, m ita oli tap ah tu n u t m i
nun huoneessani ? Niilla on voinut olla oppaina vain
joko valo, aani tai haju. K ilom etrien paahan nakem inen on tiety sti m ahdoton, eihan nako ohjannut niita
edes avonaiseen ikkunaan. Sam oin ei aanestakaan
voi olla puhetta, silla lihava naaras, joka voi houkutella koiraita niin loitolta, ei aantele ollenkaan, ei ainakaan niin kovasti, etta ihm iskorva sita tajuaisi. J a
vaikka otaksuisikin aanen syntyvan sisaisista varahdyksista, joita ehka kuulisi kaikista tarkim m alla mikrofonilla, niin ne aanet eiv at voisi kuulua niin pitkien
m atkojen paahan kuin kyseessa olevat.
Haju on siis ainoa m ahdollinen opastaja. Haihtuvien hajuerityksien olettam inen nayttaa todellakin
selittavan perhosten kokoutum isen parem m in kuin
m uut otaksum at, perhosethan loytavat viekoittim en vasta
jonkun aikaa eparoiden haeskeltuaan. Onko tam a haju
kasitettav a sam anlaiseksi kuin se, jota me tavallisesti
hajuksi tai tuoksuksi kutsum m e, nim ittain pienen pienten hiukkasien virtailem iseksi, niin pienien ja hienojen,
ettem m e niita ollenkaan tunne, vaan jotka voivat kui
tenkin vaikuttaa parerpm in kehittyneisiin hajuelim iin
kuin m eidan nenam m e? H yvin yksinkertainen кое
valaisee kysym ysta. Tam a hieno haju on sekoitettava
ja vaim ennettava jollakin pistavalla ja vakevalla haisulla, joka voi ottaa kokonaan valtoihinsa hajuaistim et.

74

75

R I I K I N K U K K O K E H R A A J A T K O S I MA S S A .

R I I K I N K U K K O K E H R A A J A T K O S I MA S S A .

Y lenm aarainen hajuhan tekee hienoim m at tuoksut tehottom iksi.
Mina rip ottelen sentahden edeltapain naftalinia
siihen huoneeseen, johon koiraiden pitaisi illalla tulla,
ja panen naftalinilla tay tety n rasian hakkiin aivan
naaraan vierelle. Illalla haiseekin huone niinkuin kaasutehdas. M utta m inun m etkuni eivat auta. P erhoset
saapuvat kuten tavallisesti ja lentav at kivihiilitervan
hajulla kyllastety sta ilm asta huolim atta suoraan hakin
luo, y hta suoraan ja varm asti kuin hajuttom assakin
huoneessa.
Minun uskoni hajun ohjaam iskykyyn horjuu. Ikava
kylla, en voi tehda enaa lisakokeita, silla sina sam ana
paivana vankini h eittaa henkensa m unittuansa hedelm oittym atta ja a n e e t m unansa hakin rautalankaverkkoon. Se m enehtyi tuloksettom aan vartom iseen.
Minun tay ty y odottaa tulevaan vuoteen saadakseni uusia p erhosia ja tay dentaakseni kokeilujani.
K esalla ostan toukkia viidella pennilla kappaleen.
Tam a kauppa on m ieleista m uutam ista naapurieni
poikaviikareista, jo tk a tavallisesti hankkivat m inulle
kaikenkaltaisia tav aro ita. T orstaisin, paastyaan hirv eista verbien taiv u tu k sista,1 he juoksentelevat ym pari
m aita ja m antuja ja loydettyaan silloin talloin suuren
toukan k an ta v a t sen m inulle kepakon nenassa. Poikap ah at eivat uskalla siihen koskea ja ihm etellen katselevat m inun rohkeuttani, kun otan sen kateeni kuten
he itse o ttaisiv at om at silkkim atonsa.

Syotettyani toukkia m antelipuun lehdilla ne koteloituivatkin m uutam ien paivien kuluttua. Seuraavana
talvena etsiskelin viela koteloita ravintokasvien juurilta ja sainkin m onta entisten lisaksi. T utkim uksistani innostuneet ystavani auttoivat m yos m inua. Ja
lopulta kaiken puuhan, juoksun, kaupanhieronnan ja
risukkojen raapim isten jalkeen olen saanut haalituksi
kokonaisen kotelovalikoim an. K oteloiden joukossa on
kaksitoista m uita suurem paa ja painavam paa koteloa.
Niista tulee naaraita.
Mutta taaskin toiveeni petty vat. Toukokuussa,
juuri silloin kun koteloiden aika on puhjeta, tulee takatalvi. M istraltuuli ulvoo, repii platanien lehtialut
ja ripottelee ne pitkin m aata. On kylm a kuin joulukuussa. T aas saa sy ty ttaa iltaisin takkavalkean ja
ottaa paksun vaatetuksen, jonka jo on h eittan y t pois.
Perhosilleni tulee kovat koettelem usten ajat. Ko
teloiden puhkeam inen on hidasta, niista kom pivat ovat
kohm ettuneita.
N aaraat varto v at hakeissaan, tan aan toinen, huom ena toinen aina syntym isvuoronsa m ukaan, m utta
vain m uutam ia k o iraita tulee vierailulle. N iita toyhtopaita kylla on lahella, silla olen laskenut kaikki kokoelm ani koteloista paasseet puutarhaan, m erkittyani
ne kuten ennenkin. Tulee vain joitakuita, tulkootpa
sitten lahelta tai kaukaa, ja nekin ovat innostuksettomia. Ne len tavat sisaan ja hetken kuluttua katoavat
taas eivatka enaa palaa. Kylm yys on jaahdyttanyt
rakastelevaisiakin.
Ehka alhainen lam pom aara vaikuttaa m yos haju-
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jen synnyttajiin, naaraisiin, haitallisesti, ehka lampo
niitakin kiihoittaa, kylm a lam auttaa kuten hajujen vastaano ttajia, koiraita.
Oli m iten oli, m utta tam a vuosi on taas m ennyt
hukkaan. M iten k atk e ra a onkaan, etta kokeiluni ovat
vuodenaikojen oikkujen orjia!
Y ritan viela kolm annen k erran. K asvatan toukkia,
juoksentelen koteloita etsim assa, ja toukokuun tullessa
onkin m inulla taas niita tarp eek si suuri varasto. Kev at on kaunis, niinkuin toivoinkin. Taas tulee perhosia tulvanaan kuten ensi k erralla sen suuren hyokkayksen aikana, joka aiheutti nam a tutkim ukseni.
Jo k a ilta saapuu v ieraita kaksitoista, kaksikym m enta ja enem m ankin aina parvessaan. N aaras, tanakka ja tu rp ea m uori, pysytteleikse rautalankahakin
v erkossa kiinni, aivan liikkum attom ana, siipeaan varay ttam atta. Se ei nay ta valittav an rah tuakaan siita,
m ita hakin ulkopuolella tapahtuu. Siita ei levia mink aanlaista hajua, jo ta p erheeni h erkinkaan nena tuntisi, se ei p aasta aanta, jota todistajiksi kutsum ani
vaen tarkin k aan korv a kuulisi. H ievahtam atta ja hartaasti se odottaa.
K oiraat, kaksittain, kolm ittain ja useam piakin
yhtaikaa, lask eu tu v at hakin kuvulle, juoksentelevat
vilkkaasti ed estakaisin sen paalla, p iiskaavat sita alati,
v arisevien siipiensa karjilla. K ilpailijat eivat tappele
keskenaan, m ustasukkaisuudesta ei m erkkiakaan, jokainen koettaa vain p arh aan kykynsa m ukaan paasta
hakin sisaan. H etkeksi ne ja tta v a t tu rh a t yrityksensa,
len tav at pois ja y h ty v at ylos-alas-hyorivan joukon

tanssiin. Jo tk u t lahtevat toivottom ina avoim esta ikkunasta ulos, m utta toisia tulee niiden sijaan, ja hakin
paalla jatk u v at sisaan pyrkim ysyritykset kello kym m eneen saakka keskeytym atta, joskus hiukan vaim eten,
toisin ajoin taas yltyen.
Jo k a ilta m uutan hakin eri paikkaan, milloin vien
sen pohjoiseen, m illoin etelaan, valista ensim aiseen,
valista toiseen kerrokseen, joskus oikeaan siipirakennukseen, joskus vasem paan viidenkym m enen m etrin
paahan edellisesta, ulkosalle tai syrjaisen huoneen sopukkoihin. M utta kaikki nam a akilliset m ajanm uutot
eivat eksyta perhosia, eiv at johda niita oikealta tielta
harhaan. Niita narratessan i olen kuluttanut kokeiluaikaani ja ehdyttanyt kolttosieni varaston.
Perhosien paikanm uisti ei tassa suhteessa m erkitse m itaan. Eilen esim erkiksi oli naaras eraassa
huoneessa. K oiraat lentelivat siella pari tuntia, jotkut
jaiv at sinne yoksikin. Kun huom eniltana auringon
laskeutuessa m enen m uuttam aan hakkia, ovat kaikki
poissa. U seim m at voivat vain kaksi tai kolm e kertaa
uudistaa oisen retkeilynsa, kuten edella naim m e. Mihin
ne takaisin tullessaan lentavat ensiksi?
Niille on tie tu ttu eiliseen rendez-vous-paikkaan.
Luulisi niiden sinne m enevankin m uistin ohjaam ina,
ja vasta kun huom aavat, ettei siella m itaan ole, vasta
sitten jatkavan m uualle tutkim usretkeilyaan. Niin luu
lisi, m utta vastoin m inun odotuksiani tapahtuikin vallan toisin. Siihen huoneeseen, jossa naaras eilen oli,
ei yksikaan kosijoista pistaydy. Opas, luotettavam pi
kuin m uisti, johtaa ne toisaalle.
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Tahan saakka olen p itan y t n aarasta peittam attom assa m etalliverkkohakissa. T arkkasilm aiset vierailijat ovat sen nahneet — niin, me sanoisim m e —
pilkkopim eassa. M utta m ita tapahtuisi, jos sulkisi
n aaraan lapinakym attom aan k oppaan? E ivatko erilaatu iset laatikot voisi joko paastaa tai estaa ohjaa-

m aan viestin viennin laboratorioni salaisuuksista. Yksikaan koiras ei saavu.
Kaytan sitten toisekseen h ataroita ja hiukan raollaan olevia rasioita, jo tk a pistan viela poytalaatikkoon
tai kaappiin, m utta naista lisakatkoista huolim atta per
hoset tulevat yhta m onilukuisina kuin silloinkin, kun
naaras oli rau talan k ah ak issa huoneeni poydalla. Muistanpa elavasti eraankin illan, jolloin naaraserakko
odotteli v ieraitaan hattuaskissa vaatekom eron perukassa. V ierailijat tulivat, lensivat kom eron ovelle ja
puskea to ksivat sita vastaan pyrkien sisaan. Mista
kaukaa ketojen takaa lienevat nam a m atkailevaiset
olleetkin, kuitenkin ne tark k aan tiesivat, kuka ovilaudan takana piili.
E dellisesta selviaa, etta hyvin suljettu laatikko,
olipa se sitten hyva tahi huono sahkon johtaja, ehkaisi kaikki naaraan m erkinannot. T assa ei siis voi
olla kysym ys langattom an telegrafin tap aisesta tietojen lahettam isjarjestelm asta. M utta kun laatikko ei
ollut aivan tiivis, joten sen sisassa oleva ilm a oli yhteydessa ulkoilm an kanssa, silloin voi naaras kutsua
koiraat jo kaukaa ja opastaa ne oikealle tielle. Sentahden nay ttaa todenm ukaiselta, etta haju sittenkin on
perhosten ohjaajana, vaikka ennen tekem ani naftalinikoe tuntui kum oavan tam an otaksum an.
Minun kotelovarastoni loppuu ja kysym ys ja a yha
ham araksi.
Y rittaisinko viela neljantena vuotena? Luovun
tasta tuum astani siksi, etta yolla haitansa viettavasta
perhosesta on vaikea tehda havaintoja. K osiskelijan

vien hajujen leviam ista?
Sydam en sahkoaallot ovat jo h tan eet langattom an
teleg rafin keksim iseen. M utta eiko riikinkukkokeh
ra a ja ole siina suhteessa m eista edella? Eiko kotelosta tu llut n aaras laheta kilom etrien p aassa oleskeleville kosijoille h aakutsuja sahko- tai m agnettiaaltojen
valityksella, aaltojen, joita eri ain eista valm istetut laa
tikot voisivat joko jo h taa tai pysayttiia? Sanalla sanoen, eiko riik in k u k k o k eh raajan aaras kay ta omalla
tavallaan jo nkinlaista langatonta sah kotysta?
Mahdottom alta tuo ajatu s ei tunnu, silla hyonteisilla on
usein hyvin ihm eteltavia keksintoja.
K okeillakseni panen n aaraan vuorotellen rautapelti-, puu- ja pahvilaatikkoihin, jotka kaikki ovat
ilm aapitavasti suljettuja ja tark asti k itattuja. K aytan myos
lasikupua, joka on eristysalustalla, lasilevyn paalla.
No niin. Silloin kun n aaras on suljettuna aivan
tiiviiseen laatikkoon, ei sen luo tule yhtaan koirasta,
ei ainoatakaan, olkoonpa ilta kuinka lam m in ja tyyni
tahansa. M etallinen, lasinen, puinen ja pahvinen koppa
on k y ennyt estam aan kutsun leviam isen.
Kun panen naaraan laajaan purkkiin, jonka suulle
sidon tulpaksi paksun pum pulikerroksen, niin on tulos
sam anlainen, kielteinen. Pum pulikin riittaa ehkaise-

M uistelm ia h y o n teism aailm asta. — 6
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osatakseen paam aaraan sa ei tarv itse valvoa, m utta
m inun inhim illinen silm ani ei voi pim eassa tarkasti
seu rata sen parittelem ism enoja. En voi kynttilallakaan
huonetta valaista, silla hyorivien parvi sen pian sam m uttaa. L yhty ei kylla sam m uisi, m utta sen valo ei ole
tarp eek si riittav a m inun tu tkijan-turhantarkkuudelleni,
silla m ina tahdon n ahda ja nahda selvasti.
E ika siina kaikki. Valo h arh au ttaa perhoset paam aarastaan, ham m entaa ne pois toim istaan ja hairitsee
n iita pahasti. H uoneeseen tulleet v ierailijat lentavat
m ielettom ina liekkia kohti, k arv en tav at karvansa ja
ovat senjalkeen palohaavoista kiihoittuneina epaluotettav ia todistajia. J a jos lasisuojus p itaisikin ne kaukana liekista, e tte iv a t ne voisi korventua, niin ne
asettu v at kuitenkin lahelle tulta eivatka sen haikaisem ina liikahda paikaltaan.
E raan a iltana oli n aaras ruokasalin poydalla vastap aata avonaista ikkunaa. K atosta riippuva oljylam ppu,
jo ssa oli levea valkoinen em aljivarjostin, oli sytytetty.
Sisaan tulleista p erh o sista jo tk u t p y sahtyivat hyvin
k ark k ain a hakin kuvulle vangin viereen, m u tta toiset
tehtyaan ohim ennen pienen terveh d y k sen lensivat 1ampun luo, k iersiv at sita hetken ja leiriytyivat sitten
p ysyvaisesti o p aalinvarisesta liekkikartiosta virtaavan
valon lum oam ina lam punsuojustim en alle. Lasten kadet ojentuivat niita ottam aan.
„Alkaa o ttak o “ , sanoin, „alkaa! O lkaam m e vieraan v araisia, alkaam m eka hairitko valotabernakliin
tulleita pyhiinvaeltajia.“
Ei yksikaan perhonen liikahtanut koko iltana, ja
Riikinkukkokeliraajakoiraat lampun valon haikaisemina. (S. H.)
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seuraavankin paivan ne olivat siina. V alosta hurm aantuneina ne olivat unohtaneet rakkauden hurm auksen.
T ulesta siihen m aarin kiihoittuvilla perhosilla on
m ahdotonta teh d a tarkkoja ja p itkaaikaisia kokeiluja
niina vuorokauden hetkina, jolloin havainnon tekija
itse tarv itsee valaistusta. Ja ta n sen vuoksi sikseen
suuren riikinkukkokehraajan ja sen yolliset haat. Kokeisiini tarv itsen toisenlaista p erhosta, sem m oista, joka
on y hta eteva lem m enkohtauksiensa jarjestaja, m utta
v iettaa haansa paivalla.
E nnenkuin alan kertom uksen siita perhosesta, joka
nam a ehdot tay ttaa, jatan asioiden aikajarjestyksen
h etkiseksi ja sanon m uutam an sanan eraasta p erh o 
sesta, johon tutu stu in v asta sen jalkeen kuin olin jo
nam a tutkim ukseni lopettanut. Se on p i e n i r i i k i n k u k k o k e h r a a j a ( Saturnia pavonia L .).
Sen kom ea kotelo tuotiin m inulle m ista lie tuotukaan. Kotelon ylla on valja, valkoinen silkkipaita.
T assa epasaannollisen poim ukkaassa kopassa on irtonainen kotelo m ukavasti. Se on raken teeltaan sam anlainen kuin suuren riik in k u k k o k eh raajan kotelo, m utta
kooltaan sita pienem pi.
T asta tallessani olleesta kotelosta tulee maaliskuun lopulla palm usunnuntain aam una naarasperhonen,
jonka suljen heti rautalankahakkiin huoneeseeni. Aukaisen ikkunan, etta sanom a tapahtum asta paasisi leviam aan kedoille ja vierailijoilla olisi vapaa paasy, jos
niita tulee. N aaras ta rttu u kynsillaan hakin rautalankoihin eika siita liikahda viikkokauteen.

V ankini on kom ea. Sen ruskea sam etti on aaltom aisesti juovikas, niskassa valkoinen turkisreunus,
etusiipien karjissa karm iinipunainen laikku, siipien
suurissa silm ataplissa kaartuu m usta, valkoinen, punainen ja okrakeltainen sam ankeskisiksi kuultaviksi
renkaiksi. Sen puku on m elkein sam anlainen kuin suu
ren riikinkukkokehraajankin, m utta hiukan vaaleam pi.
Kolme tai nelja kertaa elaessani olen tavannut tam an
niin silm aanpistavan perhosen. Koteloon tutustuin
vasta eilen. K oirasta en ole nahnyt koskaan, m utta
kirjoista olen saanut tietaa, etta se on puolta pienem pi
kuin naaras, sen vari on eloisam pi ja koream pi ja etusiivilla on oranssin keltaa.
Saapuukohan tuo toyhtopainen hieno keikari, jota
en viela tunne, koska se nayttaa olevan harvinainen
m inun paikkakunnallani? Saakohan se sanom an kaukaisille olinpaikoilleen m orsiam esta, joka sita odottaa
tyohuoneeni poydalla? Uskallan luottaa siihen enka
petykaan. Niita tulee, tulee enem m an kuin osasin
aavistaa.
Kun me kello kahdentoista aikaan istuudum m e
syom aan, toytaa pikku Paul sisaan. M ahdollisesti sattuvat tapaukset olivat jan n ittan eet hanen m ieltansa
niin, etta han m yohastyi poydasta. N yt han juoksee
luoksem m e posket hehkuen ja tuo napissaan jonkun
kauniin perhosen siiven karkea, jonka han sai kopatuksi, kun perhonen lensi m inun kam ariini. Han nay t
taa sita m inulle ja pyytaa tarkastam aan.
„Kas n iin ", sanoin, „se on juuri m eidan odottamam m e vaeltaja. K aarikaam m e ruokaliinam m e kokoon
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ja m enkaam m e katsom aan, m ita on tekeilla. Syodaan
sitten m yohem m in.“
A am iainen unohtuu nahdessam m e niita ihm eita,
m ita huoneessani tapahtuu. K asittam attom an tasm allisesti k o iraat tulevat n aaraan taikakutsusta. M utkitellen
lentaen ne saap u v at toinen toisensa jalkeen, kaikki
pohjoisesta pain. Talla seikalla on om a m erkityksensa.
Ilm a oli nim ittain kylm a koko viikon ja talvi tulem assa
takaisin. Pohjatuuli ulvoo ja kuolettaa m antelipuiden
varom attom at kukkanuput. Se on vain yksi m eidan
tavallisista p uuskapaisista kevaan enteistam m e. Tanaan ilma akkia lam penee, m utta pohjoistuuli yha puhaltaa.
Siitapa syysta vangin luokse tulleet p erhoset len
ta v a t pohjoisesta pain m yotatuuleen seuraten ilmavirran m ukana. Ei y k sikaan kulje vastatuuleen. Jo s
niilla olisi kom passina m eidan nenam m e tapainen hajuaistin, jos niita olisivat jo h tan eet ilm aan levinneet hajuhiukkaset, niin niiden olisi p itan y t saapua painvastaiselta suunnalta. E telaan olisi tuuli voinut hajua
kuljettaa, m utta m iten voi luulla, etta se, jota me sanom m e hajuksi, olisi voinut niille vieda tietoja pitkien
m atkojen paahan vastatuuleen nyt tuon itsevaltiaan
ilm ojen lakaisijan, m istralin puh altaessa? Mahdottom alta se m inusta tuntuu.
Kahden tunnin ajan lensivat v ierailijat huoneeni
edustalla paivan p aisteessa edes ja takaisin. U seim m at
h ak ev at kauan tutkien seinam aa, lentaen pitkin m aata.
N ahdessaan niiden niin etsivan, tahtoisi niita auttaa
loytam aan sita paikkaa, jossa niita luoksensa vetava

syotti odottaa. K aukaa ne lensivat erehtym atta, m utta
nyt lahella nayttaa niita suuntaava aisti olevan heikko.
K uitenkin ne ennem m in tai m yohem m in paasevat perille huoneeseen vankia tervehtim aan. K ahden tunnin
kuluttua on juhla lopussa. K aikkiaan tuli kym m enen
perhosta.
Koko viikon ajan, joka kerta puolenpaivan seuduissa, auringon kirkkaim m in paistaessa tulevat per
hoset, m utta niiden luku pienenee paiva paivalta. Nii
den koko m aara lahentelee neljaakym m enta. M ielestani
on tarp eeto n ta toistaa niita kokeita, joiden tulokset jo
tiedan. R ajoitun vain toteam aan kaksi seikkaa.
Ensiksikin, etta pieni riikinkukkokehraaja on paivisin liikkuva, s. o. viettaa haansa keskella kirkasta
paivaa. Suurelle riikinkukkokehraajalle — jonka seka
taysim uotoisen perhosen rakenne etta toukan teollisuustoim et sita niin paljon m uistuttavat — p itaa sitavastoin olla yon ensim aisten tuntien ham ara. Selittakoon ken tahtoo tam an tapojen vastakkaisuuden.
Toiseksi: perhosten saapum ista tuulen paalta ei
estanyt ilm an kova virtailu, joka kuljetti hajua synn y ttav at hiukkaset painvastaiseen suuntaan.
Jatk aak sen i tutkim ustani tahtoisin siis paivalla
haitaan v iettavaa perhosta, jotakin toista kuin pieni
riikinkukkokehraaja, silla tam a tuli liian m yohaan, m i
nulla ei ollut enaa m itaan silta kysyttavaa, jotakin
toista, jota ei m ikaan ulkonainen syy kuljettaisi, vaan
joka itse toim isi ja voisi m inulle selittaa haajuhlien
salaisuuden. Saankohan sem m oisen perhon?
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Olen p aattan y t sen perhosen saada, — niin, nyt
se m inulla onkin. E raana aam una tuli luokseni vihanneskoreineen seitsenvuotias poikaressu, vilkkaat kasvot pesem attom ina, avojaloin, rik k in aiset housut nuoranpatkalla vyotettyina.
Saatuaan m aksun aitinsa
lahettam ista n au riista ja tom aateista, m uutam ia viisipennisia, jotka m ina laskin yksitellen hanen kouraansa,
han otti task u staan kaaron, jonka han oli loytanyt
edellisena iltana pensaikosta nyh taessaan ruohoa kaniineille.
„Eiitas tam an ", sanoo han ojentaen m inulle loytonsa, „otatteko ta m a n ? “
„Otan toki. K oetappa loytaa useam pia, niin m onta
kuin suinkin, niin m ina lupaan sinulle sunnuntaina
hyvat kyydit karusellissa. T asta saat jo aluksi pari
kolikkoa. Ala sekoita niita naurisrahoihisi, vaan pista
erilleen."
P itaen ylen iloisena jo k okonaista om aisuutta
k ourassaan ja varm ana vastaisesta rikkau destaan lupaa
pikku p orropaani etsia kovasti.
H anen m entyaan ta rk a sta n esinetta, ja tarkasta-
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m isen arvoinen se onkin. Se on kaunis, tylpanpyorea
kotelo, kiintea ja helakanpunainen, m uistuttaen hyvin
paljon silkkim atoviljelyksen tuotteita. K irjojeni lyhyiden selostuksien johdolla voin m elkein varm asti paattaa sen olevan t a m m i k e h r a a j a n
(Lasiocam pa
[iGastropacha] quercus L .) kotelon. Mika onni, jos niin
olisi, silloin voisin jatkaa tutkim uksiani, taydentaa
ehka sen, jota riikinkukkokehraaja (Saturnia) pani
olettam aan.
T am m ikehraaja on todellakin klassillinen perhonen, eika ole sita hyonteistieteellista teosta, jossa ei
puhuttaisi sen haiden-aikaisista seikkailuista.
Tulkoonpa, sanotaan, naaras vankeuskotelostaan esiin
asuinhuoneessa tai vaikka laatikon katkossa ja olkoon
kuinka kaukana tahansa m aaseudulta suurkaupungin
hum ussa, sen tulosta leviaa kuitenkin tieto asianharrastajille m etsiin ja niityille. Meille kasittam attom an
kom passin ohjaam ina rie n tav a t koiraat etaisilta olinpaikoiltaan, tulevat laatikon luo ja tu tkivat sita kierrellen ja kaarrellen.
Nama ihm eet olivat minulle kirjoista tuttuja, m utta
onhan aivan toinen asia nahda sita kaikkea omin silm in ja sam alla hiukan kokeillakin.
M itahan m ina saanenkaan tasta saaliistani? Tuleeko siita tuo kuuluisa keh raaja?
Silla on toinenkin nim i „Minime a bande*1,1 s. o.
juovikas m unkki. Tam an om ituisen nim en on kehi Minime = eraan fransiskanimunkkikunnan alaosaston
„vahaisimpien veljesten“ (latinaksi Fratres minimi) jasen.
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ra a ja saanut koiraspuolen v arin m ukaan. Silla on
n aet m unkkikaapu, m utta ei villakangasta, vaan parain ta sam ettia. E tusiivissa on him m ea poikkijuova
ja pieni valkea silm atapla.
T am m ikehraaja ei ole kotiseudullani tavallinen
perho, jonka saisi kiinni, m illoin vain haaveineen ulos
m enee. En ole sita k ertaak aan tav an n u t niina kahtenakym m enena vuotena, jotka olen sy rjaisessa kylassani
viettan y t. T otta kylla on, etten ole innokas kerailija,
silla kokoelm ien kuolleet h yonteiset k iin n ittav at mieltani sangen vahan. E lavista m ina pidan, kaikkia elim iaan k ay ttav ista elaim ista, ja tark k aavainen katseeni
seuraa kaikkea, m ika elavoittaa luontoa, korvaten
kokoom isinnon puutteen. Siksipa m uodoltaan ja variltaan niin silm aanpistava perhonen ei olisi jaanyt
huom aam atta, jos sen kerran k in olisin tavannut. Eika
pieni etsiskelijakaan en aa to ista loytanyt, vaikkakin
olin hanen intoaan kohottanut karusellissa ajam islupauksella. Kolmen seuraavan vuoden aikana otin
avukseni sita hakem aan y stavani ja naapurini, etupaassa nuoret, jotka ovat erinom aisen teravasilm aisia
risukkojen ruopijoita.
Mina itsekin kaivelin lehtikasojen alukset, tark astin so ralajat ja tutkin ontot
puut, m utta turhaan, arv o k asta koteloa ei loytynyt.
T asta kay jo tarp eek si selville, etta tam m ikehraaja
on hyvin h arvinainen asuntoni ym paristossa. Tuonnem pana naem m e, kuinka tark ea seikka tam a on.
Kuten otaksuinkin, oli kotelossa tuo erinom ainen
perhonen. E lokuun 20 p. tuli siita esiin lihava ja
pullea n aaras, puettuna sam anlaiseen verhaan kuin

koiraskin, variltaan kuitenkin hiukan kirkkaam pi, m el
kein vaaleankeltainen. Panin sen rautalankaverkosta tehdyn kuvun sisaan huoneeni keskella olevalle suurelle
laboratoriopoydalle, joka oli taynna kirjoja, pulloja,
m aljoja, rasioita, koeputkia ja m uita kom peita. Lukija
tuntee jo paikat, ne sam at, joista on ollut puhetta
edellisessa kappaleessa. Kaksi puutarhan puolella olevaa ikkunaa valaisee huoneen. Toinen niista on kiinni,
toinen auki yot ja paivat. Naiden valille, nelja tai
viisi m etria niista, on perhonen asetettu puoliham araan.
Se paiva ja seuraavakin kuluu ilm an m ainitsem isen arvoisia tapahtum ia. V anki riippuu etujalkojensa
kynsien v arassa rautalankahakin valoon kaannetylla
puolella liikkum attom ana ja velttona, siipiaan varayttam atta, tuntosarviaan heilauttam atta, kuten riikinkukkokehraajanaaraskin riippui.
KehraSjaem o kypsyy ja vahventaa pehm eaa lihaansa.
E lintensa toim innalla, josta tiede ei tieda rahtuakaan,
se valm istaa houkutuskeinoa, -joka sille haalii vieraita
kaikilta ilm ansuunnilta. Mita tapahtuu sen turpeassa
ruum iissa, m itka m uutokset siina paattyvat, niin etta
se kohta voi saada liikkeelle koko ym paristonsa?
K olm antena paivana on m orsian valm is. Ju h la
alkaa taydessa loistossaan. Olin juuri puutarhassa
enka enaa m itaan toivonutkaan asian niin pitkistyttya,
kun huom asin kolm en seuduissa iltapaivalla — ilma
oli silloin lam m in ja aurinko paistoi — perhosparven
lentaa lepattelevan avonaisen ikkunan aukossa.
Ne ovat rak astu n eita koiraita, jotka tulevat ter-
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vehtim aan k aunotarta. T oiset len tav at huoneeseen,
toiset ulos, m uutam at laskeutuvat seinam alle lepaam aan kuten p itk asta m atkasta vasyneet.
N aen, jonkun lentavan kaukaa m uurien ja kypressiaidan ylitse. N iita tulee joka suunnalta, m utta yha
vahem m an ja vahem m an. Olen lyonyt laim in kokoontum istilaisuudessa olon, ja nyt ovat jo m elkein kaikki
k u tsu v ieraat saapuneet.
Menen sisaan. Talla k ertaa naen ihm eellisen naytelm an, jollaiseen jo su u ret yoperh o set ovat tutustuttaneet, m utta nyt naen sen selvalla paivalla, joten
ei pieninkaan yksityisseikka jaa huom aam atta. Huoneessa leijaa kokonainen pilvi p erh o skoiraita, noin
kuusikym m enta, sikali kuin n iita voi laskea tuosta
liikehtivasta sekam elskasta. Jo tk u t lentavat ikkunan
luo k ierretty aan rautalankahakin, m utta palaav at pian
tehden taas k ierroksensa. Innokkaim m at laskeutuvat
hakin paalle h atyytellen toisiaan jaloillaan, tuuppien
ja k oettaen tun k eu tu a paraim m ille paikoille. V aliseinan
toisella puolella odottaa vanki rauhallisena, paksu takaruum is verkkoa v astaan riippuen. Ei liikutuksen m erkkiakaan h erata h anessa tuo levoton tungos.
Mennen ja tullen, istuen hakin paalla ja lennellen
huoneessa ne ovat jatk an eet kolm isen tuntia hillitonta
haatanssiaan. M utta aurinko laskeutuu, ja ilma hiukan
viilenee. Se jaah d y ttaa m yos p erhosten intoa. Monet
len tav at ulos p alaam atta enaa takaisin. Toiset hakev at sopivan paikan odottaen huom ista kokousta, ne
asettu v at suljetun ikkunan pienapuulle, kuten riikinkukkokehraajankin k o iraat tekivat. Ju h la on p aattynyt

taksi paivaksi, m utta se kait alkaa huom enna uudestaan, silla se on ja an y t suojelevan rau talankaverkon
tak ia tuloksettom aksi.
V iela m ita! Suuren erehdykseni tahden se ei
enaa alkanutkaan. Iltam yohalla tuotiin naet m inulle
rukoilijasirkka (Mantis religiosa), jonka erinom aisen
pieni ruum is oli huom iota ansaitseva. A jatellen iltapaivan tapahtum ia, hyvin hajam ielisena panin kaikessa
kiireessani tuon petohyonteisen talteen kehraajan hakkiin. Ei p istanyt paahanikaan, ettei tam a yhdessa
asum inen voisi luonnistua. Sirkkahan oli niin hento
ja toinen niin paksu. Minun ei siis tarv in n u t m itaan
pelata.
Mutta m iten huonosti tunsinkaan tuon elukan
lihanhim on! S euraavana paivana nain katkeraksi hamm astyksekseni sirkan ahm im assa isoa perhosta. P aa ja
rinnan etuosa olivat jo tipotiessaan. K auhea elava,
m iten pahasti teitkaan! H yvasti tutkim ukseni, joita
olin h artaasti ajatellut koko yon! Kolm een vuoteen
en niihin voi ryhtya, kun en saa toista perhosta.
Tasta vastoinkaym isesta huolim atta alkaam m e
unohtako sita vahaa, m inka jo opim m e. Noin kuusi
kym m enta koirasta kokoontui yhtena ainoana iltana.
Kun m uistaa, kuinka harvinaisia k eh raajat ovat, ja
m iten m ina ja apulaiseni etsim m e niita turhaan vuosikausia, niin tam a luku ham m astyttaa. Siis sielta, m ista
ei hakiessa loytynyt yhtaan ainoaa, sielta k erasi naaraan houkutuskeino niita koolle kokonaisen parven.
Mutta m ista ne tu liv at? E pailem atta hyvin kau
kaa ja joka suunnalta. Niin kauan olen tehnyt mat-
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koja ym paristooni, etta joka pensas, joka sorakasa on
m inulle tu ttu ja voin vakuuttaa, ettei tam m ikehraajaa
siella ole ollut.
Kolmen vuoden k uluttua suo onni, jota niin hartaasti olen odottanut, taas m inulle kaksi kehraajan
koteloa. N iista kum m astakin tulee n aaras m uutam an
paivan valiajan p erasta keskipaikoilla elokuuta. Tam a
onnenpotkaus tek ee m ahdolliseksi uudistaa kokeeni
ja jarjestaa ne hiukan toisin.
Teen hetim m iten viela k e rra n kokeilut, joihin jo
riikinku k k o k eh raaja antoi sangen v arm an vastauksen.
Paivalla liikkuja ei ole yovaeltajaa tyhm em pi. S e e i
valita kepposistani, vaan lentaa ereh tym atta rautalankahakkiin teljety n luokse, m ihin paikkaan kojeen
huoneessa siirtanenkin. Se osaa sen hakea vaatekaapin katkoista, se loytaa sen laatikosta, jos laatikko
ei ole aivan tiivis. M utta jos laatikko on ilm anpitavasti suljettu, lopettaa se lentonsa tietojen puutteessa.
Siihen saakka siis vain riik inkukkokehraajakoiraan
suurenm oisten saavutusten toistam ista.
Jo s laatikko on tiiviisti suljettu, joten sen ilma
ei ole y h teydessa ulkoilm an kanssa, ei tam m ikehraajak oiras saa m itaan v iestia vangitulta. Ei yksikaan
%
saavu, vaikka laatikko olisi avonaisen ikkunan laudalla silm in n ahtavana. Siksi tulee m ieleeni yha varm em pana ajatu s eritty v asta hajusta, joka ei voi tunkeutua m etallisen, puisen, pahvisen tai lasisen suojuksen lapi.
T ata seikkaa tu tk iessan i ei su u rta yoperhosta
voinut p ettaa naftalini, jonka piti m inun m ielestani

voim akkaalla hajullaan voittaa ne erinom aisen hienot
haihtum aeritykset, joita ei ihm isen hajuaisti tunne.
Kokeen uudistan tam m ikehraajallakin. Tuhlaan talla
k ertaa ylenm aarin kaikkien m ehusteiden tuoksuja ja
hajuaineiden loyhkaa, m ita vaan rohdosvarani suinkin
tarjoavat.
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Osaksi naaraan vankilan, rautalankakuvun sisaan,
osaksi sen ym pari olen asettan u t kym m enkunnan teevatia, jo issa on naftalinia m uutam issa, toisissa laventelioljya, petroleum ia ja eraissa rikkivetyvetta, joka haisee kuin m adannyt muna.
Sen enem paa en voi
tehda, ettei vanki vallan tukehtuisi. Tein nam a valm istukset aam ulla, etta huone ehtisi tay tty a hajuilla
siksi kun kokoontum isen hetki tulee.
Iltapaivalla olikin tyohuoneeni kuin ilkea apteekin
laboratorio, lapitunkevat laventelin ja rikkivedyn hajut
vallitsevina. Savuakin oli sen lisaksi runsaasti. Saisivatkohan n y t kaasun kaytosta, tupakoim isesta, hajuveden ja petroleum in hajuista seka kem iallisista loyhkista yhdistyneet sauhut ja haisut keh raajak o iraat
kaantym aan takaisin?
Eipa suinkaan. Kolmen seuduissa tu levat p erho
se t yh ta lukuisina kuin tavallisestikin. Ne lentavat
hakin luo, jonka viela vaikeuttaakseni loytam ista olin
huolellisesti peittan y t paksulla liinalla.
N akem atta
n aarasta ja outohajuisesta ilm asta huolim atta, jossa
hienon hienojen tuoksujen taytyy tukehtua, ne lenta
v a t kuitenkin vangittua kohti ja koettavat piiasta sen
luo tunkeutum alla liinan laskoksien alle. Minun metkuni eivat auttaneet.
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Tam an epaonnistum isen jalkeen,
josta saatu
johtopaatos on niin selva, ja m uistaen, m ita riikinkukkokehraajalla tekem ani n aftalinikoe opetti, pitaisi
m inun jark ev asti ajatellen luopua m ielipiteestani, etta
e ritty v at h aju t jo h taisiv at p erh o sk o iraita haajuhliin.
E tten niin tee, siita on m inun kiittam inen satunnaista
havaintoani. Sattum a tekee to isinaan yllatyksia johtaen totuuden poluille, jo ita siihen saakka on turhaan

Koko iltapaivan auringonlaskuun saakka jatkuu
tyhjan hakin ym parilla sarabanditanssi, jonka m uutoin
n aaraan todellinen lasnaolo aiheuttaa. V iim einkin ne
poistuvat, m utta eiv at kaikki. Jo tk u t ovat itsepaisia,
eivat tahdo m enna, niita kahlehtii jokin tenhoisa vetovoim a.
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etsinyt.
E raana aam una kokeillessani, oliko nakoaistilla
m itaan osaa koiraiden tiedusteluretkilla, suljin naaraan
lasikuvun alle ja panin sen pohjalle kuivalehtisen tam m enoksan. A setin kuvun poydalle vastapaata avonaista ikkunaa.
Sisaan tu llessaan eivat koiraat voi olla nakem atta
heidan kulkutiensa vierella olevaa vankia. Laatikko,
jonka pohjalla oli hiekkaa ja jossa n aaras vietti edellisen yonsa ja aam upaivansa rautalankahakissa, oli tiellani. Nostin sen sentahden m itaan erity ista ajattelem atta lattialle huoneen toiselle puolelle ham araan nurkkaan kym m enisen askeleen paahan ikkunasta.
Mita nyt tapahtui, ham m astytti m inua. Tulokkaista
ei y k sikaan pysah ty n y t lasikuvun luo, jonka sisassa
naaras oli k irk k aassa paivan valossa nahtavana, vaan
m enivat valinpitam attom ina ohi, sita tarkastam atta,
silm aystakaan siihen heittam atta. Kaikki lensivat huo
neen toiseen paahan puolipim eaan nurkkaan, johon olin
sijo ittan u t laatikon ja rautalankahakin. Siella ne lask eutuivat rautalankakuvun paalle rapytellen siipiaan
ja tupsahdellen sita vastaan.
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Kumma seikka todellakin. P erh o set kiiruhtavat
sinne, m issa ei m itaan ole ja sinne jaav atk in huolim atta toistuneista nakoaistinsa ilm oituksista. Ne len
ta v at lasikuvun ohi pysahtym atta, vaikkakin joku tuleva tai m eneva on siina ehdottom asti keksinyt naa
raan. Jonkun viekoittim en lum oam ina niiden huomio ei kiinny oikeaan.
Mika on ne p u ijan n u t? Koko edellisen yon ja
tam an aam upaivan on naaras ollut rautalankahakissa,
m illoin riippuen verkosta, m illoin levaten laatikon hiekalla. Sen, erittain k in sen paksun takaruum iin koskettam iin paikkoihin tarttu i tam an pitkan kosketusajan
kuluessa jonkinlaisia hajuja. Siina niiden lumousvoim a, siina lem m enjuom a, siina se, m ika saattaa
m yllakan tam m ikehraajain m aailm aan. H iekka sailyttaa hajun jonkun aikaa ja levittaa sita ym pari.
Haju se siis sittenkin perhosia ohjaa ja antaa
niille tietoja jo pitkan m atkan paahan. H ajuaistinsa
hallitsem ina ne eivat anna nakoaistin havainnoille m i
taan arvoa, vaan m enevat lasikuvun ohi, johon kaunotar on suljettu, rautalankahakin ja hiekan luo, mihin
tenhokannu on vuotanut — tyhjaan paikkaan, jossa ei
ole velhosta m uuta jaljella kuin lem uava todistus sen
askeisesta oleskelusta siella.
M uistehnia h y d n teism aailm asta. — 7
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V astustam aton rakkauden taikajuom a tarvitsee
valm istuakseen jonkin m aaraty n ajan. Mina kuvittelen sen olevan haihtum isen tap aista, joka vahitellen
k ehittyy ja kyllastaa ne esineet, joihin tuo liikkum aton m ohom aha on k o skettanut. Jo s lasikupu on tiiviisti poydalla tai, m ika on vielakin parem pi, lasilevya vasten, joten sisa- ja ulkoilm an valinen yhteys
on k atkaistuna, niin k o iraat eivat saavu, kun eiv at
tunne hajua, vaikka kokeilem ista jatkaisi kuinka kauan
tahansa. Jo s kohotan kupua hiukan tyontam alla sen
alle kolm e kiilaa, niin p erh o set eivat kuitenkaan heti
lenna luokse, vaikka niita on huoneessa koko joukko.
Mutta kun odotan puoli tuntia, jo ll’aikaa naaraan tislauslaitos yha toim ii, niin vierailijoiden kaynti tapahtu u kuten ennenkin.
Kun olen saanut ta sta kaik esta odottam attani selvan, voin teh d a vaihtelevia kokeiluja sita sam aa periaatetta seuraten. A am ulla panen n aaraan taas metalliverkkohakkiin ja sen alustaksi sam an tam m enoksan
kuin edellakin. Siina se pysyy liikkum attom ana ku
ten kuollut, katkey ty n een a lehtien alle ja ta rtu tta a
niihin varm aankin hajunsa. Kun vieraiden tuloaika
lahestyy, otan ju u ri p arah ik si kyllastetyn oksan ja
panen sen tuolille lahelle avonaista ikkunaa. N aaraan
ja ta n v erkkohakkiin keskelle h uonetta olevalle poy-

aina lahella ikkunaa, jonka edessa on tuoli tam m enoksineen.
Ei yksikaan lenna m uutam an askeleen paahan
suuren poydan luo, jossa naaras niita odottaa rautalankahakissaan. Ne ovat epavarm oja, sen selvasti
huom aa, ne etsivat.
V ihdoinkin ne loytavat, m utta m ita? Vain sen
oksan, joka on aam upaivalla ollut lihavan m uorin vuoteena. Siipiaan rapytellen ne tarttu v a t jaloillaan lehviin, tu tk iv at ne ylta ja alta, tunnustellen, kohotellen
ja painaen niita, kunnes lopulta kevyt oksakim ppu
putoo lattialle. M utta lehtien tarkastelem inen jatkuu
edelleen. Siipien lyonneista ja jalkojen tyonneista
liikkuu oksa lattialla kuten paperim ytty, jo ta kissanpoika viskoo kapalillaan.
Silla aikaa kun oksa loittonee tutkijajoukkoineen,
lentaa kaksi uutta tu lokasta sisaan. N iiden m atkan
varrella on tuoli, jolla lehvavesa oli jonkun aikaa. Ne
pysahtyvat ja nuuskivat innokkaina oksan koskettam ia
paikkoja. V aikka kum paisenkin toivon oikea esine
on aivan lahella m etalliverkkohakissa, jo ta en edes
peittanyt, niin ei kum pikaan kuitenkaan siita valita. L at
tialla tuupitaan yha edelleen m akuualusta, jonka paalla
naaras aam ulla lepasi, ja tuolilla tutkitaan sijaa, jossa
tam a vuode hetki sitten oli. A urinko painuu ja palaam ishetki lahestyy, rakkauden tuli heikkenee, sammuu, ja v ieraat poistuvat huom iseen saakka.
S euraavat kokeeni osoittavat, etta kaikenlaiset
esineet voivat olla lehtisen oksan asem asta tilapaisena
kiihokkeena. M uutamia aikoja edeltapain pidin naa-
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dalle.
P erhoset saapuvat, ensin yksi, sitten toinen, kolm as, pian viides ja kuudes. Ne tulev at ja m enevat,
palaavat, kohoovat, laskeuvat, len tav at ulos ja sisaan
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rasta m illoin verka-, m illoin flanelli-, puuvilla- tai paperialustalla, paninpa sen kovalle kenttavuoteellekin,
puiselle, lasiselle, m arm oriselle tai m etalliselle. Ja
kaikilla nailla esineilla oli jonkun aikaa kestaneen
kosketuksen jalkeen k oiraisiin sam a vastustam aton
vetovoim a kuin naaraalla itsellaan. Ne sailyttavat tam an om inaisuuden aina laatunsa m ukaan lyhyem m an
tai pitem m an aikaa. Paraim pia ta ssa suhteessa ovat
puuvilla, flanelli, tuhka, hiekka, sanalla sanoen kaikki
huokoiset aineet. M etallit, m arm ori ja Iasi kadottavat
sita vastoin tehokkuutensa. V ielapa kaikki esineet,
joiden paalla n aaras on ollut, v alittav at koskettaessaan
to isia houkutusvoim ansa niihin. Senpa tahden lensivatkin p erh o set tuolin istuinlaudalle, senjalkeen kuin
tam m enoksa oli siita pudonnut.
K ayttakaam m epa jotakin p arh aista alusista, flanellia esim erkiksi, niin me naem m e ihm eita. Pitkaan
koeputkeen tai pulloon, jonka kaula on juuri niin
laaja, etta perho m ahtuu ryom im aan sisaan, panen
flanellitilkun, em on kokoaam uisen lepolavitsan. Vierailijat tunk eu tu v at pulloon ja rap istelevat siella osaam atta enaa ulos. Tein niille satim en, jolla voisin ne
tuhotakin, m utta vapautan kuitenkin onnettom at ja
vedan flanellipalan ulos. Siita huolim atta huim apaat
ah tau tu v at pulloon takaisin ja jaav at ansaan. Niita
on sinne vetanyt haju, joka im eytyneena flanelliin on
ta rttu n u t siita lasiin.
A sia on todistettu. N aim aikainen m orsian levittaa erinom aisen hienoa, m eidan hajuaistillem m e tajuam atonta lem ua kutsuakseen ym pariston perhoset hai-
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hin, antaakseen niille tiedon jo kauaksi ja ohjatakseen
niita m atkalla. Ei kukaan naapureistani tunne haistellessaan vahintakaan hajua, eivat nuoretkaan, joiden
nenaherm ot eivat viela ole tylsyneet, vaikka sieraim et
olisivat kiinni kehraajan aaraassa.
Tam a hienon hieno m ehuste tunkeutuu helposti
joka esineeseen, jonka paalla naaras on hetken levannyt, ja niin kauan kuin haju ei ole viela kokonaan
haihtunut, on esine y h ta hyva viekoitin kuin em o itse.
Tasta syotista ei ole nakyvissa jalkeakaan. Paperilla,
joka on ollut alu stana ja jonka ym parilla v ierailijat
haaraavat, ei nay m itaan huom attavaa m erkkia eika
kosteita pilkkuja, vaan sen pinta on y h ta puhdas kuin
ennen hajun im eytym istakin.
Tuo m ehuste kehittyy hitaasti ja sita tay ty y hiu
kan keraytya varastoon, ennenkuin sen m ahti tulee
taysin ilmi. Jo s naaraan nostaa pois lepopaikaltaan
ja asettaa m uualle, kadottaa se hetkeksi vetovoim ansa,
m utta lepopaikkaan ta rttu n u t haju pitkan kosketuksen
aikana viettelee tulokkaat luoksensa. N aaraan patterit
kuitenkin ja tk av at jalleen toim intaansa, ja h y ljatty saa
valtansa takaisin.
P erhoslajin m ukaan tapahtuu erittym an valm istum inen aikaisem m in tai m yohem m in. Ju u ri kotelosta
tullut naaras tarv itsee jonkin aikaa kehittyakseen ja
ja jarjestaak seen suodatusputkiaan. A am ulla syntyneella riikinkukkok ehraaja-naaraalla on vierailijoita
valista jo sam ana iltana, m utta useim initen kuitenkin
vasta seuraav an a paivana, noin neljakym m entuntisen
valm istelun p e ra sta. T am m ikehraajanaaras sita vas-
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toin viiv y ttaa kutsu an sa kauem m in. Sen naim akuulutus jul^istaan vasta parin kolm en p aivan kuluttua.
Palatkaam m e h etkiseksi tun to sarv ien arvoitukselliseen m erkitykseen ta ssa kysym yksessa.
T am m ikehraajakoiraalla on kom eat tuntosarvet,
sam anlaiset kuin riikinkukkokehraajallakin, sen kilpailijalla naim aretkilla. Voiko tu n to sarv en lehtia pitaa
jo htavana k o m passina? Teen toistam iseen leikkauskokeeni p anem atta niille liiaksi painoa, eika yksikaan
leikatuista palaa. V arokaam m e kuitenkin ennakkopaatelm ia. R iikinkukkokehraaja on opettanut, etta on
tark eam p iak in syita kuin tu n to sarv et estam assa palaam ista.
S itapaitsi eras toinen kehraaja, a p i l a k e h r a a j a
( Lasiocampa trifo lii), edellisen lahisukulainen ja yhta
kom eatoyhtoinen kuin sekin, ja tta a ratk aistav ak si sangen pulm allisen kysym yksen. A p ilakehraaja on hyvin
yleinen asuntoni ym paristolla, aivan pihastanikin olen
sen koteloita loytanyt. Ne sekoittaa helposti tam m ikeh raajan koteloihin, niin sam annakoisia ne ovat.
Aluksi m inakin petyin. K uudesta kotelosta, joista
odotin tam m ikehraajia tulikin kuusi toisen lajin naarasta. No niin, naiden kuuden n aaraan luo, jotka
sy n ty iv at huoneessani, ei tullut koskaan koiraita,
vaikka niita toy h to p aita oli laheisyydessa yltakyllin.
J o s su u ret ja sulkam aiset tu n to sa rv e t ovat todellakin suunnan neuvojina, m ikseivat m uhkeasarviset
naapurini tien n eet m itaan siita, m ita huoneessani tap ah tu i? Miksi niiden tu u h eat tu p su t ja ttiv a t ne valinpitam attom iksi niiden m erkkitapausten suhteen, jotka
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saivat tam m ikehraajia joukoittain liikkeelle? Viela
kerran sanottakoon, etta elin ei m aaraa toim intakykyansa. Tcdsella elaim ella on luonnonlahjat, jotka
toiselta puuttuvat, vaikkakin elim et olisivat rakenteeltaan yhtalaiset.
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V
S. h .)

Maakiitajan ravinto.
C a r a b u s a u r a t u s L.
K irjoittaessani tam an luvun ensi riveja m uistuu
m ieleeni C hicagon teurastam ot, nuo k auheat lihatehtaat, jo issa tap etaan v u osittain 1,080,000 nautaa ja
1,750,000 sikaa. E lavina pannaan elaim et koneisiin
ja ne tulevat to isesta p aasta valm iina sailykkeina, silavana, m akkarana ja kaaroliikkiona. Ne m inun m ie
leeni m uistuvat, silla m aakiitajan teurastusvim m a on
y h ta nopeaa.
Minulla on tilav assa lasihakissa kaksikym m enta
viisi m aakiitajaa. N yt ne ovat piilossa laudanpatkan
alia, jonka olen p annut niille suojukseksi. V atsa painuneena viileaa hiekkaa vasten, selka kiinni lampim assa laudassa, jo ta auringon sateet hyvailevat, ne
nukkuvat ja su lattav at ruokaansa. Onni suosii m inua.
S attum alta tapaan kulkuek eh raajan toukkam atkueen,
joka lask eu d u ttu aan puu sta hakee soveliasta paikkaa
kaivautuakseen m aahan koteloitum aan. Siinapa on
erinom ainen k a rja m aakiitajan teurastam oon.
Kokoon toukkia ja panen ne hakkiin.
Pian jarjesty y kulkue uudestaan. T oukat, luvultaan noin sata
viisikym m enta, taiv altav at k iem uraisessa jonossa, me-

nevat laudan patkan lahelle perakkain kuin Chicagon
siat. Silloin juuri on sopiva hetki p aastaa pedot liikkeelle. Mina kohotan suojuslautaa.
N ukkuvat heti h era av a t tu n tiessaan lahella m arssivan saaliin hajun. Yksi juoksee toukkien luo, to i
nen ja kolm as sita seuraa saaden aikaan ham m ennysta
m aakiitajien leirissa. M aahan piiloutuneet kavahtavat
ylos ja koko rosvolaum a hyokkaa ohikulkevan joukon kim ppuun.
S iitapa syntyy unohtum aton naytelm a.
R ynnataan kulkueen alkupaahan, loppuun ja keskipaikoille, haukkiloidaan sinne tanne, selkaan, vatsaan,
aivan arviokaupalla. Toukkien k arvaiset n ah at repeilevat, pinjan neulasista, ravinnosta v ih re at suolet valuvat ulos. T oukat k o u ristuvat suonenvedontapaisesti
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kokoon, tuntien kipua runnellussa ruum iissaan, ne tarttu v at jalkoihinsa, v alu ttav at n estetta suustaan ja puresk elev at itseaan. V ahingoittum attom at kokevat hakea tu rv aa piiloutum alla m aahan. M utta ei yksikaan
selvia ehyin nahoin. Tuskin ne ovat ehtineet kaivaa
puolen ruum istaan hiekkaan, kun m aakiitaja karkaa
kim ppuun, repii ja h alkaisee vatsan.
Jollei m urhaam inen nain tapahtuisi m ykkien maailm assa, niin m e silloin huutaisim m e h irv easti Chicagon
jo u k k o teu rastu k sista. T arv itaan m ielikuvituksen korvia kuulem aan naiden raadeltujen vihlovia hatahuutoja. Minulla on ne ko rv at, ja tun to ani painaa, etta
olen syypaa tah an kurjuuteen.
N yt kaikkialta kuolevien ja kuolleiden lajasta jokainen m aakiitaja kiskoo ja repii kappaleen itselleen,
vie sen pois ja m enee syrjaan, to isista kauas sita
nieleksim aan. Tam an kappaleen jalkeen toinen leikkaa itselleen m adosta palan, sitten m uut, ja niin jatkuu niin k auan kuin teu raita on jaljella. M uutam assa
m inuutissa on toukkajoukko paloiteltu sykahteleviksi
repaleiksi, leikkeleiksi.
T oukkia oli sataviisikym m enta, teu rasta jia kaksikym m entaviisi, siis kuusi toukkaa kunkin m aakiitajan
osalle. Jo s h y o n teiset v ain m aarattom asti teurastaisivat, kuten lih ateh taitten tyolaiset, ja jos niita olisi
sata, kuten kohtalaisen su urissa liikkiotehtaissa, niin
niiden kym m entuntisena tyopaivana tappam ien uhrien
luku nousisi kolm eenkym m eneenkuuteen tuhanteen.
Sem m oista en n aty sta eiv at ole Chicagon teurastam ot
k oskaan saavuttaneet.

T appam isnopeus on vielakin ihm eteltavam pi, kun
ottaa huom ioon m aakiitajien rynnakon vaikeudet.
M aakiitajalla ei ole pyorivaa ratasta, joka tarttuu sian
jalkaan, nostaa sen valm iiksi teu rastajan puukkoa varten, ei silla ole liikkuvaa perm antoa, joka kuljettaa
tappajan nuijan alle haran, vaan sen itsensa taytyy
hyokata saaliiseensa kiinni, voittaa se ja varoa sen
harpuuneja ja ham paita. E ika se ainoastaan tapa saalistaan, m utta se sen viela syokin sam alla paikalla, ja
sita eiv at Chicagon tyolaiset tee. Mika veriloyly tulisikaan, jos hyonteiset ainoastaan tappaisivat!
Mita m eille k e rto v a t Chicagon teu rastam o t ja
m aakiitajan m assailyt? Ne kertovat, etta ihm inen,
jonka siveyskasitteet ovat ylevat, on m eidan aikanam m e harvinainen poikkeus. Sivistyksen kuoren alia
on m elkein aina luolakarhun aikaisten esi-isien raakuutta. O ikeaa inhim illisyytta ei viela ole. Se kehittyy vahitellen vuosisatain kaytteen kohottam ana ja
om antunnon opastam ana, m utta edistyy epatoivoisen
hitaasti.
V asta m eidan paivinam m e on lopullisesti h avitetty
orjuus, tuo m uinaisten yhteiskuntien tuki. On tultu
huom aam aan, etta ihm inen, vaikka m ustakin, on to
dellakin ihm inen ja toisten ihm isten arvoinen.
Mika oli nainen ennenm uinoin ja m ika han on vie
lakin Itam ailla ? Kiltti, sieluton elukka. N aisesta ovat
to h to rit kauan vaitelleet. Seitsem annentoista vuosisadan m ahtava piispa B ossuetkin piti naista ala-arvoisem pana kuin m iesta. T ahan otettiin todistukseksi
E evan luom iskertom us ja ylim aarainen kolm astoista
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kylkiluu, joka oli m uka A atam illa ennen ollut. Lopultakin on m yonnetty, etta naisella on sam anlainen
sielu kuin m eillakin, vaikka viela hellatunteisem pi ja
uhrautuvaisem pi. N aisen on sallittu k eh ittaa itseaan,
ja han onkin sen teh n y t y h ta innokkaasti kuin hanen
m iespuolinen kilpailijansa.
O rjuuden poistam inen ja naisen sivistam inen ovat
kaksi suurta ask elta edistyvan siveyden tiella. Meidan
jalkelaisem m e ja tk a v a t viela kauem m aksi. He jaksavat kohota kaikkien vastustusten ylapuolelle ja he nakevat selvasti, etta sota on m eidan k aikista luonnottom in nurinkurisuutem m e, etta voittajat, taistelujen
urak o itsijat ja kansojen rosvot, ovat iljettava m aanvaiva, etta toisten sa kasien puristam inen on pyssynlaukausta parem pi, etta onnellisin kansa ei ole se,
jolla on enim m an tykkeja, vaan se, joka rau h assa
tek ee ty o ta ja v au rastu u run sain m aarin.
He sen nakevat, m eidan jalkelaisem m e, ja nakev at paljon m uitakin ihm eita, jo tk a n y t ovat tu rh ia
haaveita.
Milloin tapa,htunee tam a kohoam inen pilventakaisia ihanteita k o h ti? T uskinpa se aika on lahellakaan?
Meilla on p ainajaisena heltiam aton taakka, jonkinlainen p erisynti, jos sita voi sanoa synniksi, kun emme
siita edes tahdokaan p aasta. Se kuuluu olem ukseem me, em m eka sille m itaan m ahda. Siihen taakkaan on
syyna vatsam m e, tuo erehtym aton elaim ellisyyden
lahde.

liemi- ja paistikysym ys. Niin kauan kuin vatsa maara a — ja sen hallitusaika ei ole kohtakaan lopussa
— vaatii se jotakin taytteekseen, ja voim akas elaa
vahavakisen hadasta. Elam a on hauta, jonka vain
kuolem a voi luoda um peen. Loppum attom asti teurastaen ihm inen, m aakiitaja ja kaikki m uut ruokkivat
itseaan, ainaiset joukkom urhat tek ev at m aan teurastam oksi, johon v e rrate n Chicagon lih atehtaat eivat ole
m ainitsem isen arvoisia.
Syojia on legionia ja taas legionia, m utta syotavia ei ole yhta runsaasti. P uutteessa oleva kadehtii
rikkauksien om istajaa, nalkainen nayttaa kyllaiselle
ham paitaan. Taistelu seuraa om istam isesta. Ihm inen
nostaa arm eijansa suojelem aan laihojaan, viinikellareitaan ja jy v a a itto ja a n ; sellainen on sota. Milloin se
loppuu? V oi! T uh at k ertaa voi! Niin kauan kuin
on susia m aailm assa, tarv itaan paim enkoiria lammaslaum oja vartioitsem aan.
Kuinka kauaksi m aakiitajista onkaan m inut ajatuksen juoksu viekoitellut! Siis asiaan.
Mista syysta yllytin m aakiitajat teurastam aan
toukkia, jotka hiljalleen olivat kaivautum assa m aahan,
kun olin ne vienyt noiden raatelijoitten laheisyyteen?
Oliko tarkoituksenani ja rje sta a itselleni hurja m urhanaytelm a? E ihan toki. Mina olen aina ottanut osaa
elainten karsim yksiin, ja kaikista vahaisim m ankin
elam a ansaitsee huom iota. Kun sy rjaytin saalivaisyyden, tein sen tieteellisten tutkim usten vaatim uksesta,
vaatim uksesta kyllakin sydam ettom asta.
Siten m ina nain m aakiitajien tavat, noiden puu-

Suolisto hallitsee m aailm aa. Meidan kaikista arvokkaim pienkin toim iem m e tak aa p istaikse kaskevana
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tarh an pienien polisien, jo ita kansa kutsuu puutarhureiksi (la Jard in iere). Mista ne o vat tuon liikanim en
saa n e e t? Mita m aakiitaja p yydystaa, m ista syopalaisista se p uhdistaa k u k k alav at? Ensi ottelu kulkuetoukkien k anssa antaa jo viittauksia, jatkakaam m e sa
m aan suuntaan.
U seam m an k erran huhtikuun lopulla saan pihastani kulkuetoukkia, m illoin enem m an, m illoin vahem m an. Poim in ne ja vien lasihakkiin. Juh lap o y ta heti
katetaan ja m assaily aikaa. K unkin toukan kim ppuun
kiiru h taa raatelijo ita joko yksi tai useam pia, ja pian
ovat toukan suolet ulkona. Toukkalaum an sukupuuttoon
tap pam isessa ei m ene n eljannestuntiakaan. N iista ei
jaa jaljelle m uuta kuin m uodottom ia repaleita, joita
on kuljetettu sinne tanne laudanpatkan alia piilossa
syotaviksi. Saalis ham paissaan potkii rosvo pakoon
haluten juhlia rau h assa. V irkaveljia tulee vastaan.
Ne h im oitsevat kark u u n p y rk ijan k an ssa roikkuvaa
palasta ja alk av at ro h k easti sita ryo staa. K aksi, kolm ekin k o ettaa yhtaik aa ry o v ata to v erin sa laillista
osaa. Jo k ain en ta rttu u leuoillaan kappaleeseen, repii
ja nielee ilm an pahaa kiistaa. Siina ei synny tositappelua kuten luusta riitelevien koirien kesken. Kaikki
jaa ryostoy rity k seen . Jo s om istaja on suopea, niin
aterioidaan rau h assa sen kanssa, leuat vasten leukoja,
kunnes kappaleen rev etty a kukin v etaytyy omine
osuuksineen tiehensa.
Nam a k irp eat to u k at ovat v arm aankin hyvin maukasta ruokaa, m aak iitajat p itav at n iita herkkunaan.
Mita enem m an naet toukkia hankin, sita enem m an ne

niita syovat. K ulkukehraajan kotelokoppien joukossa
ei ole kukaan tietaakseni tav an n u t m aakiitajaa eika
sen toukkaa. En m inakaan ollenkaan toivo loytavani
niita sielta. K otelokopissa on asukkaita vain talvella,
jolloin m aakiitajat m ajailevat m aan sisassa horroksissa,
ru u asta valittam atta. M utta huhtikuussa, kun kulkuekehraajan to ukat ovat etsim assa sopivaa paikkaa hautautuakseen m aahan koteloitum aan, m aakiitaja kayttanee hyvakseen n aita m akupaloja, jos se niita tapaa.
Tam an riistan k arvaisuus ei siita ole vastenm ielinen, painvastoin karvaisim m at kaikista toukistam m e,
uskonkoirat, n ay ttav at erikoisesti kiihoittavan tuon
suursyom arin ruokahalua. P aivakausia harhailee toukka
hakissani teu rastajien joukossa. M aakiitajat eivat ole
siita piittaavinaan. Silloin talloin joku n iista pysahtyy,
kiertelee ukonkoiran ym parilla, tutkistelee sita, koettaa
tonkia sen karh eata turkkia. T oukan tuuhea ja pitka
karva p eljasty ttaa sita, ja se p eraytyy paasem atta
otuksen m akuun. Y lpeana ja vahingoittum attom ana
ukonkoira m enee m efiojaan aallotellen selkanahkaansa.
T ata ei kesta kauan. Kun pelkuri on hyvin nalkainen ja saa viela kum ppaneita itselleen, niin se tu 
lee rohkeam m aksi ja p aattaa ry h ty a tosihyokkaykseen.
Niita on n y t nelja ukonkoiran kim pussa, joka niiden
edesta ja tak aa ahdistam ana lopuksi naantyy. Toukan
suolet rev itaan ulos ja se syoda hotkitaan, kuten m ika
m uu toukka tahansa.
Annan elaintarhani asukkaille erilaisia toukkia
seka karvattom ia etta karvaisia, m iten m illoinkin satun loytam aan. Kaikki ne saavat osakseen ylen lam-
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pim an vastaanoton, kunhan ne vain ovat keskikokoisia.
Liian pienia halveksitaan, silla niista ei saisi riittavan
suurta suupalaa. Liian isot taas olisivat m aakiitajalle
ylivoim aisia.
K arsak iitajan ja riikinkukkokehraajan
tou k at esim erkiksi olisivat m aakiitajalle hyvin mieluisia, m utta nam a ahdistettuina, ensi piston saatuaan
kiem urrellessaan h eittav at ahd istajan m atkojen paahan.
H yokattyaan jonkun k erran ja teh ty aan aina kuperkeikan m aakiitaja voim attom ana ja tta a rynnakkonsa
sikseen, vaikkakin k arvain m ielin. Saalis on liian
vakeva. Pidin p arisen viikkoa noita kahta vahvaa
toukkaa tiik erien lahettyvilla, m utta niille ei tehty m i
taan pahaa. Toukkien akkikiepaukset h erattiv at ped oissa kunnioitusta.
E nnen k aikkea on m aakiitaja heikonlaisten touk
kien teu rastaja. Yksi vika silla kum m inkin on. Se
m etsastaa m aassa eika puissa. En ole koskaan nah
n y t sen olevan tutkistelem assa pienim m ankaan pensaan
lehvistossa. H akissakaan se ei y h taan valita ajuruohotukun oksilla o levasta saaliista, olipa saalis sit
ten m iten houkutteleva tahansa. Se on vahinko, silla
jos m aakiitaja osaisi kiiveta ja kapuilla, niin m iten
pian kolmi- tai nelim iehinen joukko niita puhdistaisikaan kaalin m adoista! Ei niin hyvaa, ettei siina
jotain pahaakin.
T oukkien tap pam isessa on m aakiitaja oikea mestari, m utta puutarhojem m e toisten tuhoojien, etanoiden,
h av ittam isessa on siita vahan apua. N ilviaisen nalja
on sille n aet v astenm ielista, siksi se kay vain sellaisten etanoiden kim ppuun, jo tk a ovat raajarik k o ja ja

ontuvia. Mutta kaikkia m aakiitajia eivat etanat yhta
paljon inhoita. E ras toinen, suuri ja m usta laji (Procustus coriaceus) ta rttu u rohkeasti etanoihinkin, tyhjen taa niiden kuoret v alittam atta saaliin erittam asta
lim asta. V ahinko vain, etta tam a laji on harvinainen
puutarhassa, se kun olisi niin erinom ainen apurim m e.
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Raatokuoriaisia, lihakarpasia, ihrakuoriaisia, lyhytsiipinen
ja sittiainen hautajaisvieraina.
hautaus.

Tien varrella on m aam yyra, jonka m aam iehen
lapio on tappanut, ja aidan v ieressa on sydam ettom ien
poikien kuolleeksi kivittam a sisilisko, joka juuri oli
pukeutunut v iheriaan helm ipukuunsa. K avelija luuli
tehneensa ansiokkaan tyon, kun polki viattom an tarhakaarm een paan. T uulenpuuska heitti p esasta hoyhen ettom an linnunpojan. M iten naille ja m onille m uille
pikku raadoille k a y ? E tteiv at ne kauan saa hairita
m eidan silm aam m e ja nenaam m e, siita p itav at huolen
ketojen pienet te rv e y sta rk a staja t, ja niita on legio.
E nsiksi k iiru h tav at innokkaat pikku sissit, muurahaiset, ja alkavat leikella raato a kappaleiksi, sitten
tulee hajun houkuttelem ina k arp asia ja niiden kanssa
yhtaik aa len tav at p arv ittain — m ista lentanevatkaan
— latu sk aiset raato k u o riaiset ( S ilp h a ), ihrakuoriaiset
(D erm estes) ja lyfaytsiipiset ( S ta p liylin u s), kaikki alkaen innokkaasti tutkia, kaivaa ja tonkia tuossa haisevassa raadossa.
Milta nayttaak aan kuollut m aam y yra? V oittakaam m e vastenm ielisyytem m e ja kaantakaam m e raato
jalallam m e. Mika m yllakka onkaan sen alia, mika

Sisiliskon

Turkkilot hautajaisissa.
N e c r o p h o r u s v e s t i g a t o r H ersch.
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tyolaisten hyorina! Saikahtyneina pakenevat surusiipiset raato k u o riaiset ( S ilpha atrala L .) ja kaivautu v at m aakoloihin, sap rin it ( S a p rin u s), joiden pinta
on kuin kiilloitettua ebenpuuta, eh attay ty v at pois,
ihrakuoriaiset ( Dermestes), joiden hartioilla on kirkkaanruskea, m ustapisteinen huppuhuivi, aikovat m yos
piiloon, m utta k o m pastuvat v isvasta juopuneina ja
k aan tav at hohtavanvalkoisen vatsapuolensa nakyviin.
Mita ne kaikki tek iv at niin kuum eisen kiihkoisina?
Ne poistav at kuolleita elavien tielta. Ne ovat erinom aisia alkem isteja ja m uuttavat m eille vahingolliset
m adantyvat raad o t v aarattom iksi, hedelm oittaviksi aineiksi, ne im evat raad o n kuiviin eivatka lepaa, ennenkuin se on aivan vahingoton.
S uurin n aista m aan puh d istajista on t u r k k i l o
( N ecrophorus vespillo L J , joka eroaa suuresti kooltaan,
v ariltaan ja tavoiltaan pienem pien raatokuoriaisten
ro sk av aesta. T arkeitten toim iensa m erkiksi haisee se
m yskilta. Sen tuntosarvien p aissa on punakeltainen
nuppi, rinta on nankiininkeltainen ja peitinsiivilla
k ak si o ranssinkeltaista poikkijuovaa. Sen puku on
kom ea, m elkeinpa ylellinen ja loistaa toisten rinnalla,
jo tk a ovat m ustissaan, kuten hautajaisiin m enevien tuleekin olla.
Ei se ole m ikaan ruum iinraivaaja, joka paloittelee
ruum iita leukojensa leikkelyveitsilla, vaan se on kirjaim ellisesti haudankaivaja. Muut raato k u o riaiset syov at haudattav asta kappaleen kuitenkaan unohtam atta
p erheitaan, m utta turkkilo ei k ay ta loytoaan juuri ollenkaan om aksi hyvakseen, vaan kaivaa sen karvoi-

neen paivineen kuoppaan, jossa se ajan tullen on
toukan
ravintovarastona.
Se hautaa sen pannakseen siihen m unansa.
V aikka turkkilo onkin varova ja m elkeinpa kompelo liikkeissaan, on se erittain taitava tyossaan. Jonkun tunnin kuluttua katoaa sen om aan ruum iiseen
nahden suunnaton saalis, m aam yyra esim erkiksi, kuin
m aan nielem ana, ja m erkiksi siita jaa vain pieni multakasa hautauspaikalle.
Tahan nopeaan toim intatapaansa nahden on tu rk 
kilo ensim aisia kedon terveysoloista huolehtivien pikku
olioiden joukossa. Sita paitsi se on m yos erittain
alykas hyonteinen, jonka henkisten kykyjen on sanottu
olevan yhta kehittyneita kuin kaikista korkeim m alla
asteella olevien am piaisten, m ehilaisten ja m uurahaisten. Me aiom m e tutkia ta ta kysym ysta erikseen, nyt
rajoitum m e tark astam aan turkkiloa tyossaan.
Em m e tyydy niihin havaintoihin, joita sattum alta
saam m e tehda siella ja taalla, vaan m eidan on hankittava tilava hakki, jossa voim m e seu rata tarkasti
turkkiloiden elam aa. Mutta m ista saam m e hakkiin
asukkaita? Minun kotiseudullani, Etela-R anskassa, olivien m aassa on vain vahan turkkiloita, m ikali tiedan,
vain yksi laji, Necrophorus vestigator H ersch, ja sekin
sangen harvinainen. E nnen sain kevaisilla retkillani
niita vain kolm e tai nelja kappaletta, m utta nyt tarvitsisin tutkim uksia varten vahintain kym m enkunnan.
Saan toivom ani m aaran kuitenkin kokoon, kun
sijoittelen p u u tarhaani sinne tanne rosm arinien, mansikoiden ja laventelipensaiden valiin kuolleita maa-
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Turkkilot hautaamassa

sammakkoa.

m yyria. Тзіѵаап tuulet k u ljettav at raadon hajun ympari, ja ruum iin k an tajo ita tulee kaikkiaan neljatoista.
Mutta ennenkuin k erro n hakkihuom ioistani, pysahdym m e tark astam aan turkkiloiden toim ia vapaudessaan.
H yonteinen ei valitse saalistaan voim iensa mukaan, niinkuin petoam p iaiset tekevat, vaan se ottaa
m ita sattum a antaa. Sen loytam ista raadoista ovat
to iset pienia, k u ten p aastaiset, to iset keskikokoisia,
k uten peltohiiret, ja m uutam at tavattom an suuria, ku
ten m aam yyrat, ro ta t ja tarh ak aarm eet, joiden hautaam iseen eiv at yhden haudankaivajan voim at yksin riita.
T avallisesti tu rk k ilo t eiv at jak sa kuljettaa raato ja paikasta toiseen, k orkeintaan hiukan siirtaa tyontam alla
altapain selallaan.
H ieta-(A m m ophila), rengas-(C erceris), peto-(Sphex)
ja tieam piaiset (Pom pilus) k aivavat kolonsa, m ihin parhaaksi nakevat, ja v iev at sitten saaliinsa sinne joko
lentaen, tai, jos saalis on liian raskas, laahaten pitkin
m aata. Niin ei voi turkkilo tehda, vaan sen on haud attav a raato siihen, jo ssa se sattu u olem aan. Se voi
olla joko pehm ealla m aalla tai kivella, paljaalla paikalla tai ruohokossa, jossa erittain k in juolavehnan
ju u re t ovat k a iv a m ista . estam assa. Jo sk u s sattu u puutarh u rin lapio h eittam aan sen pensaikkoon, jolloin se
ja a ehka riippum aan jonkun tuum an paahan m aasta.
Nain erilaisista p aikoista ja niista jo htuvista erilaisista k aivam isen h aito ista voi jo p aattaa, etta turkkilolla ei voi olla m itaan m aaratty a m enetelm aa toissaan. S attum ia lukuunottam atta pitaa sen m uuttaa
(S. H.)
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toim intatapojaan sikali kuin sen heikko arvostelukyky
sallii. Sahata, taittaa, irro ittaa, kohottaa, kaivaa, siirtaa — ne ovat keinoja, jo ita turkkilon tay ty y tarpeen
tullen k ay tta a hautaam ispuuhissaan. Jo llei se niihin
kykenisi, vaan m enettelisi sam oin kaikissa tapauksissa,
silloin se ei voisi tehda toitaan, jotka sille kuuluvat.
T asta jo huom aa, kuinka lyhytnakoista on tehda
jo htopaatoksia y h d esta ainoasta tapau ksesta, jossa
luulee h av aitsev an sa alyllisia yhdistelm ia ja harkittuja
tarkoituksia. Jokaisella vaiston ilraauksella on tietysti
syynsa, m utta voiko hyonteinen jo etukateen arvostella
m enetelm iensa tark o itu k sen m u k aisu u tta ? O ttakaam m e
ensin selvaa ty o sta kokonaisuudessaan, lisatkaam m e
tosiasia toiseen, niin ѵоішше ehka sitten vastata tuohon kysym ykseen.
R avinnosta aluksi sananen.
Y leisena terveyspolisina ei turk k ilo hylji m itaan raato a, jo k a jo alkaa
m adata. K aikki sille kelpaa seka k arv aiset etta hoyheniset, kunhan raato vain ei ole y livoim aisen iso.
Se tutkii y h ta innokkaasti konnaa kuin kaarm ettakin.
A rvelem atta se ottaa haltuunsa sem m oiset harvinaisetkin loydot, jo ita se ei koskaan sita ennen ole tuntenut. N iinpa p itiv a t tu rk k ilo t h akissani hyvana saaliina kiinalaista k u ltakalaa ja hautasiv at sen tavalliseen tapaansa. Ei teu raslih aak aan halveksita, lam paan
kyljys, palanen pihvia, jos ne vain h aisevat tarpeeksi,
k ato av at m aahan y h ta hyvin kuin m aam yyra tai hiiri.
T urkkilo ei, sanalla sanoen, pida erikoisesti m istaan,
vaan hau taa kaiken, m ika on m adantynytta.
S euratkaam m e hautaam ista. M aam yyra on maan

pinnalla. Pehm ea m ulta on helppoa kaivaa. Nelja
turkkiloa on saapunut, kolm e koirasta ja yksi naaras.
Ne ovat piilossa raadon alia, joka n ay ttaa tulleen elavaksi uudestaan, kun se liikkuu kaivajien selkien kohottam ana. Kuka ei tietaisi, m ita tapahtuu, voisi hamm astya tuota elavaa kuollutta. A ika ajoin pistaytyy
joku kaivaja nakyviin, kulkee yli raadon tutkien ja
tark astaen sen tu rk k ia seka pujahtaa taas sen alle,
nousee jalleen tarkastusm atkalleen ja katoaa uu
destaan.
R aato liikkuu kovasti, tarisee ja kohoilee sam alla
kuin sen ym parille kohoo pieni m ultavalli.
O m asta
painostaan se vajoo hautaajien kaivam aan kuoppaan.
Pian liikkuu m yoskin m ultavalli nakym attom ien
tyolaisten tonkim ana, putoo kuoppaan ja peittaa ruum iin. Se on salainen hautaus. R aato nayttaa itsestaan vaipuvan kuten nestem aiseen aineeseen. V ajottam inen jatkuu siksi, kunnes haudattava on tarpeeksi
syvalla.
M utta vaikka m aam yyra on peittynyt m ultaan, ei
hautaam isen tark o itu s ole saavutettu. Jo s parin, kolm en paivan kuluttua avaa haudan, niin nakee toiden
jatkoa. M aam yyra ei ole enaa m aanm yyra, vaan haiseva, vihertava, m ataneva, karvaton, kasaan tyonnetty
kim pale. Se on tilavassa kuopassa, jonka seinat ovat
tiiviiksi painetut. K arva on tosin lahtenyt, joko turkJiilot ovat sen leikanneet tai se on m adatessa irtautunut, m utta m uuten on raato ehea. Se on saastetty tulevalle sukupolvelle, vanhem m at eiv at ole sita
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syoneet, ehka ottan eet v irkistyksekseen vain jonkun
suuntayden siita kihoavaa visvaa.
H audankaivajista on kaksi raadon vieressa, koiras
ja naaras. N elja niita oli h autajaisissa, m ihin siis on
kaksi koirasta m ennyt? Loydan ne k ayristyneina kokoon m ullasta, m elkein m aanpinnasta.
Tam a huom io ei ole ainoa laatuaan. Jo k a kerta kun
olen n ahnyt turkkiloiden hautaam ism enettelyn, ovat lopuksi m uut, jotka tavallisesti ovat koiraita, kadonneet ja
vain yksi pari ja a n y t jaljelle. T urkkilot ovat erinom aisia p erheenisia, jo tk a eivat ole niin huolehtim attom ia jalk elaisistaan kuin m uut hyonteiset. Ne
ty o sk en telev at ero itu k setta seka om aksi etta toisten
hyvaksi. Jo s joku p ari on saan u t liian vaikean tehtavan, tulevat to iset hajun viekoittelem ina apuun. Ne
k aivavat, v ajo ttav at raadon m aahan ja p oistuvat sitten,
jattaen parin yksin n auttim aan perheilojaan.
T am a p ari jatk aa to itaan toukkiansa varten. Kun
kaikki on teh ty , m enevat ne pois ja eroavat, alkaakseen toisaalla uudestaan, jollei m uutoin, niin apum iehina.
Olen vain kahden hyonteislajin k oiraan nahnyt
huolehtivan jalkelaisistaan hankkim alla niille ravintoa.
Toinen on lehm an lannassa elava sittiainen, toinen
raato ja hautaava turkkilo. L ikaviem arin puhdistajan
ja h audankaivajan ta v a t ovat siis esim erkiksi kelpaavia. Mihin hyve joskus ek sy y k aan ?
M unasta tulleen toukan elam asta ja m uodonvaihd oksesta k erro n vain lyhyesti, koska asia liikkuu niin
vah an m iellyttavilla alueilla. T oukokuun lopulla kai-
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van ylos hiiren, jonka turkkilot hautasivat kaksi viikkoa sitten. Se on m uuttunut m ustaksi, pikim aiseksi
puuroksi, jossa viisitoista tayskokoista toukkaa kaivelee.
M uutamia turkkiloita, arv attav asti toukkapesueen vanhem m at, tonkii myos puuroa. Munimisaika on ohi, ruokaa yllin kyllin, ja kun vanhuksilla
ei ole m uuta tekem ista, ovat ne asettuneet nuorison
kanssa sam aan poytaan.
Turkkilon kehitys kay nopeasti. K orkeintaan on
neljatoista paivaa hiiren hautaam isesta kulunut, ja nyt
ovat jo to u k a t koteloitum aisillaan. R aadosta kihoava
neste, joka on m uiden vatsoille m yrkkya, on kai tu rk 
kilon toukille hyvaa, kasvam ista jouduttavaa ravintoa.
Elava kem ia kiiruhtaa epaorganisen kem ian viim eisten
reaktioiden edelle.
T oukat ovat, kuten pim eassa elavat ylim alkaan,
likaisen valkeita, karvattom ia ja sokeita. Ulkomuodoltaan ne jossain m aarin m uistuttavat m aakiitajan
toukkia. Leuat ovat m ustat ja vahvat, leikkaam iseen
erittain sopivat. J a la t ovat lyhyet, m utta toukan
liikkeet ov at silti vilkkaat.
Toukkien seurassa olevissa turkkiloissa on pelasty ttav assa m aarassa syopalaisia. Niiden pinta on
aivan loisten peitossa, niin etta hyonteinen m uuttuu
m elkein m uodottom aksi. Syopalaiset ovat pienia punkkeja (G am m asus coleopterorum ), joita on niin usein
m yos sittiaisen vatsan alia. T urkkilo ja sittiainen,
nuo, jotka om istavat elam ansa yleiselle terveydenhoidolle ja joiden perhe-elam a on niin m ieltakiinnittava,
ne saav at hyvista toistaan niin pahan palkan.
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T urkkilon p erhe-elam a on esim erkiksi kelpaava,
m utta vain vah an aikaa. K esakuun ensi puoliskolla,
kun p erh eesta on p id etty tarp eek si huolta, lakkaavat
turkkilot hautaam asta, vaikka m ita panisin hakkiin
syotiksi. T urkkilot p y sy v at piilossa m ullassa, vain
silloin talloin nousee joku pinnalle h itaasti, vasyneena.
E ras erikoisuus niissa h erattaa huom iotani. Kaikki,
jotka nousevat m aasta, ovat vaivaisia, niiden jasenet
ovat m illoin ylem paa m illoin alem paa poikki nivelistaan. M uutam alla on kuitenkin yksi silpom aton
jalka. Sen ja to isten tynkien avulla se laahaa itseaan
vaivoin hiek asta ylos. T uossa tulee sen luo toveri,
jonka ja la t o vat terv eet. Se ta rttu u vaivaiseen, repii
vatsan ja tap p aa sen. H akkini m uutkin tu rk k ilo t saav at sam an kohtalon, ne syodaan tai ainakin ruhjotaan.
Aluksi niin rauh alliset suhteet ovat m uuttuneet kannibalism iksi.
H isto riasta tiedam m e, etta m onet kansat, m assag eetit esim erkiksi, tap p o iv at ikaihm iset saastaakseen
ne vanhuuden heikkoudelta. M urhaava kurikan isku
harm entuneeseen kalloon oli heidan m ielestaan lapsen
rak k au tta vanhem piaan kohtaan. Niin lie turkkiloistakin. Kun ne vanhoina eivat enaa m ihinkaan kelpaa,
niin tap p av at ne toisensa. Mita hyodyttaa pitkittaa
sairaan ja vaivaisen elam aa?
M assageetit voiv at kauheaa tap aansa puolustaa
ruu an puutteella, m utta eivat turkkilot, silla, kiitos
m inun anteliaisuuteni, niilla on rav in to a seka m aassa
etta m aan alia. N alalla ei ole m itaan osaa tassa kesk inaisessa tappam isessa. Se on vain sam m uvan ela-

man sairaalloista raivoa, nurinkurisia haluja. Kun vanhalla turkkilolla ei ole enaa m uuta tekem ista, katkoo
se toisten jalkoja ja syo tovereitaan valittam atta siita,
etta senkin ja lat vuorostaan katkotaan ja sekin syo
daan. Siten p aa tty v at turkkilon syopalaisten saastuttam an vanhuuden paivat.
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Turkkilot. — Kokeita.
T urkkilot ovat tulleet kuuluisiksi erinom aisen
alykkaina hyonteisina. L acordaire kertoo niista kaksi
tarin aa teo ksessaan „Introduction a l’entom ologie"
(Johdatus hyonteisoppiin), m ina lainaan ne tahan.
,,Clairville“ , sanoo tekija, „ilm oittaa nahneensa
N ecrophorus vespillo’n, joka, aikoessaan haudata kuollutta h iirta ja huom atessaan, etta m aa hiiren alia
oli liian kovaa, kaivoi kuopan hiukan kauem m aksi
pehm eam paan m aahan. Kun kuoppa oli valm is, koetti
se v ierittaa hiiren siihen, m utta ei yksin jaksanut.
Silloin se lensi pois ja palasi hetken k uluttua neljan
toverin kanssa, jo tk a sita autto iv at k uljettam aan hiirta
ja hautaam aan sen." „T am m oiset te o t“ , lisaa Lacor
daire, „ed ellyttavat alyperaisia johtopaatoksia."
„S euraava p iirre ", sanoo han edelleen, „jonka
G ledditsch kertoo, viittaa kaikesta p aattaen m yoskin
ym m arryksen olem assa oloon. E ras hanen ystavansa
tahtoi kuivata rupikonnan ja pani sen sentahden m aa
han p istetyn seipaan nenaan, etteiv at turkkilot sita
saisi viedyksi. M utta tam a varovaisuus ei auttanut,
silla turkkilot k aivoivat m ullan kepin juurelta, niin
etta keppi kaatui, ja hau tasiv at sitten seka kepin etta
rupikonnan."
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Olisi paljon m erkitseva tunnustus hyonteisten alya
koskevassa kysym yksessa, jos me naiden kahden kertom uksen perusteella m yontaisim m e turkkiloiden ymm artavan teon ja seurauksen, tarkoituksen ja keinon
valisen suhteen. M utta ovatko nuo ju tu t taysin tosia?
Tukevatko ne niista tehtyja johtopaatoksia? Eivatko
ne henkilot ole hiukan yksinkertaisen lapsellisia, naiveja, jotka p itavat niita taysin patevina todistuksina?
H yonteistieteilija on varm asti jonkin v erra n naivi
ainakin kaytannon ihm isten silm issa, kun antautuu
tutkim aan niin pienia elaim ia. Niin, olkaam m e naiveja,
m utta alkaam m e lapsellisen herkkauskoisia. Ennenkuin
m yonnam m e hyonteisilla olevan ym m arrysta, kayttakaam m e om aam m e ja, m ika tarkeinta, kokeilkaam m e.
T osiasiaan, joka on sattum alta tapahtunut, ei ole arvostelem atta p eru stettav a saantoa.
Mina en tahdo, hyvat turkkiloni, vahaksya teidan
ansioitanne, en, se ajatus on kaukana m inusta, mina
vain olen hiukan varovainen m uistiinpanoissani, jotka
y listavat teita viela enem m an kuin rupikonna ja keppi ja
jotka tah to v at kohottaa teidan m aineenne uuteen valoon.
Puolueettom an historian asia ei ole tukea jotakin
m aarattya oppia, vaan kulkea sita tieta, johon tosiseikat viittaavat.
Mina tahdon kysya, ajatteletteko te
johdonm ukaisesti, kuten teista sanotaan. Onko teilla
vai eiko teilla ole alyn valkahdyksia, pienia hitusia
ihm isen ja rje sta ?
Sita tahdon kysya.
E nsiksi on o tettava kokeilem alla selvaa siita, m ita
Clairville kertoo kovasta m aasta ja avuksi kutsutuista
turkkiloista. Paastakseni asian alkuun on m inun han-
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kittav a hiiri, silla m aam yyran iso ruum is olisi ehka
liian rask as liikuteltavaksi. Saadakseni hiiria pyydan
ystavianikin ja naapureitani olem aan minim apunani.
He n auravat m inulle, m utta tark a sta v a t kuitenkin pyydyksiaan. T urhaan. A ina on niin, etta kun haluaa
jotakin hyvin tavallista, on se tullut hyvin harvinaiseksi. Provencelainen sananlasku, rum a kyllakin, sanoo isanisansa latinalaisen sananlaskun m ukaan: kun
hakee kakaro ita ovat hevoset um m ella.
V ihdoin kuitenkin saan toivom ani hiiren. Panen
sen hakkiin.
H akin m ultaan peitan tiilikiven, joka
on olevinaan
kova m aa ja sen lahella sam assa
taso ssa on pehm eaa hiekkaa. A setan hiiren tiilen
keskelle.
H akissani on seitsem an turkkiloa, nelja
k o irasta ja kolm e n aarasta, jotka kaikki ovat mullassa, to iset lahella pintaa toim ettom ina, to iset tyoskennellen koloissaan.
Ne nuuskivat kohta uuden
raadon olevan lahella ja kello seitsem an aam ulla
tulee kolm e turkkiloa, yksi
n aaras ja kaksi koi
rasta, kiireesti sen luo. Ne tunk eu tuvat hiiren alle,
joka liikkuu niiden ponnistuksista. Ne koettavat kaivaa kuoppaa tiilta p eittavaan ohueen hiekkakerrokseen,
sentahden kasautuu pieni hiekkavalli hiiren ym parille.
M uutam an tunnin ne n ykivat raatoa, m utta tuloksetta. Mina k ay tan tilaisu u tta hyvakseni tarkastaakseni, m iten ne kaivam istaan harjoittavat. Kun
turkkilo tahtoo liik u ttaa kuollutta, kaantyy se selalleen, ta rttu u kaikilla kuudella jalallaan kiinni hiiren
turkkiin, painaa selkansa m aata vasten, tyontaa jaloillaan eteenpain sam alla kuin otsa ja takaruum iin

T U R K K I L O T . ---- K O K E I T A .

129

paa ovat apuna pitam assa raatoa koholla. Maaia kaivettaessa kaannytaan taas oikeaan asentoon. Niin tyoskentelevat kaivajat vuorotellen ja lat ilm assa, silloin
kun raatoa tahdotaan liikuttaa, vuorotellen m aassa,
kun tahdotaan kuoppaa syventaa.
Paikka, jossa hiiri on, tunnustetaan lopultakin
m ahdottom aksi. E ras koiras tulee nakyviin, tutkii
hiirta, kulkee sen ym pari ja tonkaisee sita sielta taalta.
H yonteinen katoaa, ja nykim iset alkavat taas. Onko
tutkim usm atkalla kaynyt koiras kertonut toisille tutkim ustensa tulokset, ja alkavatko ne nyt siirtaa raatoa
parem m alle paikalle?
Niiden teo t eivat sita ollenkaan todista. Kun tutkim usm atkailija liikuttelee hiirta, seu raa v at to iset esim erkkia ja kohottelevat sita, m utta niiden jala t eivat
potki sam aan suuntaan, silla kun kuorm a on saatu
tiilikiven reunalle, siirtyy se takaisin alkuperaiselle
paikalleen. Kolme tuntia jatkuu ta ta heiluttelem ista,
m utta hiiri ei kulje sen m ultavallin yli, joka on luotu
sen ym pari.
Toinen koiras tulee, tekee tutkim iskiertom atkansa.
Se koettaa m illaista m aa on aivan tiilikiven vieressa,
se kaivaa koekolon. Sitten se palaa takaisin tyopaikalleen ja tukien selkaansa tyontaa hiirta sorm en
leveyden verran toivottuun suuntaan. O nnistuuko se talla
k ertaa? Eipa suinkaan, silla hiiri heti v ierah taa takaisin.
Nyt m enevat m olem m at koiraat tarkastusretkelle,
kum pikin suunnallensa. Ne eivat pysahdy ensim aisen
koiraan kaivam an koekuopan luo, vaikka se on aivan
lahella tiilikivea, joten turkkiloilla ei olisi suurta vaiM uistelm ia h y o n teism aailm asta. — 9
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vaa hiiren kuljetu k sessa siihen, vaan ne juoksentelev at kiiruusti ym pari hakkia tonkaisten m aata sielta
ja taalta ja kyn taen m atalia vakoja m ultaan. Ne menev at tiilesta niin kauaksi kuin m ahdollista. Erikoisesti ne k aivelevat hakin seinien vieruksia. En kasita,
m iksi ne niin tekevat, silla m ulta on kaikkialla sam anlaista. T oisesta kaivospaikasta ne siirty v at toiseen,
sitten kolm anteen, n eljanteen, viidenteen ja v asta kuudennessa paikassa on m aa kelpaavaa. Ne eivat kaiva
kuitenkaan hautaa, johon hiiri m ahtuisi, vaan koekuoppia, jotka eivat ole syvem pia kuin elaim en puoliruum iiseen saakka.
Sitten ne p alaavat hiiren luo. H iiri liikkuu sinne
ja liikkuu tan n e, kunnes se vihdoin p y orahtaa hietavallin yli. N yt se on tiilelta poissa ja liukuu vahin
erin eteenpain, n ykayksittain, nakym attom ien vipujen
nostam ana. N ayttaa kuin se kulkisi itsestaan. Talla
k ertaa tyosk en telev at kaikki y hdistetyin voim in, ainakin joutuu kuorm a viim eiselle koekaivospaikalle pikem m in kuin odotankaan. Sitten alkaa hautaus tavalliseen tapaan. Kello on nyt yksi. O soittaja on siis
k ulkenut puoli k ierro sta kellon num erotaululla, ennenkuin turkkilot loysivat sopivan hautapaikan ja saivat
hiiren sinne viedyksi.
T asta k okeesta nakee, etta koirailla on erittain
tark ea osa y h teisessa tyossa, koska ne ovat luultavasti kehittyneem pia kuin naaraat. Kun tilanne on
vaikea, hake vat ne selvitysta, tu tk iv at m aata paastakseen esteista perille, v alitsev at paikan, johon hauta
on kaiv ettav a. K auan tu rh aan koeteltuaan haudata
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tiilen paalle lahtivat k o iraat yksin tarkastusm atkoille
ja koettivat voittaa vaikeudet. N aaras, luottaen apulaisiinsa, odotti hiiren alia koiraiden tutkim usten tuloksia.
S euraavat kokeet vahvistavat apulaisten ansioita.
On huom attava, etta sitten kun todettiin hiiren
alia olevan voittam attom ia esteita, ei k aiv ettu hautaa
valm iiksi pehm eaan m aahan, vaan tyydyttiin vain koettelem aan, olisiko paikka hautaam iseen sovelias. On
siis v aara otaksum a, etta tu rk k ilo t kaiv aisiv at ensiksi
kuopan, johon sitten kuljettaisivat raaddn. Niiden
taytyy tuntea raadon ruum iin paino selassaan ennenkuin ne ry h ty v at hautaam ispuuhiin. Ne tyoskentelevat
vain silloin, kun saaliin kosketus niita kiihoittaa. T u rk 
kilot eivat koskaan kaiva kuoppaa, jollei raato jo ole
sopivalla hautaam ispaikalla. Sen ovat m inulle enemman kuin kaksi kuukautta kestaneet p aivittaiset kokeeni osoittaneet.
Clairvillen jutun loppuosa ei pida paikkaansa sen
parem m in. T urkkiloiden pitaisi siis Clairvillen mukaan voittam attom ien esteitten sattuessa hakea apua,
palata tovereineen ja yhteisvoim in ry h ty a hau taa
m iseen.
Ensiksi taytyy kysya, mihin toim enpiteisiin havainnontekija oli ry h ty n y t tunteakseen hiiren luona
olleet turkkilot. Miten han oli m erkinnyt niiden joukosta sen, joka lahti hakem aan apua? Onko varm aa,
etta pois m ennyt palasi ja tuli toisten seurassa? Siita
ei sanota m itaan, vaikka se kuitenkin on siksi tarkea
seikka, ettei tark an havainnontekijiin olisi sita pitanyt
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ja tta a huom ioon o ttam atta. Eivatko kyseessa olevat
olleet pikem m inkin viisi m ita tah an sa m uuta turkkiloa,
jotka hajun houkuttelem ina tu liv at hiiren raadolle vain
om aa hyotyaan hakien eivatka y h teisesta sopim uksesta
toisiaan au ttam aan ? Mina tunnustan, etta pidan tata
otaksum aa tark k o jen tietojen p uutteessa oikeam pana.
T odennakoisyys on sittenkin v asta todellisuus,
kun tapahtum at tark istetaan ja kokeillen todetaan.
Tiilikivikoe jo valaisee asiaa. Kolme koe-elaintani
ponnisteli kuusi tuntia, ennenkuin saivat saaliinsa viedyksi pehm ealle m aalle. Ne olisivat tarv in n eet apua
tassa rask aassa ja pitkallisessa paivatyossa. Olihan
sam assa hak issa viela nelja m uuta tu rkkiloa vain matalalle m ultaan kaivautuneena, olivathan ne tuttuja
to v ereja, joiden k anssa ne olivat jo ennen tyoskennelleet yhdessa, m utta kuitenkaan ei kenenkaan paahan p alk ah tan y t hakea niita apuun. V astuksista huolim atta tek iv at ne, jo tk a ensiksi h iiren valloittivat,
tyonsa loppuun ilm an apua, ilm an helposti saatavissa
olevaa apua.
Mutta, voitaisiin sanoa, olihan niita kolm e, ne
p itiv at itseaan ilm an apuakin kylliksi vahvoina. Tam a
kaanne ei pida paikkaansa, silla useita kertoja kokeita
toistaessani eivat turkkilot koskaan jattan eet tyopaikkaansa, eivat vaikeim m issakaan olosuhteissa, eivatka
m enneet apulaisia noutam aan.
T yokum ppanit ovat
satunnaisia eivatka hankittuja apum iehia, ne otetaan
v astaan ilman riitaa, m utta m yoskin ilm a n ' kiitollisuutta. Niita ei kutsuta, vaan niita siedetaan.
Kova m aapera, joka pakoittaa k uljettam aan raa-
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don m uualle, ei ole ainoa vastus, joka turkkiloiden
on voitettava. Usein, niin, useim m iten on m aa ruohoa
kasvavaa, etenkin juolavehnaa, jonka sitk eat juurisaikeet ovat m aassa selviam attom ana verkkona. Kaivautum inen ju u rien valiin on helppoa, m utta raadon
hautaam inen juuriverkon lapi on toista, silla verkon
silm at ovat liian pienet, etta raato sopisi niista pujottautum aan. Ovatko turkkilot heuvottom ia tam m oisen ja niin tavallisen esteen sattu essa? E ivatpa toki.
Turkkilo on toim issaan to ttu n u t selviytym aan
sem m oisista ja m uistakin vastuksista, m uutoinhan sen
tyo olisi tuloksetonta. E ihan m itaan saavuteta ilm an
tarvittavia keinoja ja keinokkuutta. T urkkilon ei ole
osattava vain kaivaa, m utta myos katkoa juuria, ronsyja ja hienoja juurakoita, jotka haittaav at hautaam ista. P aitsi lapiota ja kuokkaa on niiden myos
osattava kay ttaa pensassaksia. Sehan on jo itsestaan
selvaa, m utta kuitenkin turvaudun kokeilem iseen, tuohon kaikista luotettavim paan todistajaan.
Otan keittiosta rau taiset padanjalat ja pujottelen
niiden kolm en sorkan valiin ristiin rastiin niinisyita,
niin etta ne m u istuttavat jossakin m aarin juolavehnan
juurikkoverkkoa. Silm at ovat eri suuria, m utta raato,
talla kertaa m aam yyra, ei silti sovi yhdenkaan lapi
putoam aan. P eitan kojeen m ultaan niin, etta verkko
on aivan m aan tasalla ja sen paalla vain hiukan hiekkaa. M aam yyran asetan keskelle ja paastan turkkilot
valloilleen.
Iltapaivan kuluessa tapahtuu hautaam inen keskeytyksetta. Juolavehnan juuria m uistuttava niini-

maamyyraa.
sidottua
pienapuuhun

verkko ei esta h autaam ista, vaikkakin kaikki tapahtuu hitaam m in kuin tavaliisesti. M aam yyra katoaa
m ultaan siihen paikkaan, jossa se on, sita ei koetetakaan siirtaii. Kun tyo on tehty, otan p adanjalat ylos.
V erkko on katk o ttu siita p aikasta, jossa raato oli.
M uutamia saikeita on k atkaisem atta, m utta vain muutam ia niihin nahden, jo tk a olivat v alttam atta leikattavat poikki, jo tta raato paasisi putoam aan lapi.
H yva, h au d an k aiv ajan i! Niin teidan odotinkin
tekevan! Те k ay titte leukojanne kuin saksia, te leikkasitte
niinisaikeeni kuten olisitte leikanneet
ruohon
•
Г
I
juuriverkon. Tyhm inkin m aata kaivava hyonteinen
olisi teh n y t sam oissa olosuhteissa sam oin.
Teen esteet hiukan vaikeam m iksi. Sidon m aa
m yyran etu- ja tak ao sastaan niinella poikkipienaan,
joka on kahden kepakon haaru k assa niin korkealla,
etta elaim en vatsa pitkin p ituuttaan ju u ri ja juuri kosk ettaa m aahan.
T urkkilot ry om ivat raadon alle ja alkavat kaivaa
tu n tiessaan sen turkin kosketuksen. H auta syvenee
ja levenee, m utta saalis ei putoa siihen, silla haarukoissa oleva poikkipiena p itaa sen koholla. K aivam inen hidastuu, valiajat pitenevat.
Tuleepa yksi h au taaja m aan pinnalle, k iertaa m aa
m yyran yli, tark astelee ja huom aa viim ein takaruumiin siteen. Silloin se ta rttu u siihen leuoillaan, jyrsii
itsepaisesti siksi kuin niinet katkeavat. K rats! ja side
on poikki.
O m asta painostaan vaipuu m aam yyra
hautaan, kuitenkin vinosti, silla paapuoli on viela
sidottu.

(S. h . )
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Jatk etaan takaosan hautaam ista. R aatoa nyitaan,
tem m otaan kauan eri suuntiin, m utta turhaan, se ei
putoa. T aas tulee yksi turkkilo tutkim aan m ika siella
ylhaalla on esteena. Se huom aa toisen siteen, nakertaa sen poikki, ja sitten tyo jatk u u kaikessa rauhassa.
O nnittelen teita, te alyk k aat siteennakertajat, en
kuitenkaan liioitellen. N iinisaikeet olivat m ielestanne
juuririhm oja, jo tk a teille olivat niin tu ttuja jo ruohokosta. Te ne katk o itte kuten katkotte luonnolliset
saikeet, jo tk a ovat teidan katakom bienne edessa. Jo s
te olisitte sen vasta n y t kokeillessa oppineet ensin
asiaa m ietittyanne, olisi teidan sukunne jo sukupuuttoon sam m unut, silla teid an m akunne m ukaiset saaliit,
m aam yyrat, konnat, sisiliskot ja m uut ovat tavallisesti
ruohoisilla paikoilla.
Paljon ihm eellisem pia te saatte aikaan, m utta ennenkuin niihin tulen, kokeilen viela ja ripustan ra a 
don pikku pensaaseen m aan pintaa hiukan korkeam m alle. P istan hakkiin kuivan ajuruohovarvun, noin
vaaksan korkuisen. A setan siihen hiiren, kiedon oksilla sen hannan, jalat ja kaulan, etta sita olisi vaikeam pi saada irti.
H akissani on nyt neljatoista tu rkkiloa ja tam a
m aara pysyy sitten m uuttum attom ana kokeiluajan loppuun. Kaikki eivat tiettav asti ota yhtaik aa toihin osaa,
vaan useim m at o vat m aan alia joko unisina tai jarjestelem assa rav in to v arasto jaan . Jo sk u s on vain yksi,
tavallisesti kaksi, kolm e tai nelja, harvoin enem m an
antam ani raadon kim pussa. Tanaan k iiruhtaa kaksi
hiiren luo. Ne nousevat hakin verkkoa pitkin aju-
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ruohotukon latvaan. E pam ukava tukipaikka ранее hetkeksi m iettim aan, m utta lopuksi turkkilot ry h ty v at kuitenkin sam anlaisiin toim enpiteisiin kuin raatoa siirtaessaan
sopim attom alta p aikalta soveliaalle. K um pikin nojaa
oksaan ja tyo n taa h iirta vuoroin selallaan, vuoroin jaloillaan, ta rista a ja toykkii, kunnes raadon kiinnioleva
osa irtau tu u oksista. Selallaan kohotellen ne paastelev at hiiren vahitellen o k saso tk u sta vapaaksi. Viela
nykays, ja hiiri putoaa m aahan. S itten seuraa hautaus.
T assa kokeessa ei ilm ene m itaan uutta. T urk
kilot m enettelivat juuri siten kuin ne m enettelevat
haudatessaan raato a sopim attom aan m aahan. Nyt putosi hiiri alas, m uulloin se kuljetetaan pois.
N yt on tullut aika p y sty ttaa G ledditsch’in mainitsem a hirsipuu rupikonnineen. Konna ei ole valttam aton, m aam yyra on y h ta hyva, parem pikin. Sidon
sen niinella tak ajalo istaan keppiin, jonka pistan m aa
han pystyyn, en kum m inkaan liian syvalle. Raato
riippuu alaspain p aa ja h a rtia t m aassa.
T urkkilot alkavat tyonsa m aam yyran paan alia
kepin juurella. Ne kaiv av at suppilom aisen syvennyksen, johon raad o n kuono, paa ja kaula vajoo vahi
tellen. H irsipuun tyvi paljastuu, se k aatuu m aam yy
ra n painosta. Olin saapuvilla, kun keppi kaatui. Se
oli ihm eellisim pia ja alykkaim pia toita, m ita hyonteiset k y k en ev at tekem aan.
Sille, joka on huvitettu elainten vaistojen ihmetoista, on tam a ham m astyttavaa, m utta alkaam m e kiiruhtako viela m itaan paattelem aan. K ysykaam m e pikem m inkin, kaatuiko keppi sattum alta tai tahallisesti.
Turkkilot koettavat haudata viistossa olevaan keppiin
ripustettua maamyyraa. (S. h .)
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Olivatko tu rk k ilo t kaiv an eet m ullan kepin tyvelta sentahden, etta keppi kaatuisi vai saadakseen vain m aa
m yyran kuoppaansa h au d atu k si? Siihen kysym ykseen
on helppo vastata.
U udistan kokeeni, m utta nyt pistan hirsipuun
viistoon, niin etta raad o n p aa koskee m aahan jonkun
m atkan p aassa kepin juurelta. K epin ollessa tassa
asennossa eiv at tu rk k ilo t k ertaak aan y rita sita kaataa,
eivat k ertaak aan . Kepin tyven lahettyville ei kaiveta
kuoppaa, vaan ju u ri raadon alle, siihen, jossa sen
paa ja h a rtia t ovat.
Siis m uutam an tuum an valim atka raadosta kepin
tyvelle kum oo G ledditsch’in kuuluisan tarun. Mutta
edelleen. O lkoonpa keppi p y sty ssa tai vinossa, nyt
asetan sen niin, ettei takajaloistaan riippuva raato
satu ollenkaan m aahan, vaan roikkuu jo tak u ta tuum aa
korkeam m alla.
Mita nyt tu rk k ilo t tek ev at? K aivavatko ne h irsi
puun irti saad ak seen sen kum oon? Ei ollenkaan, ja
jos joku y k sin k ertain en sem m oista luulisi, erehtyisi
perin pohjin. T urkkilot eivat kiin n ita vahaakaan huom iotaan keppiin, vaan k ay ttav at m uita keinoja paastak seen raato o n kasiksi. Kuten useista ja erilaisista
kokeiluistani nain, ei kepin alle k aiveta hautaa, jollei
rip u stetu n saaliin m ikaan osa kosketa m aahan. Jo s
koskettaa, k aivetaan hauta ja keppi kaatuu, m utta
silloin tu rk k ilo t eivat ole k aivaneet kaataakseen kepin,
vaan kaatum inen on tap ah tu n u t y k sinkertaisesti siita
syysta, etta hauta on u lottunut kepin tyvelle saakka.
Miten on se m ies, jo sta G ledditsch kertoo, pan
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nut rupikonnansa kuivum aan? N ahtavasti han on kaantan y t kepin ylosalasin, niin etta konna on ollut m aata
vasten. Sangen om ituinen tapa suojella konnaa tu rk kiloilta ja m aan kosteudelta! T aytyyhan otaksua, etta
se, joka kuivaa rupikonnaa, rip u staa sen ylos m aasta,
ilm aan. M utta kaikki m inun kokeeni osoittavat, etta
siina tapauksessa kepin kaatum inen sen ju u re lle k aiv e tu n
kuopan takia on puhdas ja selkea m ielikuvituksen tuote.
Siina taas pykala elainten alykysym yksessa, joka
pakenee kokeen kirk asta valoa ja katoo erehdysten
som erikkoon. Mina ihm ettelen teidan lujaa uskoanne,
hyvat h errat, kun te pidatte totena kaikkea, m ita hav ainnontekijat kerto v at enem m an m ielikuvituksessa
kuin todellisuudessa sattuneista tapauksista. Mina ih
m ettelen teidan vahvaa luottam ustanne, kun te ilman
arvostelua p eru statte
teorianne
tam m oisille tyhm yyksille.
M utta edelleen. A setan nyt hirsipuun kohtisuorasti, kuitenkin niin ettei raato ulotu m aahan, joten
ei siis kuoppaa kaiveta. Otan hiiren, joka kevyem pana sopii parem m in hyonteisten askarteluihin. Ripustan sen niinisiteella takajaloistaan kepin nenaan. Se
koskettaa pitkin pitu u ttaan keppiin.
Kaksi turkkiloa huom aa heti otuksen. Ne kiipeavat keppia m yoten, tu tkivat raato a tonkien sen
karvoja paallaan. Se tuntuu olevan hyva saalis, siispa
tyohon! M enetelma on sam a, vaikka olosuhteet vaikeam m at kuin sopim attom alla paikalla olevaa raatoa
haudattaessa. M olemmat tyotoverukset ryom ivat hiiren
ja kepin valiin, ponnistavat kepista kayttaen selkaansa
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vipuna ja saav at siten hiiren ruum iin heilum aan edes
ja takaisin. Koko aam upaiva kuluu naissa turhissa
puuhissa, jo ita k esk ey ttaa vain h iiren raad o n uudet
tutkim iset.
Illalla vasta keksitaan syy, joka estaa hiirta putoam asta, ei kuitenkaan aivan selvasti, silla kum pikin
saaliinhim oinen ry o v ari ta rttu u kiinni hiiren takajalkaan jonkin v erran siteen alapuolelle. Ne nyppivat
karvat, n ylkevat nahkan, leikkaavat lihan varpaisiin
saakka. Kun ne ovat piiasseet luihin asti, sattuu niiniside toisen turkkilon leukojen valiin. Se ei ole kaivurille m itaan uutta, se pitaa sita heinanjuurina, joita
on niin paljon ruohoisilla hautauspaikoilla. Turkkilon
leuat ty o sk en telev at itsepintaisesti, siksi kun side
katkee, ja h iiri putoo m aahan, johon se heti haudataan.
Tam a saalista kiinni pitavan siteen poikkileikkaam inen sinansa on huom attava saavutus, m utta tavallisen tyon y h tey d essa k atso ttu n a se k adottaa erikoism erkityksensa. E nnenkuin h y o n teiset katkaisivat
niinen, olivat ne koko aam un k o ettan eet entista menetelm aansa. V iim ein ne h uom aavat siteen, ja katkaisev at sen kuten juolavehnan juuren.
Tam m oisissa tilan teissa on turkkilon leikkaam isaseet lapiona toim ivien jalkojen v alttam attom ana taydennyksena ja sen v ahainen arvostelukyky riittaa
ilm oittam aan, m illoin saksien aik a on tullut. Hyonteinen leikkaa kaiken, m ika on esteena, ajattelem atta
sita tehdessaan raadon p udottam ista m aahan. Turkkilo
ei k asita sen v e rta a syyn ja seurauksen suhdetta, etta
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nakertaisi niinisiteen, ennenkuin alkaa kaivaa hiiren
jalkaluita poikki.
Se tarttu u vaikeam paan tyohon,
jatta a helpom m an tekem atta.
V aikeaan kyllakin, m utta ei m ahdottom aan, edellyttaen, etta hiiri on nuori. K aytan toiseen kokeeseen
rautalankaa, jota hyonteisen leuat eiv at kykene purem aan poikki, ja nuorta, keskenkasvuista hiirta. Talla
k ertaa jy rsita a n toinen jalka poikki, ja toinen, saatu aan enem m an tilaa rautalankasilm ukassa, soljahtaa
silm ukan lapi, ja saalis putoo m aahan.
Jo s luut ovat liian vahvat, kuten m aam yyran,
vanhan hiiren ja varpusen luut, niin On rautalanka
voittam aton este turkkiloille, jotka nakevat vaivaa kokonaisen viikon ja h eittav at raadon om an onnensa
nojaan vasta sitten, kun se alkaa jo kuivua. Olisihan
niilla tarkoituksenm ukainen ja pettam aton keino: kaataa hirsipuu, m utta se ei johdu koskaan niiden
m ieleen.
Viela kerran m uutan keppostani. K iinnitan kepin
nenaan laajan haarukan, jonka sorkat ovat vain senttim etrin pituiset. H iiren jalat sidon yhteen liinalangalla, joka on vahvem paa kuin niini, ja nain yhteen
sidottujen jalkojen valiin pistan haarukan toisen sorkan. T arvitsee vain hiukan kohottaa hiirta alhaalta
ylos, niin se irtau tu u h aarukasta ja putoo m aahan
kuten janis m etsanriistakauppiaan koukusta.
Viisi turkkiloa tulee kojeeni luo. Ensin ne pudistelevat hiirta turhaan, m utta tarttu v a t sitten jalkoihin. N ahtavasti on niiden tapa sem m oinen silloin,
kun saalis on ta rttu n u t jaloistaan pensaiden oksa-
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haaroihin. S ahatessaan poikki luuta, joka talla kertaa on kovaa, tunkeutuu eras ty o n tekijoista hiiren
y h teensidottujen jalkojen valiin. Silloin se tuntee selassaan h iiren kosketuksen, ja enem paa ei tarv ita herattam aan siina halua k o hottaa h iirta selallaan. Muutam ien n o stam isy rity sten jalkeen p aasee hiiri haarukasta ja putoo.
Onko tam a nyt m ietitty m enetelm a? Onko valahtava alykipuna neuvonut h yonteista pudottam aan
saaliin nostam alla sen ta p ista ? Onko turkkilo todellakin p aassy t perille rip u stu sk o jeesta? Monet varm aankin v astaisiv at m y ontavasti nahtyaan niin ihm eellisen tapahtum an, m yontaisivat ja olisivat tyytyvaisia.
Mina en ole niin herkkauskoinen ja siksi muutan hiukan koetta, ennenkuin teen loppupaatelm ani.
O taksun naet, etta turkkilo, ajattelem atta seurauksia, kohotti selallaan vain siita syysta, etta tunsi h ii
ren jalan kosketuksen. K ohottam inen, jo ta kaytetaan
kaikissa tilan teissa, vaik u tti n y t ripustam iskoukkuuni,
ja putoam inen oli siis seu rau k sen a o nnellisesta sattum asta. Tam an koukun, jo sta raato on nostettava,
pitaisi olla hiukan sivulla, niin etteiv at turkkilot nostam ispuuhissa ollen tun tisi h iirta selassaan.
Teen siis silm ukan rau talan g asta, jolla olen siton u t varp u sen tai h iiren jalat, ja pistan sen talla kertaa m elkein v aak asu o rassa asennossa olevan haarukan
sorkkaan. T arvitsee vain hiukan sy sata silm ukkaa,
niin se p aasee tap ista, ja saalis putoo m aahan. R aa
don k iinnittam ispaikka on siis nyt m uutam an sentti-
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m etrin paassa ruum iista, m uutoin on kaikki kuten
ennenkin.
K ujeellani, kyllakin yksinkertaisella, on m enestys.
Kauan koetellaan raato a toyttia, m utta turhaan, luut
ovat liian vahvat sahattaviksi. H iiri ja varpunen jaav at hirteen kuivum aan. M ekaninen problem i: kohot
taa hiukan rautalankasilm ukkaa ja pudottaa siten saa
lis ja a turkkiloilta ratkaisem atta. T urkkilot tyoskentelev at paivam aaria raadon kim pussa, tu tk iv at sen
ylta ja alta huom aam atta liikkuvaa rip u stusrengasta,
joka estaa tyon onnistum ista. T urhaan pidan niita
silm alla, ei yksikaan tyonna jalallaan eika nosta
paallaan.
Niiden puuhien epaonnistum iseen ei ole syyna
voim ien vahyys. K uten sittiaisetkin, ovat turkkilot
vahvoja kaivajia. Jo s sulkee ne kateensa, tunkeutuvat ne sorm ien valiin ja ko u ristav at ihoa niin kovasti, etta ne tay ty y p aastaa irti. E rityisesti kaiVam iseen m uodostuneella otsallaan voisivat ne helposti
pudottaa rautalan k aren k aan lyhyesta tapista. Mutta
ne eivat sita tee, silla ne eivat sita ajattele ja ne eivat
ajattele, silla ne eivat kykene ajattelem aan huolim atta
siita, etta kehitysoppi edellyttaa niilla olevan ajattelukykya liiallisen paljon.
Sina jum alallinen jarkialykkyyden aurinko, miten pahasti villien elainten ihannoijat ovatkaan tahrineet sinun ylevan olentosi!
T utkikaam m e turkkiloiden henkista pim eytta toiseltakin kannalta. V ankini eivat ole niin tyytyvaisia
erinom aiseen asuntoonsa, etteiv at pyrkisi sielta pois,
M uistelm ia h yonteism aailm asta. — 10
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etenkin silloin kun niilta puuttuu tyota, tuota ikavystyneitten elainten ja ihm isten p a ra sta lohdutusta.
H akkiin sulkem inen niita painostaa. Kun ne ovat
saan eet raadon haudatuksi ja kuopaSsa kaikki jarjestykseen, ju o k sen telev at ne levottom ina edestakaisin
pitkin rautalan k av erk k o a, k iipeevat ylos, laskeutuvat
m aahan, taas nousevat, lah tev at lentoon, vaikka juuri
ovat tu p sah tan eet verkkoa vasten. T aivas on pilveton, ilm a lam m in, tyyni ja ju u ri om iaan kutsum aan
turkkiloita tien vierella m atanevan sisiliskon luokse.
Ehka ne tu n tev at hajuja, joita eivat m uut kuin tu rk 
kilot tunne. Ne tah to v at m enna m atkoihinsa, ne halajav at pois.
Paasisivatko n e ? H yvin helposti, jos vain niilla
olisi alyn hivenkaan apuna. Satoja k erto ja ne ovat
k aivaneet hakin seinavieria, ne ovat levanneet siella
koloissaan paivakausia. Kun annan niille uuden m aa
m yyran, tu lev at ne kom eroistaan k ay tavia m yoten
ylos ja tunkeu tu v at raad o n alle. H autaam isen jalkeen
ne k aivautuvat taas seinavierille m ika m innekin.
Kaksi ja puoli kuukautta k estaneen vankeuden
aikana on neljastato ista tu rkkilosta vain yksi kiertanyt
esteen. Se kaivoi kolon seinan alle, joka on painettu
hiekkaan vain p ari sen ttim etria syvalle, sitten se
kaantyi ylospain ja tuli m aan pinnalle seinan ulkopuolella. Sehan oli vallan m itaton tyo niin vahvalle
kaivurille. Siis vain yksi neljastato ista paasi pois
hakista.
Tam akin k arkaam inen tapahtui sattum alta, ilm an
hark ittu ja suunnitelm ia, painvastaisessa tapauksessa
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olisivat kaikki m uutkin, jo tk a ovat m elkein yhta alykkaita, tehneet sam oin, ja hakkini olisi pian ollut tyhja.
Alkaam m e m yoskaan arvostelko turkkiloiden alyllisia
kykyja pienem m iksi kuin ne yleensa ilm enevat hyonteisten sieluelam assa.
Olen nim ittain huom annut,
etta kaikki hakissani vankeina olleet hyonteiset ovat
yhta tyhm ia karkaam aan hiekkaan painetun seinan
alitse. Hyvin harvinaisia poikkeuksia, aivan sattu 
m alta poispaasseita lukuunottam atta ei yksikaan niista
ole ym m artanyt paeta kaivam alla polvikasta kaytavaa
seinan alle, ei niinkaan taita v at kaivurit kuin sittiaiset ja m uut lannassa elavat kovakuoriaiset.
H uolim atta taru ih in kuuluvasta m aineestaan ei
turkkiloita, yh ta vahan kuin m uitakaan hyonteisia,
johda aly, vaan vaiston itsetiedoton kiihoitUs.

HERNEKARSAKKAAN MUNIMINEN.

Hernekarsakkaan muniminen.
Bruchus pisorum

L.

Ihm inen p itaa h ern eita suuressa arvossa. Jo kaukaisista ajo ista saak k a on han k o ettanut yha tarkoituksenm ukaisem m in viljellen saada sen tuottam aan
aina vain isom pia, pehm eam pia ja sokeripitoisem pia
siem enia. H uolellisesti hoitaen on kasvi laadultaan
m ukautuvaisena lopulta m uuttunut p u u tarh u rin toivom uksia vastaavaksi. K uinka suuresti m eidan satom m e
eroaakaan m uinaisten kansojen vuodentuloista! Kuinka
paljon m eidan herneem m e eroavatkaan alkuperaisista
m etsaherneista!
M utta k aik ista suojateistaan huolehtiva luonto ei
salli viljan ainoastaan ihm ista v arten kypsya, vaan se
lahettaa hyonteisten parven kantam aan sadosta kym m enyksia. Meille, jo tk a m uokkaam m e m ultaa, kitkem m e ja kastelem m e paivan h elteessa lopen vasyneina, meille se antaa h ern een palkojen paisua, m utta
se an taa niiden m yos p aisu a h e r n e k a r s a k k a a l l e ,
/ Bruchus pisorum L .) , vaikkakaan tam a ei ole ottanut
viljelystoihin osaa.
Seuratkaam m e tam an innokkaan vero ttajan matkoja vihreahernevainiolla. H yvantahtoisena m aksajana
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annan sen tehda tehtavansa, olenpa sita varten viela
kylvanytkin puutarhaani jonkun rivin sen m ielikasvia.
Muulla tavoin kutsum atta kuin herneita kasvattam alla
saan sen tulem aan tasm allisesti toukokuun kuluessa.
Se tietaa, etta kivisessa, vihannesviljelykselle sopim attom assa m aassa ensi kertaa herneet kukkivat.
K iireesti se hyonteisten valtiovarojen asiam iehena tulee valvom aan etujaan.
Mista se tulee? Siihen on m ahdoton tarkkaan
vastata. Se tulee jostakin katkosta, jossa se on kohm ettuneena v iettanyt talvensa.
E nsim aiset lem peat
auringonsateiden hyvailyt ovat sen h erattan eet horroksista. V aiston alm anakka on sita neuvonut. Se
on tiennyt yhta hyvin kuin puutarhurikin herneiden
kukkim isajan ja se tulee kasviaan tarkastam aan, hitaasti kavellen, m utta nopeasti lentaen.
V ierailijallani on pieni paa, hieno karsa, puku
harm aankeltaisen ja ruskean kirjava, tak ap aassa kaksi
m ustaa laikkua seka lyhyt ja tanakka ruum is.
Toukokuun ensim ainen puolisko on kulum assa,
kun karsakkaiden etujoukko saapuu. Ne istuutuvat
herneen valkosiipisille kukille, ne asettu v at purjeelle,
ne katkeytyvat venhon suojaan, toiset taas, lukuisam m at, tu tkivat valtaam iaan kukintoja. M unim isaika ei
ole viela tullut. Aam u on lam m in, aurinko paistaa
k irkkaasti, ei kuitenkaan liian kuum asti. On haahuvien
aika, on valon loisteen onnellinen aika. V ieraat nauttiv at elam astaan. P areja yhtyy, eroo ja taas yhtyy.
K eskipaiva tulee liian helteiseksi, huvittelevaiset vetay ty v at varjoon kukan poim ujen katkoon, nehan tun-
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tev at niin hyvin terion salaisim m atkin kom erot. Huom enna jatk etaan juhlia, ylihuom enna niinikaan, siihen
asti kuin palko puhkaisee venhotupen, tulee ulos ja
paisuu paiva paiv alta enem m an ja enem m an.
Toukokuun lopulla, kun palot herneiden pullistam ina tulev at ryhm yisiksi ja saav u ttav at m elkein lopullisen kokonsa, alkaa tark ein jakso emon toim issa.
Olin halunnut nahda h ern ek arsak asta om inaisuuksiensa
m ukaisessa tyossa. T oiset karsak k aat, curculionidit,
ovat pitkanokkaisia ja p o raav at karsallaan kolot, joihin sitten m unansa laskevat, talla on vain lyhyt kuono,
erinom ainen kyllakin im em aan so kerinesteita, m utta
aivan sopim aton kaivertam isiin. Siksipa sen m unien
sijo ittam ispuuhat ovatkin toisenlaiset.
A uringon lam pim asti paistaessa kello kym m enen
aam ulla em o tepsuttelee m ielipalkoansa pitkin tyvesta
latvaan, latv asta tyveen ja toiselta puolelta toiselle.
Se p istaa tuon tuostakin m u n anasetinputkensa nakyviin, heiluttaa sita oikealle ja vasem m alle ikaankuin
naarm uttaisi palon pintaa ja tipahuttelee m unia kiireesti sinne ja tanne palon viherialle kuorelle.
Siihen ne k arsak k aan siem enet jaiivat suojatta
auringon paisteeseen ja p eito tta sateeseen. Emo ei
m illaan tavalla valitse m unan paikkaa auttaakseen
siita tulevaa toukkaa lyhyinta tieta p aasem aan ruokakaapilleen. J a m ika on viela pahem pi, m unien luku
ei ole suhteellinen palon sisassa olevien herneiden
m aaraan, vaan joka herneen osalle tulee viidesta
kahdeksaan, joskus kym m enenkin ru o k avierasta. Paljon on k u tsutuita, m utta vahan valittuja! Miten kay
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noille ylim aaraisille, jotka eivat saa poydassa paikkaa?
Siita lahem m in tuonnem pana.
Munat ovat kirkkaan m erenpihkankeltaiset, lieriom aiset, m olem m ista paistaan pyoristyneet, sileat ja
korkeintaan m illim etrin m ittaiset. Jok aisen kiinnittaa
palkoon
kovettuneista
lim arihm oista
m uodostunut
verkko, joten sita ei saa sade eikii tuuli irti revityksi.
Munasta tulee tuskin m illim etrinkaan pituinen, .
vaalea, m ustakyparainen toukka, joka n ak ertaa palon
pintaa aivan m unakuorensa lahella paastakseen palon
sisaan siem enia hakem aan. Se tarttu u ensim aiseen
loytam aansa herneeseen. T arkastan suurennuslasilla,
kuinka se tutkii palloansa, m aailm aansa ja kaivaa sit
ten kohtisuoran kuopan sen pinnalle. Puoleksi kaivautuneena se p eraytyy pinnalle takaisin ottaakseen
vauhtia ja lyhyen ajan kuluttua p o raaja on kadonnut
herneeseen, on p aassy t kotiinsa.
Sisaanm enoreika on pieni, m utta sen vari on ruskea, siksi sen helposti eroittaa herneen vaaleanv ihrealta tai keltaiselta pinnalta. K aytavia ei kaiveta
m ihinkaan m aarattyyn paikkaan, vaan niita nakee
kaikkialla, paitsi alapuoliskolla, silla, jossa napasuoni
on kiinni. Miksi tam a osa jatetaan vahingoittam attom aksi? On sanom attakin selvaa, ettei karsakastoukka
pida huolta puutarhurin sadosta. H erneet ovat sita.
itseaan varten ja vain sita varten. Se ei jata napasuonta purem atta siksi, etta siita olisi seurauksena
siem enen kuolem a ja vahinko siten tulisi suurem m aksi, vaan m uut syyt siihen vaikuttavat.
On huom attava, etta herneet koskevat kyljittain
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toisiinsa, ovat p ainautuneet to isiansa vastaan, niin
ettei toukka hakiessaan kaivautum ispaikkaa voi kiertaa siem enen ym pari. H uom attava on m yos, etta
napasuonikyhm ya on vaikeam pi p o rata kuin m uita
kohtia, jo ita suojelee yksinom aan kuori.
Siina on epailem atta karsak asto u kan kaivam ism enetelm an koko salaisuus. H erneen siem enet ovat
turm ellut, m utta eiv at kuolleet, silla k ay tav at kaivetaan niiden vap aisiin osiin, niihin, joihin toukka helposti paasee, m utta joiden haavoittam inen ei ole niin
vahingollista. Siten saily ttaa siem en kuitenkin kasvukykynsa.
Sanottiin jo, etta palkojen kuorella on paljon
enem m an m unia kuin h erneita sen sisassa, ja etta
toiselta puolen jokaisen herneen ottaa yksi ainoa
toukka haltuunsa, ja kysyttiin, m iten kay ylim aaraisille
toukille. K uolevatko ne ulkopuolella, kun ennen ehtin eet ovat vallanneet kukin om an h erneensa, vai sortuvatko ne aikaisem m in tulleiden, suvaitsem attom ien
ham paiden iskuihin? Ei kum paakaan. Ei niin eika
nain. Asia on seuraava.
V anhoissa, kuivissa herneissa, jo ista taysim uotoinen k arsak as on jo m ennyt pois jattaen jalkeensa
vain pyorean, levean kolon, niissa huom aa suurennuslasilla katsoen vaih telev an m aaran pienia, ruskeanpunaisia p isteita, joiden keskessa on reika. N iita on
viisi, kuusi, vielapa enem m ankin kussakin herneessa.
Mita pilkkuja ne ovat? Ei voi erehtya sanoessaan,
etta ne ovat toukkien kaivautum iskuoppia. Jo k a siem eneen on siis m ennyt useam pia vieraita, m utta niista

jaa vain yksi jaljelle, syo, kasvaa ja tulee taysim uotoisena ulos. Mutta muut, m ihin ne jo u tu v at? Tutkitaan.
Tarkastakaam m e m unim isaikana toukokuun lopulla
tai kesakuussa herneita, jotka ovat viela vihreita ja
pehm eita. Melkein kaikissa, joissa on toukka, on lukuisia pisteita, sam anlaisia kuin kuivissakin, joista
karsak as on jo lahtenyt pois. Onko se m erkki usean
poytavieraan lasnaolosta? On kylla. K uorim m e nyt
varovasti herneen, eroitam m e sirkkalehdet ja paloittelemme ne, jos tarv is vaatii. Silloin me naem m e useita
toukkia, viela nuoria, kay risty n eita ja pyylevia, joista
kukin potki om assa pyoreassa kom erossaan.
R auha ja hyvinvointi nayttaa vallitsevan yhdyskunnassa. V eljesten kesken ei ole riitaa eika kateellista kilpailua. K ulutus alkaa, ruokaa on yllinkyllin
ja poytatovereita ero ittaa toisistaan sirkkalehtien koskem attom ien osien m uodostam at seinam at. Kun naapurukset ovat siten eristetty in a eri kam m ioihin, niin
ei tarv itse pelata toraa, ei satunnaista eika tahallista
iskua. Jo k aisella vieraalla on yhta suuri om istusoikeus, yh ta hyva ruokahalu ja y h ta paljon voim ia.
M utta m iten p aattyy tam a yhteinen ruokaliike?
Panen lasiputkeen paloitettuja herneita, joissa on
paljon toukkia. Toisia avaan joka paiva, joten aina
naen, m iten poytatoveruus edistyy. Aluksi ei ole mitaan erity ista havaittavissa. Jo k a toukka eristettyna
ahtaaseen koloonsa nakertaa seinia ym pariltaan. Rauhallisesti ja saastavasti ne syovat, ne ovat viela niin
pienia, etta atom ista jo saisivat kyllikseen. Mutta
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hernekakku ei riita niin m onelle loppuun saakka.
N alanhata uhkaa, kaikkien taytyy kuolla yhden ainoan
hyvaksi.

Kuulevatko ne toverinsa jyrsivan seinaa, huom aavatko
ne nakertelun tarisem ista k au as? Jo tain sen tapaista
lienee asioiden kulku, silla toukat lakkaavat heti porautum asta keskustaan. T aistelem atta onnellisen valloittajan kanssa, koettelem atta sita ajaa ulos jattay ty v at nam a viivastyneet kuolem aan. Mina rakastan
naiden pienten m atti-m yohaisten vilpitonta kohtaloonsa

A sioiden kulku m uuttuukin pian. Yksi toukka,
se, joka on herneen keskustassa, kasvaa nopeam m in
kuin toiset. Tuskin se on tullut kilpailijoitaan suurem m aksi, kun nam a viim em ainitut jo lakkaavat syom asta ja kaivam asta itseaan kauem m aksi. Ne eivat
enaa liiku, ne alistu v at kohtaloonsa, kuolevat hiljaisesti, kuten itsetiedottom at pikkuelaim et kuolevat. Ne
haviavat, liukenevat, jo u tu v at perikatoon. Nama uh. reiksi jo u tu n eet olivat liian pienia ja heikkoja. Ainoalle eloon jaaneelle kuuluu sen jalkeen koko herne.
Mika tappoi to iset tam an yhden etuoikeutetun ym parilta ? T asm allista v astau sta ei voi antaa, asian voi
vain olettaa.
E hkapa herneen keskuksen on auringon kem ia
teh n y t im elam m aksi, jo ten se on parem paa ravintoa
hennolle toukalle kuin pintaosat. E hkapa keskustassa
olevan toukan ruuansu latu sk an av a tulee tasta sokeripitoisesta rav in n o sta erikoisen vahvaksi ja sopivaksi
sittem m in sulattam aan kovem piakin osia.
Saahan
kapalolapsikin ensin m aitoa, ennenkuin sille annetaan
leipaa tai puuroa. Eiko herneen k eskusosa voisi olla
hernek arsak k aalle aidin rin tan a?
Niin p ian kuin joku herneeseen kaivautuneista
toukista, saatuaan sattum alta hyvan suunnan, saapuu
k eskusm eijeriin, niin se jaa sinne pysyvaiseksi asukkaaksi ja kaikki muut ' kulkevat kohti perikatoaan.
Mista ne tietav at, etta keskuspaikka on jo vallattu?

alistum ista.
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Hernekarsakkaan toukka.
Seuratkaam m e hernekarsak asto u k an kehitysta sen
jalkeen kuin sen. v eljet ovat kuolleet ja se on ja an y t
yksin herneen perijaksi. Se tekee siem enen keskustassa sita, m ita m adot yleensa tekevat, se syo. Se
nak ertaa y m paristoaan, suuren taa kom eroaan, jonka
sen pullea m aha aina kuitenkin tay ttaa. Jo s sita kiusaan, kaantyy se veltosti kolossaan ja heiluttaa paataan. Silla tavoin se valittaa m inun tunkeilevaisuuttani. Jattak aam m e se rauhaan.
T oukka kasvaa niin pian, etta se m iitakuun helteiden alkaessa valm istelee jo v astaista vapautum istaan. T aysim uotoisella hyonteisella ei ole tyoaseita
kaivaakseen tien sa silloin jo k o vettuneitten herneenkuorien lapi. Toukka tietaa tam an tulevan kykenem attom yyden ja auttaa sita sen vuoksi aivan m estarillisesti. V ahvoilla leuoillaan se k o v ertaa aivan pyorean ja silean ulostuloaukon. P arem paa ei m eidan
norsunluusorvim m ekaan voisi porata.
M utta tam an reian k aivertam inen ei yksin riita,
on m y5s p id ettav a y h ta hyvaa huolta arkaluontoisen
koteloitum isen rauhallisuudesta.
R eiasta voisi naet
paasta joku vihollinen vahingoittam aan puolustautu-
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maan kykenem atonta koteloa. Reika on siis tukittava,
ja se tehdaankin taidokkaasti.
Toukka nak ertaa poratessaan k aytavaan jauhom aisen aineen aina viim eiseen hiukkaseen saakka pois.
P aastyaan herneen pintaan se lopettaa tyonsa. Ohut,
puoleksi lapinakyva kuori jaa vuodeuutim eksi, jonka
takana m uodonvaihdos tapahtuu, jaa peitteeksi, joka
suojee kam m iota syrjaisilta pahanilkisilta tungettelijoilta.
Tam a kalvo on ainoa este, joka on taysim uotoisen karsakkaan rikottava tullessaan ilm oille. Helpoittaakseen viela rikkom istakin toukka uu rtaa kalvon
reunan ym pari hienon kourun, joten hyonteisen ei
tarvitse kuin ty o n taa hartioillaan ja kohottaa paallaan,
niin sulkukalvo nousee kuten laatikon kansi. Ulkoapain katsoen nayttaa aukko pyorealta, tum m alta taplalta herneen pinnalla, tum m alta siksi, etta sisassa
oleva hyonteinen kuultaa ohuen kalvon lapi. Mita
siella sisassa tapahtuu, ei voi nahda, silla kansi sulkee kolon kuten him m eaksi tahkottu lasilevy.
Todellakin viisas keksinto tam a kansi, joka suojelee vierailta anastajilta, laskuovi, jonka hyonteinen
saa ajan tullen hartioillaan kohotetuksi pois. Onkohan sen keksim isesta kunnia tuleva karsakkaan toukalle? Tyoskenteleeko toukka todellakin ennakolta
m ietittyjen ja harkittujen suunnitelm ien m ukaisesti?
Se olisi liian suurta karsakkaan aivojen teoksi. Ennenkuin m itaan paatam m e, annam m e kokeiden puhua.
Kuorin herneen, jossa on karsakastoukka, ja suojelen sen liian pian kuivum asta sulkem alla sen Iasi-
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putkeen. Toukka syo sita kuten koskem atontakin hernetta ja alkaa vahitellen valm istaa taysim uotoisen hyonteisen ulostulokaytavaa. M itahan nyt tapahtuu silla
hetkella, jolloin toukka tavallisesti tapojensa m ukaan
lakkaa kaivam asta tuntiessaan katon paansa paalla
tarp eek si ohueksi? Sen p itaisi tiety sti jattaa herneen
paallim aisin k erro s puhkaisem atta suojaksi kotelolle.
M utta niin se ei tee, vaan k overtaa kaytavansa
aivan pintaan, jo ten aukko jaa peitteetta. Kolo on
y h ta levea ja y h ta hyvin p o rattu kuin kuorellistenkin h ern eitten kolot. S u o jaam istarkoitus ei ole
m uuttanut ty otapoja
tav allisuudesta
poikkeaviksi.
Toukka ei ole v alittan y t siita, etta nain avonaiseen
asuntoon voivat viholliset tunkeutua.
Sita se ei ajattele m yoskaan silloin, kun se kesk ey ttaa tyonsa kuorellisessa herneessa, vaan se keskeyttaa pikem m inkin sentahden, etta kuoressa ei ole
sita m iellyttavia jauh o isia aineita.
K eittajattaretkin
p o istavat suolistossa sulam attom at ja arvottom at h er
neiden k uoret siiviloim alla hernem uhennoksen. Samoin
hylkii k arsakastoukkakin nahkeita kalvoja eika nak erra niita puhki, kun ne eivat sita m iellyta. Ja
tasta vastenm ielisyydesta on seurauksena pikku ihme.
H yonteisella itsellaan ei ole logikkaa, vaan se tottelee itsetiedottom asti korkeam paa logikkaa, tietam atta
taidoistaan sen enem paa kuin kitey tyva aine, joka
ja rje sta a atom ipataljoonansa m ita ihm eellisim m alla
tavalla.
Elokuun kuluessa, joskus aikaisem m in, joskus myohem m in, tulevat edellam ainitut tum m at tap lat huom at-

taviksi yksi kunkin herneen pinnalla. U seim m at naista
aukenevat syyskuussa. K iekkom ainen, kuten kourupuralla teh ty kansi irtautuu ja putoaa m aahan, joten
kaytavan suu jaa avonaiseksi, ja juuri taysim uotoiseksi
k eh ittynyt k arsak as tulee ulos.
Saa on erinom ainen. K asvit k u k oistavat sateen
elvyttam ina, ja hernesiirtolan asukkaat vierailevat
niissa syksyn iloja viettaen. Kun saapuu talvi, vetay ty v at karsak k aat talviasuntoonsa johonkin piilopaikkaan. T oiset, yh ta monet, eivat kiirehdi pois
syntym aherneestaan, vaan jaav at sinne koko koleaksi
vuodenajaksi kannen alle, jo ta ne tiety sti eivat pudota pois. K om eron ovi ei liiku saranoillaan, toisin
sanoen, kansi ei m urru irti reunakourustaan, ennenkuin taas seuraavana kevaana ilm at lam penevat. Silloin
nam akin m yohastyneet ryom ivat asunnoistaan, yhtyvat jo syksylla k ehittyneitten parveen, ja kaikki ovat
valm iit herneiden kukkiessa jatkam aan sukuaan.
E dellisesta selviaa, etta tuleentuneitten herneitten
m ukana k o rjataan myos niissa koteloituneet hernekarsakkaat aittoihin ja viedaan sielta ruokapatoihin. Sil
loin ovat siis jo h ern eet vahingoittuneet, eika vahinkoa voi enaa parantaa, m utta se ei m y5skaan onneksi
suurene, silla karsak k aat eivat tunkeudu uusiin herneisiin, vaan ne ajan tullen len tavat pois, jos paasevat, painvastaisessa tap auksessa kuolevat herneiden
joukkoon.
K arsakas ei ole pysyvainen aittojen asukas. Se
tarvitsee raitista ilm aa, aurinkoa ja puutarhojen vapautta. Se halveksii kuivia palkoja, m utta im ee ul-
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kona kukista m uutam ia m esipisaroita pienella karsallaan. A itoissa ei siis sinne vietyjen karsakkaiden luku
lisaanny, vaan tam an pahan alk u ju u ret ov at haettavat
ulkoa puutarhoista, siella olisi hyonteista vaijyttava
ja vainottava. Ihm inen on kuitenkin m elkein voimaton havittam aan k arsak asta, siksi paljon niita on, siksi
pienia ja piiloutuneita ne ovat. P u u tarhuri sadattelee
ja kiroilee, m utta siita ei h ern ek arsak as valita, vaan
jatk aa h airiy ty m atta kym m enystensa kokoam ista. Onneksi on ihm isella apulaisia, jo tk a ovat hanta karsivallisem pia ja tarkkanakoisem pia.
Elokuun alkuviikoilla, jolloin k a rsak k aat valm isr
tau tu v at tulem aan ulos h erneista, naen m uutam an pienen am piaisen (Chalcidiae-heimoa) suojelem assa h er
neita. N aita ihm isen pienia liittolaisia tulee joukoittain lasiastioissani olevista k arsak k aita sisaltavista
h erneista ulos. N aaraan p aa ja keskiruum is ovat punakeltaiset, takaruum is m usta ja sen paassa pitka m unanasetin. H iukan pienem pi k o iras on m ustapukuinen.
M olempien sukupuolien jalat ovat p u n ertav at ja tuntosarv et rihm am aiset. T ullakseen ulos herneesta tekee
k arsakkaan vihollinen itse aukon siihen kanteen, jonka
k arsak k aan toukka on jattan y t peitteekseen. K arsakastoukka on valm istanut tuhoojalleen uloskaytavan. Kun
tam an tietaa, niin arv aa lopun.
Kun k arsak asto u k k a on lopettanut m uodonvaihdosvalm istelunsa ja kaivanut kannellisen kolonsa,
saapuu loisam piainen haarailevana. Se tutkii paloissa
olevat h ern eet, tap u ttelee tu n tosarvillaan ja huom aa
palon sisassa olevissa h erneissa kansien p eittam at hei-

kot kohdat. Silloin se oikaisee m unanasettim ensa ja
pistaa sen kannen lapi herneeseen. O lipa k a rsak as
toukka herneessa kuinka syvalla tahansa, pitka m unanasetin siihen kuitenkin ylettyy. Muna joutuu karsakastoukan pehm eaan lihaan, ja tem ppu on tehty. Munasta tuleva am piaistoukka syo puolustautum aan kykenem attom an karsakastoukan tai kotelon aivan loppuun.
Vahinko, ettem m e voi m ielin m aarin edistaa loisam piaisen lisaantym ista. Ikava, etta saam m e syy- ja
seurausrenkaan, silla jos tahtoisi paljon loisam piaisia,
pitaisi ensin olla paljon hernekarsakkaita.
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Rukoilijasirkan metsastys.
Mantis religiosaL.
R ukoilijasirkka on V alim eren m aiden kuuluisim pia ja om ituisim pia hyonteisia. T aalla m inun kotiSeudullani on silla k ansan kesken nim ena lou PrUgoБ іёи , Ju m alaa rukoileva elain. Sen virallinen nimi
on M antis religiosa L.
T ieteen kieli ja k ansan y k sin k ertainen sanasto
m erkitsevat tassa sam aa ja tek ev at tuosta eriskum m aisesta oliosta ennustajan, haltioituneena rukoilevan
lihankiduttajan.
V ertaus juontaa ju u ren sa kaukaa.
K reikkalaiset jo k utsuivat sita M antis-nimella, s. o.
tietajaksi, pro fetak si.
K ansanm ies ei ole erittain
tark k a v ertauksissaan, jo jokin ep am aarainen piirre
riitta a y htalaisyyksien keksim iseen. H an on tavannut
auringon p olttam assa heinikossa kom ean hyonteisen,
jonka eturuum is on m ajesteetillisesti pystyssa. Han
on huom annut sen su u ret ja v ih reat siivet, joita hyon
teinen laahaa kuin p itk aa huntua, han on nahnyt sen
etu jalat kuten rukoilevan kad et kohotettuina taivasta
kohti. Sen enem paa hanen ei ole tarv in n u t huom atakaan, vaan m ielikuvitus on luonut lopun. Se on kansoittanut pen saik o t tietajilla ja hurskailla rukoilijoilla.

163

Voi, h y v at yk sin k ertaiset ihm iset, kuinka suuresti
erehdyittekaan! Nuo hu rsk aat eleet katkevat julm urin, nuo rukoukseen kohotetut k ad et ovat h irveita
ryovayskojeita, ne eiv at nypi rukousnauhan helm ia,
vaan h av ittav at perinpohjin kaiken, m ika tulee niiden
kantam iin. R ukoilijasirkka on poikkeus kasviravintoa
kayttavista suorasiipisista, se syo yksinom aan elaim ellista riistaa. Se on rauhallisten hyonteisten joukossa tiikeri, vaijyva ahm a, joka „ottaa p aalta" tuoreslihasaatavansa. J o s silla olisi kylliksi voim ia, niin
sen lihan him o, sen julm iksi keh itty n eet pyydysaseet
tekisivat siita ketojen kauhun. R ukoilija m uuttuisi
saatanalliseksi verenim ijaksi.
P aitsi m urha-aseita ei sirkassa ole m itaan m uuta
peloittavaa, painvastoin sen solakka ruum is, ohut rintaosa, vaaleanvihrea vari ja p itk at harsosiivet ovat
jossakin m aarin m iellyttavia. Silla ei ole saksim aisesti liikkuvia, raatelevia leukoja, vaan pieni, suippo,
nokanm uotoinen kuono. P aan liittSa keskiruum iiseen
taipuvainen kaula, joten paa voi kiertya kuin navan
ym pari, kaantya oikealle ja vasem m alle, painua ja
kohota. H yonteisista vain rukoilijasirkka voi suunnata katseensa jollekin erityiselle taholle, se tarkastelee ja tutkii, silla on m elkein ilm eita.
Suuri on его rauhalliselta nayttavan m uun ruumiin ja m urha-aseiksi m uodostuneitten eturaajojen valilla. E nsim ainen keskiruum iin rengas, jossa pyyntijalat ovat kiinni, on erinom aisen pitka ja vahva. Sen
lihaksien tehtavana on ojentaa eturaajat, jotka eivat
odota saalista, vaan hakevat sen. Nama pyydystys-
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k ojeet ovat hiukan koristellutkin. R intapuolella, lonkan juuressa on kaunis, valkopisteinen m usta tapla, ja
m uutam a rivi pienia helm ia lisaa koristusta.
E turuum ista pitem m an ja litteankaam im aisen reiden alareunassa on kaksi rivia te ra v ia piikkeja. Sisarivin piikit, luvultansa noin kaksitoista, ovat vuorotellen m ustia ja pitkia, v ih reita ja lyhyita. Tam a eripituisuus tekee aseet vaikuttavim m iksi. U lkorivi on
yk sinkertaisem pi, siina on vain nelja ham m asta. Naiden rivien tak an a on viela kolm e okaa, jotka ovat
kaikista pisim m at. R eisi on, lyhyesti sanoen, kuin
saha, jonka ham p aat o vat kahdessa kourun eroittam assa rivissa, ja tuohon valikouruun kaantyy saari
kuten task u v eitsen te ra paahansa.
S aaressa on niinikaan k ak siterain en saha, jonka
ham paat ovat pienem pia, lukuisam pia ja tiheam m assa
kuin reid en sahassa. S aari on hyvin liikkuva, ja sen
paassa on iso, sirpinm uotoinen koukku, niin teravakarkinen kuin neula. U seasti on sattunut, etta kun
vain toinen k aten i on ollut vapaa ja olen silla ottanut
kiinni sirkan, on se n apistanyt niin kovasti, etta minun on tay ty n y t p y y taa toisia irroittam aan itsepainen
elukka sorm estani.
L evatessaan p itaa sirk k a naita nakoaan viattom ia
aseita kokoonkaannettyina ja rin taa vasten painettuina.
Silloin se onkin kuin rukoileva hyonteinen ja se asento
on sille nim enkin antanut. M utta kun saalis tulee
lahelle, on rukous lopussa. S irkka ojentaa akkia eturaajan sa kolm e p itk aa osaa, joten paassa oleva koukku
ulottuu kauas. Koukulla se lavistaa otuksen ja vetaa

sen m olem pien sahojen valiin. P ihdit p u ristu v at ku
ten k y y narvarsi olkavartta vasten, ja neljan ham m asrivin valiin joutunut hepokatti, heinasirkka, vielapa
vahvem m atkin hyonteiset ovat ehdottom asti hukassa.
Ei epatoivoinen rim puilem inen eika potkim inen voi
niita enaa p aastaa irti naista hirm uaseista.
Luonnossa on tark k a havaintojen teko rukoilijasirkan elintavoista m ahdoton, m utta sen vankina pitam inen ei ole vaikea. Se on hyvin tyytyvainen elam aansa hakissa, jos se vain saa tarpeeksi ravintoa.
Jo s sille antaa vaihtelevaa ruokaa ja joka paiva uutta,
niin pensaikosta m uuttam inen ei ollenkaan sita vahingoita.
H akkeina m inulla on tusina m etalliverkkokupuja,
joista jokainen on hiekkalaatikossa. Kuiva ajuruohokim ppu ja kiviliuska ovat ainoana kalustona. Kaikki
nam a m ajat ovat laboratorioni suurella poydalla, jo 
hon aurinko paistaa suurim m an osan paivaa. Toiset
vangit ovat yksitellen, toisia useam pia kussakin h a
kissa.
Elokuun loppupuolella alkaa nahda hyonteisia
kuloutuneessa heinikossa ja pensastoissa teiden varsilla. N aaraat, joiden takaruum is on jo paksuna, tulevat paiva paivalta yleisem m iksi. Niiden hoikat koirasto v erit ovat sen sijaan jokseenkin harvinaisia, ja
m inulla on usein taysi tyo hankkiessani naaraille pareja, silla nailla kaapioilla on suuri ja surullinen menekki hakeissa. Jattakaam m e kuitenkin nam a kuvaukset tuonnem m aksi ja puhukaam m e n aaraasta.
R ukoilijasirkkanaaraat o v at oikeita suursyom areja,
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siksi niiden elattam inen kuukausim aaria ei ole suinkaan helppoa. Melkein jo k a paiva on m uonavarasto
u udistettava, silla suurin osa on jonkun m aistiaispalan
jalkeen halveksien h eitetty syrjaan. Luulen, etta sirkka
on tarkem pi synnyinpensaikossaan ja syo siella, jollei
riistaa ole ru n saasti, kaikki kiinnisaam ansa. Mutta
m inun hakissani se on tuhlaavam pi, usein se pudot
taa ja h ylkaa m uutam an suupalan syotyaan hyvan
otuksen. Siihen n ay ttaa olevan syyna ikava vankeudessa.
Ja k sa a k se n i ta y tta a nam a h erkuttelun vaatim ukset on m inun tu rv au d u ttav a apulaisiin. Pari, kolme
naapurieni pikku ty h jan to im ittajaa k erailee joka aam u
ja ilta, voileipa tai m eloniviipale palkkionaan, heinasirkkoja ja h epokatteja nurm ikoilta, ja m ina puolestani teen
joka viikko haaveineni retk en voidakseni ta rjo ta ruokavierailleni erikoista riistaa.
N aiden valiopalojen tark o itu k sen a on osoittaa,
m iten pitkalle ru k oilijasirkan rohkeus ja voim a riittaa.
V alikoim aan kuuluu syojaansa suurem pi tuhkanharm aa
m atkasirkka (Pachytylus cinerascens F ab .); valko-otsainen hepokatti (Decticus albifrons F ab.), jonka leuat
ovat niin vahvat, etta saa v aroa sorm iaan; om ituinen
nokkasirkka (Tryxalis) piippolakki p aassa ja viinihepokatti (E phippigera), viulunkitkuttaja, joka kantaa
sapeliaan ponkkam ahansa alia. T ahan riistalajitelm aan
lisattakoon viela kaksi hirm ua: silkkiristiham ahakki,
jonka takaru u m is on kiekonlittea, ja tavallinen pullearuum iinen ristiham ahakki.
T uskin on epailem istakaan, etta rukoilijasirkka

vapaudessaankin uskaltaa tarttu a naihin vastustajiin,
koska olen sen hakissa nahnyt rohkeasti hyokkaavan
kiinni kaikkeen, m ita sille annan. Naiden vaaralliseen
m etsastykseen ei sirkka ryhdy yhtakkia, vaan sen
tay ty y vahitellen totuttautua. N ayttaa kuitenkin siita,
etta sirkka v erra ttain harvoin kay kasiksi tam m oisiin
otuksiin, usein erehdyksessa, jota se kai saa jalestapain katua.
Tavallisem m in jo utuvat pyyntijalkojen pihteihin
sirkat, perhot, sudenkorennot, su u ret karpaset, kimalaiset ja pienem m at hyonteiset, m utta hakissani se ei
koskaan pakene vaarallisem piakaan otuksia. Ennem m in tai m yohem m in jo u tu v at ham ahakki, m atka- ja
nokkasirkka seka hepokattikin tuon hurjan m etsastaja ttare n sahojen valiin, niiden piikkien ja koukkujen
puhkom ina. Tam m oinen kaksintaistelu on kertom isen
arvoinen.
N ahdessaan ison m atkasirkan huolettom ana lahenevan pitkin hakin verkkoa rukoilijasirkka vetaikse
kouristuksen tapaan kokoon pelkoa herattav aan asentoon. Sahkoisku ei voisi tapahtua nopeam m in kuin
tam a asennon vaihdos. Ilm ekin on silla niin uhkaava,
etta vasta-alkava havainnontekija tasta kaikesta saik ahtyneena tem paa aikkia katensa pois. Sirkan peitinsiivet aukenevat ja kaan ty v at viistoon sivulle,
lenninsiivet leviavat ja pingoittuvat selkapuolelle kuin
kaksi laajaa p urjetta. T akaruum iin paa k iertyy ko
koon, ojentuu taas ja painuu velttona alas. Nama
liikkeet ovat niin akillisia, etta syntyy jonkinlainen
suhahdus: puf, puf, jo k a m uistuttaa koiraskalkkunan
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pyrstosulkien aanta kiim a-aikana tai saikahtyneen tarhakaarm een suhinaa.
Seisten y lpeana neljalla takim aigglla jalallaan
sirkka n ostaa p itkan takaruum iinsa m elkein pystysuoraksi. R aatelujalat ovat tahan saakka olleet kokoon taiv u tettu in a ja rin ta a v asten p ainettuina, nyt ne
auk en ev at pitkaksi pituuttaan, o jentautuvat eteen ristiin, joten rin n an alia piilossa o levat sotakoristeet,
helm irivit ja valkopisteinen m usta tap la paljastuvat.
N aita kalleuksiaan ei sirkka nayta ennenkuin silloin,
kun se tek ey ty y taistelu a v arten p elattavan ja hirm uisen nakoiseksi.
T assa kum m allisessa asennossaan liikkum attom ana
vahtii M antis n y t h einasirkkaa katse siihen suunnattuna, paa hiukan kallistuen aina sen m ukaan m iten
saalis m uuttaa paikkaansa. Tam an ilm een tarkoitus
on selva: ruk o ilijasirk k a tahtoo peloitella, hervaista
kauhulla vahvan otuksen, joka lam auttam atta olisi
liian vaarallinen.
O nnistuuko se siin a? Ei kukaan tieda, m ita ajatuksia liikkuu hepokatin kiiltavassa paanupussa tai
m atkasirkan pitkulaisen naam an takana. Meidan silm am m e ei voi huom ata m itaan m ielenliikutusta niiden
m uuttum attom an naam ion alia. K uitenkin aavistanee
uhattu hyonteinen vaaran. Se nakee edessaan kuvatuksen nousevan pystyyn, koukut ilm assa, taisteluun
valm iina; se tuntee olevansa kuolem an kanssa silmatyksin, m utta ei pakene, silla silla on viela aikaa tarpeeksi. Tuo, joka voisi helposti loikata kauas, paeta
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pihteja, tuo vahvareisinen hyppyri jaa holm ona paikoilleen, vielapa hitaasti lahestyykin.
Sanotaan, etta pikku linnut h erp o utuvat nahdessaan kaarm een avoim en kidan, k iv etty v at m atelijan
katseesta ja an tau tu v at kiinni lentoon kykenem attomina. Sam oin kay hyvin usein heinasirkallekin jouduttuaan lum oojan eteen. Molemmat k o ukkuharat tarttu v at siihen, kynnet sen lavistavat, k ak siteraiset sahat
sulkeutuvat ja p iik it tu n k eu tu v at sen ruum iiseen. Turhaan onneton vastu staa, sen leuat haukkovat tyhjaa,
sen koivet ep atoivoisesti p iek sav at ilm aa. Sen taytyy
antautua. M antis laskee siipensa, so talippunsa kokoon,
ottaa tavallisen asentonsa, ja ateria alkaa.
Kun ruk o ilija hyokkaa nokkasirkan kim ppuun, joka
ei ole niin v aarallinen vastu staja kuin m atkasirkka
tai hepokatti, ei sen kum m itusasento ole niin kauan
kestava. Usein riitta a jo koukkuharojen heitto yksinkin.
Se riitta a m yos ham ahakkim etsastyksella.
Sirkka ottaa ham ahakin poikittain pihteihinsa eika
pelkaa sen m yrkyllisia leukoja. P yydystaessaan pie
nia heinasirkkoja, jotka ovat rukoilijan jokapaivaista
ruo k aa niin hakissa kuin vapaudessakin, se harvoin
k ay ttaa peloituskeinoja, tav allisesti se sieppaa saaliinsa m uitta m utkitta, heti kun se on tullut ylettyville.

villa hyvin suuri m erkitys. Ne ovat leveat, ulkoreuna
vihrea, m utta m uutoin varittom at ja lapinakyvat. Nii
den m onet suonet kulkevat viuhkam aisesti sateillen
p itkittain siiven ty v esta karkeen. Toiset, hienom m at
suonet ovat poikittaisia. Ne leikkaavat edellisia kohtisuorasti ja m uodostavat niiden kanssa verkkom aisia
silm ukkoja. U hka-asennossa ovat siivet levallaan,
pystyyn nostettuina, vieri-vieretysten m elkein toisissaan kiinni kuten paivaperhosten siivet perhosten levatessa. Siipien valiin kohoaa akkia takaruum iin kierty n y t paa. T akaruum iin hankautum isesta siipisuoniin
syntyy se aani, jo ta v ertasin pelastyneen tarh ak aarm een suhahdukseen. Sam an aanen saa aikaan, jos
vetaa nopeasti sorm ensa kyntta levitetyn siiven pintaa
pitkin.
R ukoilijasirkan pienet, hoikat koiraat tarv itsev at
valttam atta siipia, silla niiden tay ty y paritellakseen
kulkea pensaasta toiseen. Niiden siivet ovatkin hyvin
kehittyneet ja voivat lennattaa elaim en tarpeellisen
kauas, s. o. nelja ta i viisi askelta. Nuo hennot poikap a ra t o v at hyvin kohtuullisia ja ty y ty v at m uutam aan
laihaan heinasirkkaan. Ne eivat k ayta naaraan kumm itustapoja, jo tk a niille vaatim attom ille m etsastajille
o vat tarpeettom ia. Sita vastoin ei aluksi kasita, m iksi
m unien kypsyessa suunnattom asti turpoavalla naaraalla
on siivet. Se kiipeilee ja juoksee, m utta ei koskaan
lenna, silla siihen sen pyylevyys tekee sen liian raskaaksi. Miksi silla sitten on siivet ja viela niin tavattom an isot?
E raan toisen lahisukulaisen, v a r i t t o m a n r u-

Jo s k iinniotettava elain voi v ak av asti vastustaa,
asettuu ruko ilijasirk k a asentoon, joka p elastyttaa ja
lum oaa sen, niin etta sirk k a saa sen varm asti siepatuksi ja koukuillaan k eihastetyksi.
R ukoilijasirkan kum m allisessa asennossa on sii-
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k o i l i j a s i r k a n ( Am eles decolor Charp.) koiraalla on
siivet, m utta paksuruum iisella n aaraalla vain siiven
tyngat. O vatko M antis religiosan siivet tarpeettom at
tai tark o itu k setto m at? E ipa suinkaan. M antis pyydystaa suuria otuksia, jo tk a voisivat olla sille vaarallisia,
ellei se n iita saik ay ttaen lam auttaisi, ja siina juuri on
akkia levitetyilla siivilla ta rk e a osa. P ieni A m eles ei
tarv itse ta rttu a tam m oiseen sotaviekkauteen, silla se
m etsastaa vain heikkoja otuksia, h y ttysia ja pienia
sirkkoja.
H am m astyksekseni nain ruko ilijasirkan kerran,
m uutam ien paastoam ispaivien jalkeen nalkaisena kuin
suden, syovan itsensa kokoisen tai isom m an m atkasirkan aivan siipia m yoten. Tam an jattilaisotuksen
jarsim iseen kului kaksi tuntia. Sem m oinen ylensyom inen on kuitenkin harv in aista. V ain kaksi kertaa
olen n ahnyt niin tapah tu v an aina kum m astellen, m iten
tuo ahm atti sai suoliinsa sopim aan sem m oisen ravintom aaran ja m iten se kum osi selvion, etta sisalto on
pienem pi kuin astia.

paikoilta kiinni ja toisella painaa sen paata, etta kaula
paaltapain paljastuu. Tahan kitinittom aan paikkaan
se iskee kuononsa ja pureutuu kiinni. N iskaan tulee
levea haava. Kun aivoherm osolm ut vahingoittuvat,
herpoutuvat heinasirkan potkim iset, ja saalis on pian
vain eloton raato, josta peto saa valita m akupalat
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R ukoilijasirkan tavalliseen ruokalistaan hakissa
kuuluu erim uotoiset ja -lajiset k etosirkat, joista se ei
ja ta jalelle m uuta kuin k uivat siivet. Ja la t, kitininen
iholuusto, kaikki ovat kadonneet. Se vie takapaistin,
saaliin p ak su t h y ppyjalat suuhunsa, m aistelee ja pureksii n iita n ahtavan tyytyvaisena. Siita lie sirkan
pullea reisi yhta hyva m akupala kuin m eista kappale
lam m asta.
M antis aloittaa syom isensa saaliin niskasta. Toisella raatelu jalallaan se pitaa keihastettya otusta keski-

m ielensa m ukaan.
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Rukoilijasirkan lemmenvehkeet.
Mita m e edellisessa luvussa saim m e tietaa r u 
k o i l i j a s i r k a n ( M antis religiosa L.) elam antavoista,
ei juuri ole sopusoinnussa sen nim en kanssa. Rukoilijan otaksuisi olevan hiljaisen, hursk aan ja jum alisen
hyonteisen, m utta se onkin kannibali, julm a kum m ittelija, joka p elasty tetty aan saaliinsa lam aan, pureksii
sen aivot. M utta tam a ei viela ole kaikista kauheinta.
Oman sukunsa k anssa tekem isissa ollen on silla tapoja, jotka ovat viela julm em pia kuin tassa suhteessa
paham aineisten ham ahakkien.
V ahentaakseni poydallani olevien hakkien lukua,
saadakseni sijaa riittam aan koko elaintarhalleni panen
yhteen ja sam aan hakkiin useam pia rukoilijasirkkanaaraita, joskus kym m enkunnan. Tilan vuoksi sopii
yhdessa asum inen kylla. H akki on tarpeeksi avara
vangeille, jo tk a rask aan takaruum iinsa tak ia liikkuvat
v errattain vahan. H akin verkkoon tarttu n ein a ne sulattav at ru okaansa liikkum attom ina tai odottavat saa
liin lahestym ista. Niin ne tek ev at v apaudessaankin
pensaikossa.
YhdesSfielamisella on kuitenkin v aaransa. Tiedan,
etta jos heinat loppuvat heinahakista, niin rauhalliset
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aasitkin kayvat potkusille. V ahem m an sayseat ruokavieraani voisivat nalkaisina hyvin pian kiukustua ja
alkaa tapella keskenaan. Siksipa pidankin hakeissa
runsaasti m uonaa ja tuon joka paiva uusia heinasirkkoja. Jo s kansan kapina sy tty y , niin ei ainakaan
nalanhata ole siihen syyna.
Aluksi eivat asiat m ene ollenkaan hullusti. Kansa
elaa rauhassa, jokainen rukoilijasirkka sieppaa ja jyrsii, m ita liikkuu sen lahettyvilla, eika rakenna riita a
naapuriensa kanssa. M utta sovinnollisuuden aika on
lyhyt. N aaraan ruum is paksunee, m unasarjoissa kypsyy m unajonot, ja m unim isaika lahestyy. M ustasukkaisuuden puuskia puhkeaa, vaikkei ole saapuvilla
yhtaan ainoaa koirasta, joka voisi n aaraita kiihoittaa.
M unarauhasen toim inta m yllertaa koko vaeston ja kii
hoittaa syom aan toisiansa. Syntyy hiilina, kahakka
ja kannibalijuhlat. Taas otetaan uhka-asentoja, suhistetaan siipia ja ojennetaan koukkuharat ilm aan. Nama
vihaiset m ielenosoitukset eivat ole uhkaavam pia heinasirkkaa ja hepokattia vastaan.
Ilm an huom aam aani syyta asettuu kaksi naapuru sta akkia sota-asentoon. Ne kaantelevat paataan
oikealle ja vasem m alle yllyttaakseen toisiaan taisteluun, ne h eittav at toisiinsa halveksivia silm ayksia.
T akaruum iin hankauksesta siipia vasten syntynyt puf,
puf on m erkkina hyokkaykseen. Jo s kaksintaistelu
p aattyy ensim aiseen naarm uun eika jata vakavam pia
seurauksia, niin avautuvat pyyntijalkojen pihdit kuten
k irjan lehdet ja laskeutuvat eturuum iin sivuille. Se
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on m ahtava asento, m utta ei niin julm a kuin kam pp ailtaessa elam asta ja kuolem asta.
Sitten tyon ty y toinen kou k k u h ara nopeasti eteen
k eihastaakseen v astu stajan seka v etay ty y y h ta nopeasti
takaisin katkoonsa. V astu staja tekee vastaiskun. Kaksi
k issaa lyodessaan kapalillaan toisiaan korvalle tekee
sam anlaisia m iekkailuharjoituksia. Jo s toisen pehm ealle vatsalle kihoaa p isara verta, joskus haavan
syntym attakin, tun n u staa se tulleensa voitetuksi ja
v etay ty y pois. T oinen laskee kokoon sotalippunsa,
siipensa, ja alkaa naennaisesti tyy n en a tuum ia heinasirkkam etsastysta, vaikka on kuitenkin aina taisteluun
valm iina.
U seim m iten on tappelun loppu surullisem pi. Silloin o tetaan arm o tta k ak sintaisteluasennot. R aateluja la t auken ev at ja o jentuvat ilm aan. O nneton silloin voitettu. Toinen puristaa sen pihteihinsa ja ryhtyy heti ruokailem aan alkaen tiety sti niskasta. Inhoittava syom inen tap ah tu u y hta suurella m ielihyvalla
kuin hein asirk an n akertelu. A terioitsija nauttii sisartaan kuten luvallista riista a konsanaankin, eika kukaan lahim aisista pane vastalausetta, silla ne toivovat
saavansa teh d a sam oin ensim aisen hyvan tilaisuuden
sattuessa.
Huh, noita h irv eita elukoita! Sanotaan, etteivat
su detkaan syo toisiaan, m utta ru k o ilijasirkat eivat
ole niin tu rh an tark k o ja. Ne laittav at herkut naapureistaan , v aik k a hakissa on yllin kyllin niiden m ieliriistaa, heinasirkkoja.
K antavat n aa ra a t voivat h arh au tu a haluissaan vie-

Rukoilijasirkkoja. 1, naaraiden tappelu; 2, rukoilijasirkka syo
ketosirkkaa; 3, naaras syo koirasta parittelun jalkeen; 4, rukoilija
sirkka rukousasennossa; ja 5, kumiuitusasennossa. (S.H.)
M uistelm ia hyo n teism aailm asta. — 12
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lakin vastenm ielisem piin tekoihin. Seuratkaam m epa
parittelua. E hkaistakseni erip u raisu u tta liian monilukuisessa seu rueessa suljen kunkin parin om aan hakkiinsa, niin ettei niiden haita voi sy rjaiset hairita.
M uonitustakaan ei saa unohtaa, jottei nalkaa voisi
syyttaa seuraav ista tapahtum ista.
On elokuun loppu kasissa. K oiras, laiha rakastaja, p itaa hetkea otollisena. Se iskee silm aa hyvinvoivalle kum ppanilleen, se k aan taa paansa sen puoleen, taiv u ttaa k aulaansa ja n ostaa eturuum iinsa pystyyn. Sen pienessa, kaid assa naam assa on m elkein
intohim oinen ilme. T assa asennossa, liikkum atta; se
katselee kauan toivottuaan. Tam a pysyy paikoillaan
valinpitam attom ana. N yt on rak astaja saanut myontym isen m erkin, m erkin, jonka salaisuutta m ina en
tunne. Se lahestyy. A kkia se levittaa varisev at sii
pensa. Sem m oinen on ru k oilijasirkan rakkaudentunnustus. H eiveroinen k oiras hyppaa nyt naaraan selkaan ja ta rttu u siihen kiinni niin lu jasti kuin voi.
N am a alkuvalm istukset ovat hyvin p itkalliset ja itse
parittelukin k estaa viisi, kuusi tuntia.
P arittelev at p y sy v at koko ajan liikkum atta, muute n ei m enoissa ole m itaan erikoisen huom attavaa.
Lopulta puolisot eroavat, m utta y h ty v at pian uudestaan ja viela laheisem m in. Jo s k au n otar rak astaa
koiraspoloista siksi, etta k oiras elavoittaa sen m unasarjoja, niin se ra k a sta a m yds siksi, etta se saa siita
herkullisen aterian. Jo sam ana p aivana tai viim eistaan seuraavana hyokkaa n a a ra s to v eriinsa kiinni, en
siksi tiety sti to tu ttu u n tap aan sa sen niskaan, ja syo
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sen sitten jarjestelm allisesti pikku paloissa, ettei jaa
jalelle m uuta kuin siivet. Tam a ei ole enaa haarem inaisen m ustasukkaisuutta, vaan turm eltuneen lihan
himoa.
Olin utelias tietam aan, m iten jo hedelm oitetty
naaras ottaisi vastaan toisen koiraan. T utkim usteni
tuloksena on hapeallinen juttu. Useim m issa tapauksissa ei naaras ollut kyllastynyt syleilyihin eika aviollisiin m enoihin. Jo n k u n lepohetken kuluttua — lyhyem m an tai pitem m an, ja olivatpa m unat jo m unitut tai
m unim atta — suostuu se toiseen koiraaseen ja syo
sen lopuksi kuten ensim aisenkin. Kolmas koiras, taytettyaan tehtavansa, katoaa sam aa tieta, neljannella on
sam a kohtalo. Kahden viikon ajalla nain sam an naa
raan kayttavan seitsem an koirasta. Kaikille se antautui, m utta kaikkien oli m aksettava haanautintonsa hengellaan.
Tam m oiset orgiat ovat tavallisia, m utta on poikkeuksiakin. Etenkin kuum ina ja sahkoisina paivina
ne ovat yleisena saantona. Sem m oisina aikoina on
rukoilijasirkkanaaraillakin „herm onsa*. Suurijoukkoisissa hakeissa syovat n aaraa t silloin toisiaan enemm an kuin tavallisesti, ja yhden p arin hakeissa pidetaan koirasta useam m in kuin m uulloin tavallisen riistan veroisena.
Naiden aviollisten julm uuksien selitykseksi tahtoisin sanoa, ettei sirkka vapaudessaan siten m enettele.
Siella on koiraalla tehtyaan velvollisuutensa aikaa potkia tiehensa, paeta tuota hirveaa am m aa, m utta mi-

/
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nun hakissani se voi siirtaa loppukohtalonsa korkeintain seu raav aan paivaan.
Kun en ole sattu n u t m illoinkaan nakem aan vap audessaan elavien ru k oilijasirkkojen rakasteluja, enka
tieda, m ita p ensaikossa todella tapahtuu, siksi voin
vain vedota vankeina elavien sirkkojen tapoihin. Hakissa on niilla kylla tarp eek si aurinkoa, runsaasti ruokaa ja hyvasti tilaa, eika n iita nay ta koti-ikavakaan
vaivaavan, jo ten ne kai saannollisissa olosuhteissa
tek isiv at sam oin kuin vankeudessakin.
No niin. Aioin sirkkoja puolustaa, m utta puolustukseni jaa siihen, etta vapaudessa on koiraalla
aikaa paeta.
K erran m inua h am m astytti e ra s kam ala pariskunta.
T apaus on seuraava. K oiras on tay ttam assa elam ansa
teh tav ia ja pitaa lu jasti kiinni n aaraasta, m utta silla
onnettom alla ei ole paata, ei kaulaa, tuskin eturuum istakaan. N aaras sitavastoin, p aa olan yli kaantyneena, jatkaa hyvin levollisena suloisen rakastettunsa
tah teitten n akertelua. Siita huolim atta on tuo m askulininen tynka, tiu k asti kiinni takertu neena, taydessa
toim essa!
R akkaus on kuolem aa voim akkaam pi, sanotaan.
Aivan kirjaim ellisesti k asitettyna ei tam a m ietelm a
tulle koskaan tam an loistavam m in todistetuksi. Paaton, puoleksi syoty raato koettaa an taa elam aa uusille
sukupolville. Se ei p aasta n aarasta, ennenkuin naa
ras on rep in y t sen takaruum iin, jo ssa sukupuolielim et ovat.
Voi jossakin m aarin kasittaa, etta naaras, joka
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ei ole liian tu rh an tark k a tunneasioissa, syo ra k a ste t
tunsa haiden jalkeen, jolloin rak k aasta ei ole enaa
m uuta hyotya, m utta etta se ja rsii sita yhdynnan aikana, se v o ittaa kaiken, m ita julm inkaan m ielikuvitus
voi haaveilla. Mina olen nahnyt siten tapahtuvan,
nahnyt sen omin silm in, enka ole viela toipunut hamm astyksestani. V oisiko koiras puolustautua tai paeta
naarasta ju u ri parittelem isen k estae ssa ? Eihan toki.
R ukoilijasirkan rak k au s on siis varsin surullista,
ehkapa viela surullisem paa kuin ham ahakin. Tunnustan kylla, etta vankilan ahtaus edistaa koirasten m ur- •
haam ista, m utta syy tahan teurastukseen on toinen.
Ehkapa se on m uisto geologisilta ajoilta, kivihiilikaudelta, jolloin hyonteinen k eh ittyi niin luonnottom an kiim aiseksi. Suorasiipiset, joihin rukoilijasirkkakin kuuluu, ovat hyonteism aailm an esikoisia. Kompeloina ne harhailivat puusaniaism etsissa, ja vaillinainen oli niiden m uodonvaihdos kuten viela nytkin.
Silloin oli niiden valta-aika, silloin, kun ei viela ollut
hyonteisia, joiden m uodonvaihdos olisi ollut taydellinen, ei ollut perhosia, ei kovakuoriaisia, ei karpasia
eika kim alaisia. T avat eivat olleet lem peat siihen
aikaan, jolloin raju intohim o pakoitti havittam aan,
etta luotaisiin uutta. R ukoilijasirkat, m uinoisten hyonteiskum m itusten v ah aiset jalkelaiset, jatk a v at kai senaikaisia rakastelum enoja.
M uidenkin rukoilijasirkkojen heim oon kuuluvien
lajien n aaraat syovat koiraitaan.
Pieni v a r i t o n
r u k o i l i j a s i r k k a k i n ( Ameles decolor Charp), joka
on vankeudessa niin kiltti ja rauhallinen eika koskaan
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rakenna riitaa n aapuriensa kanssa, v aikka niita on
ru n saasti hakissa, sekin sieppaa koiraansa kiinni ja
syo sen y hta julm asti kuin Mantis religiosa. Koettelen retkillani hankkia naaraille valttam attom an tarpeellisia seuralaisia, m utta tu sk in olen ehtinyt pistaa
laihan, siivekkaan koiraan hakkiin, kun joku naaras
sen sieppaa ja syo, n aaras, joka ei eniia tarvitse sen
apua. Kun m unarau h aset ovat ty ydytetyt, kam m ovat molem pien lajien n aaraat k oiraita tai pikem m inkin ne
pitav at niita vain erinom aisina riistapaloina.

Kaskaan laulu.
C i c a d a p l e b e j a Scop.
Kotiseudullani Serignanissa on viisi lajia laulukaskaita, joista yleisim m at ovat t a v a l l i n e n l a u l u k a s k a s (Cicada plebeja Scop.) ja saarnilaulukaskas
(Cicada plebeja fra xin i). Suurin on tavallinen laulukaskas, jonka soittokoneesta teen ensiksi selkoa.
K oiraan keskiruum iin alapuolella, juuri viim eisen
jalkaparin takana on kaksi puolipyoreaa levya, joista
oikealla oleva peittaa hiukan vasenta. Ne ovat luukut, katteet, sanalla sanoen, soittokoneen kannet. Jo s
niita kohottaa, nakee niiden alia kaksi laajaa lokeroa,
toisen oikealla, toisen vasem m alla.
Provencelaiset
sanovat niita kappeleiksi ( l i capello) ja m olem pia yhteisesti kirkoksi (la gUiso). E tuosassa sulkee ne hieno,
pehm ea ja kerm ankeltainen kalvo, takaosassa kuiva
kelm u, joka valkkyy kuin saippuakupla sateenkaarenvarisena. Sita provencelaiset kutsuvat peiliksi ( m ira u ).
Kirkkoa, peilia ja kansia p itaa kansa aanielim ena.
L aulajasta, jolta loppuu ilm a keuhkoista, sanotaan,
etta hanella on „sark y n y t peili“ (a li mirau creba).
A anioppi vaittaa tam an kansan luulon vaaraksi. Voi
rikkoa peilin, nostaa kannen syrjaan leikkaam alla sen

*
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saksilla, repia etukalvon, m utta nam a silpom iset eivat
saa k askaan laulua taukoam aan, ne vain m uuttavat
sita, heik en tav at hiukan. K appelit ovat kum un vahvistajia. Ne eivat synnyta aanta, vaan tekevat sen
voim akkaam m aksi, ne m uuttavat sen sita m ukaa kuin
ikkunan luukut ovat auki tai kiinni.
O ikeaa aan ta sy nnyttavaa elinta on vasta-alkajan
vaikea loytaa. M olempien kappelien ulkosivulla, vatsan ja selan yhtym apaikassa on vahvaseinainen ilmareika, joka p eitty y kansien alle. Sita kutsum m e ikkunaksi. T asta reiasta vie k aytava kaikukam m ioon, joka
on syvem m alla kuin kappeli. Ju u ri siina paikassa,
m issa tak asiiv et liitty v at keskiruum iiseen on m atala,
m usta kohopaikka, joka eroittautuu variltaan m uun
ruum iin hopeanvalkoisesta untuvasta. Se on kaikukam m ion ulkoseina.
Jo s sen halkaisee, niin paljastu u soittolaite, symbali. Se on pieni, kuiva, valkoinen kalvo, pitkanpyo rea ja ulospain kupera, sen paasta toiseen, pitem m an halkaisijan suuntaan kulkee kim pussa kolm e, nelja
suonta, jo tk a tek ev at kalvon kim m oiseksi ja ym paroiden kehyksena vahvistavat sita. Kun kalvo painuu
ja joustavien suonien v aikutuksesta kim m oaa takaisin,
niin tam a edestakainen varajoim inen synnyttaa sirisevan aanen.
Mutta m ika painaa tuota kup eraa kalvoa sisaanpain? K irkossa on kaksi paksua, vaalean keltaista lihaskim ppua, jotka y h ty v at V:n m uotoiseksi ja joiden yhdistym iskohta on kiinni hyonteisen ruum iin keskipaikoilla. M olemmat kim put aivan kuin k atkeavat V:n

4

Tavallinen laulukaekas. 1, koiras; 2, naaras; 3, saarnilaulukaskas, koiras ja naaras.
(S. H.)
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sorkkien paassa ja siita lahtee lyhyt, ohut janne, joka
kiinnittyy sym baliin. Sem m oinen on soittokoneen yksinkertainen rakenne. M olemmat lihakset supistuvat
ja herpoutuvat, lyhenevat ja pitenevat, v etav at kalvon
sisaanpain ja an tav at p eraa, jolloin suonet sen kimm auttavat takaisin alkuperaiseen asentoonsa. Niin
joutuu kalvo varajam aan.
A anilokerojen, kirkon, k annet ovat liikkum attom ia,
m utta k askaan takaruum is, painuen ja kohoten, sulkee ja avaa kirkon. Kun takaruum is painuu, heikkenee aani ja kun se kohoo, soi laulu taytelaisena.
Kuum alla, tyynella saalla k eskipaivan aikana on
kaskaan laulu jakso ttaista. M utta viileina iltahetkina
laulaa k askas m iltei yhta m ittaa, vain hiukan heikentaen ja vahvistaen aantaan. K uuden tai seitsem an
aikaan aam ulla kuuluu ensim aiset savelet, ja soitanto a jatkuu koko paiva aina auringon laskuun, noin
kello kahdeksaan. Jo s taivas on pilvessa ja tuuli kylm a,
ei k askas laula, vaan vaieten odottaa k aunista ilm aa.
T oinen alussa m ainittu laji, saarnilaulukaskas on
puolta pienem pi kuin tavallinen kaskas. Silla on taalla
nim ena „C acan“, jonka se on saanut aanestaan. Se
on heikom pi ja varovam pi kuin tavallinen kaskas.
Laulu on aanekasta, raak aa can-can-can’ia, yhtajaksoista, paussitonta. Se on yksitoikkoista, vihlovaa ja
hyvin vastenm ielista, etenkin kun orkesteriin kuuluu
m uutam ia satoja soittoniekkoja, kuten m inun platanieni
lehvistoissa on m atakuulla. Tam a tu sk astu ttav a konse rtti ei toki ala niin aikaisin eika k esta niin m yohaan
kuin tavallisen kaskaan laulam inen.

Saarnilaulukaskaan aanensynnyttam iselim et ovat
paaasiassa sam anlaiset kuin tavallisen laulukaskaankin. Suurin его on siina, etta sen takaruum iin vatsapuolisko on m elkein tyhja kum uontelo, joka jatkuu
viela keskiruum iiseenkin. H yonteisen tay ty y olla intohim oinen laulun ystava, kun on ty h jen tan y t vatsansa
ja rin tan sak in saadakseen niista pelilaatikon. K um u
ontelo on tyontanyt m uut elim et, ruuansulatuskanavan
ja sukupuolielim et, hyvin ahtaalle. Laulu on paaasia
ja m uut syrjaseikkoja.
Onpa onni, ettei saarnikaskas seuraa kehitysopin
kannattajien neuvoja. Jo s se sukupolvesta toiseen
yha innokkaam m in askel askelelta kehittaisi takaruum iinsa kum uonteloa, tulisi siita tyhja kuin paperitottero, ja P rovencesta katoaisi koko cacan-asutus.
M utta m iksi kaskaat laulavat, m ita v arten p itav at
sem m oista m elua? Siihen vastataan : koiraat siten
ku tsuvat naaraita, se on rakastuneen kaskaan kantaatti.
Tahdonpa hiukan tark astaa tata, m uutoin niin
luonnollista vastausta.
Noin kolm ekym m enta vuotta sitten tuppautuivat
laulukaskas ja sen pienem pi toveri Cacan m inun seuraani. Jo k a kesa parin kuukauden ajan olivat ne alati
silm issani ja korvissani. Vaikken niita kuuntelekaan
m ielellani, niin tark astelen kyila innokkaasti. Naen
niita riv ittain platanin silealla kuorella p aat puun latvaan pain, m olem pia sukupuolia sekaisin, jokainen
parin tuum an p aassa toisestaan.
K uoreen pistetylla im ukarsallaan juovat ne yhtam ittaa puun nesteita. Sita m ukaa kuin aurinko kaan-
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^УУ ja varjo siirtyy, k ie rta v a t ne puun oksaa syrjittain kulkien ja p y sy tteley ty v at aina valoisalla, lampim alla puolella. Laulu kaikuu keskeytym atta olipa
hyonteisen im utorvi toim innassa, tai olivatpa kaskaat
paikkaansa m uuttam assa.
Onko tam a ainainen laulu intohim oista kutsum ista?
Epailen. Molemmat sukupuolet ovat siina vieretyksin,
ja eihan huudeta kuukausim aaria sita, jota voi tuupata
k yynarpaallaan.
En пае m yos m illoinkaan naaraan
kiiruhtavan soittoniekkojen luokse, vaikka orkesteri
soittaisi kuinka aan ek k aasti tahansa.
T ahtoisiko ehka k o iras laulullaan m iellyttaa tuota
tunteetonta, liikuttaa sen m ielta? Yha epailen. En
naet huom aa n aaraissa m inkaanlaista tyytyvaisyyden
m erkkia, en m ielenliikutusta, niin etta ne edes kaantaisiv at p aataan kovim m ankaan m elun aikana.
T alonpojat, naapurini, sanovat k askaan laulavan
elonleikkuun aik an a: Sego, sego, sego! (Niita, niita,
niita!) m uka k eh oittaakseen heita tyohon. Olimmepa
ajatu sten tai tahkien niittom iehia, kaikki olem m e ihm isia, joista to ise t han k k iv at vatsalle ruokaa, toiset
h enkista ravintoa, sentahden m ina y m m arran heidan
tulkintansa ja pidan sita ystavallisen luonnollisuuden
ilm auksena.
Toinen epailykseni syy on seuraava. K eneen ylim alkaan laulu vaikuttaa, silla on ta rk a t ko rv at ja ne
v aro ittav at pienenkin aanen kuuluessa m ahdollisesta
v aarasta. Laululinnuilla on erittain tark k a kuulo. Jo s
lehti liikahtaa, jos ohikulkevat v aih tavat sanan, niin
linnut vaiken ev at ja ta rk a ste le v at levottom ina ym pa-

rilleen. Kuinka kaukana kaskas onkaan sem m oisesta
tu n te e s ta !
Silla on tark k a nako. Sen suuret verkkosilm at
huom aavat kaiken, m ita sen oikealla tai vasem m alla
puolella tapahtuu. Sen kolm e paalaella olevaa pikkusilm aa, pienet rubinikaukoputket, tark astav at ylailm oja.
Jo s kaskaat nakevat ihm isen tulevan, vaikenevat ne
ja pakenevat. M utta jos olemme oksan takana, niin
ettei se m eita пае, niin voim m e puhella, viheltaa,
paukuttaa kasiam m e sita hairitsem atta. Paljoa pienem pi m elu saik y ttaisi linnun, joka ei m eita пае, ja
saisi sen lahtem aan lentoon, m utta kaskas vain jatkaa
sirinaansa. K erron eraan kokeeni.
Lainasin m eidan kunnallisen tykistom m e, s. o.
pienet kanunat, joilla am m utaan kylam m e suojeluspyhan nim ipaivana. K anunanlaukaisijasta on hauskaa
ladata ne kaskaiden kunniaksi ja laukaista ne- m inun
luonani. K anunoita on kaksi, ja ne m olem m at ovat
ladatut kuin suurta juhlaa varten. Ei koskaan ole ketaan politista su u ru utta terv ehditty vaalim atkoillaan
sem m oisella ruutim aaralla. Panen ikkunat auki, etteivat
ruudut sarkyisi. K anunat ovat oven edessa platanien
alia, joten eiv at oksilla laulavat kask aat пае, m ita
tapahtuu.
Kuusi m eita on kuuntelem assa. V arrom m e hetkea, jolloin laulu hiukan hiljenee. Jokainen koettaa
tark ata, kuinka m onta kaskasta on aanessa, ja minkalainen on niiden laulun rytm i ja vahvuus. Nyt
olem m e valm iit ja kiinnitam m e huom iom m e siihen,
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m ita tapahtuu ilm aorkesterissa. K anuna syttyy, pam ahtaa kuin ukkonen . . .
Mutta y lhaalla ei ham m astyta. L aulavien luku
on sam a, sam a on laulun voim a ja rytm i. Kuusi
kuulijaa to d istaa yksim ielisesti, etta m ahtava pam aus
ei ole vaik u ttan u t m itaan kaskaiden lauluun. Toisen
tykin laukaisem isesta on sam a tulos.
Mita on san o ttav a ta sta o rk esterista, joka ei hamm enny eika kesk ey ta soittoaan edes kanunalla amm u ttaessa? Sitako, etta k ask aat ovat k u urot? En uskalla m enna niin kauaksi paatelm issani, m utta jos
joku rohkea sita vaittaisi, niin en voisi m illaan tavoin
hanen v aitettaan kum ota, ainakin m inun tay ty isi myontaa, etta k askaat o vat joka tap au k sessa sangen kovakorvaisia.
Kun sinisiipinen keto sirk k a k itk uttaa paksuja
reisiaan siipisuonia v asten polun hietikolla ihanassa
paivanpaisteessa, kun vihrea lehtisam m akko puiden
oksilla p uhaltaa kurkkunahkansa pussiksi ja kurnuttaa
y hta kovasti kuin saarnilaulukaskas, niin tahtovatko ne
silloin kutsua poissaolevaa n aarasto v eriaan ? E ivat mil
laan m uotoa. Sirkan k itk u tu s on tu skin kuuluvaa,
m utta lehtisam m akonkin aan ek as huuto kaikuu turhaan:
toivottu ei tule.

v arten kuin ilm aisem aan elainten elam aniloa, tuota
yleista riem ua, jota kaikki olennot kukin tavallaan
julistavat.
Jo s joku m inulle vakuuttaisi, etta kaskas soittelee valittam atta itse v ahaakaan aanestaan, vain elam anilosta, kuten me tyytyvaisina ollen hierom m e kasiam m e
yhteen, niin olisi se m inusta riittav a selitys. Olisihan
m ahdollista ja luonnollistakin, etta sen soitolla olisi
toinenkin tarkoitus, tarkoitus, joka kohdistuisi kuuroon naaraaseen, m utta se m ahdollisuus on toistaiseksi todistam aton.
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T arvitseeko hyonteinen naita raik u v ia purkauksia,
naita suulaita julistuksia tunnustaakseen rak k au ttaan ?
Jo s tutkim m e asiaa, niin huom aam m e pikem m inkin,
etta useim m at lah esty v at toista sukupuolta aaneti ja
hiljaa. H einasirkan viulu, lehtisam m akon sakkipilli ja
laulukaskaan sym bali ei m inun m ielestani ole m uuta

S K O R P I O N I N HAAT.

Skorpionin haat.
B u t h u s o c c i t a n u s Am.
Skorpioni
on vaitelias piilossa-elaja, ja kun
sen k an ssa seurustelem inen on kaikkea m uuta kuin
m iellyttavaa sen m yrkyllisten pistojen takia, niin ei
tied eta sen historiasta, ruum iinrakennetta lukuunottam atta, ju u ri m itaan. L eikkaajan veitsi on selittanyt
sen elim iston rakenteen, m utta kenenkaan tutkijan
paahan ei ole p istan y t — m ikali tiedan — tark astaa
lahem m in sen tapoja. T apetut, alkoholissa sailytetyt
ja paloitellut sk orpionit tu nnetaan perinpohjin, m utta
elavat, vaistojensa ohjaam ina toim ivat elaim et ovat
sy rjay tety t. J a kuiten k aan ei m ikaan m uu niveljalkaisista parem m in ansaitse yksityiskohtiin saakka tarkkaa elam akertaa. Onhan skorpioni jo m uinoisista
ajoista liikkunut kansan m ielikuvituksessa, onhan se
otettu elainradan m erkkien joukkoon. Pelko on tehnyt jum alat, sanoi L ucretius. Pelon jum aloim ana on
skorpioni saanut kunniapaikan etelataivaan tahdistossa
ja m eidan alm anakkam m e m ukaan on aurinko lokakuussa skorpionin m erkissa.
T avallinen m u s t a s k o r p i o n i (Scorpio europseus L. = Euscorpius carpathicus L.) on yleinen V ali-
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m eren m aissa. Se oleksii pim eissa paikoissa lahella
asuntoja, sateisina syyspaivina se tunkeutuu huoneisiinkin, vielapa joskus peitteen alle vuoteeseen. Mutta
tam a epam ieluisa vieras saik y ttaa enem m an kuin vahingoittaa. V aikka se ei olekaan harvinainen kotipaikkakunnallani, niin ei se ole saanut aikaan minkaanlaisia vakavia seurauksia.
P elattavam pi on vahem m in t u n n e t t u L a n g u e d o c ’in
eli k e n t t a s k o r p i o n i (B u th u s occitanus k m .). Se
ei hae asuntojam m e, vaan pysytteleikse asum attom illa
seuduilla, erittainkin kivikkoisilla, auringonpaisteisilla
rinteilla. M ustaan skorpioniin v erraten on se jattilainen, joka tayskasvuisena on kahdeksan tai yhdeksan
senttim etria pitka. V ariltaan se on oljenkeltainen.
Sen hanta, oikeam m in elaim en takaruum is, on
viisinivelinen m uistuttaen jossakin m aarin helm inauhaa. Kuudes, viim einen nivelrengas on rakkom ainen. Sen
paassa on kova, terav a ja k ay ra m yrkkykoukku. Kun
hanta on suoraksi ojennettu, on koukun karki alaspain, m utta asetta kay ttaessa taipuu hanta selan yli
eteen ja pisto tapahtuu alhaalta ylospain.
Taten
skorpionit aina m enettelevat, m utta yleensakin ovat
siina asennossa, p itav at piikkinsa selkapuolelle kaannettyna seka liikkuessaan etta levatessaan, vain harvoin on ruum is suorana.
Skorpionin jalkam ainen toinen leukapari paattyy
pihteihin. Ne ovat kuten suunosiin kuuluvat k adet ja
m uistuttavat paljon kravun saksia.
N aita raajoja
k ay ttaa skorpioni taistellessaan ja tutkiessaan sille
outoja esineita. L iikkuessaan p itaa elain ne eteen
M uistelm ia h y o n te ism aa ilm asta. — 13
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ojennettuina, sak set avattuina valm iina tarttum aan sii
hen, m ita tulee v astaan. Jo s vastaan tu lija on vihollinen, joka on lav istettav a m yrkkytikarilla, niin tarttu u
se siihen saksillaan, pitaa sita yhd essa paikassa silla
aikaa kuin h an ta kaantyy selan yli eteen. Jo s taas
saalis on n ak errettav a, niin sak set p itav at sita suun
edessa kuten kadet. M utta skorpioni ei koskaan kayta
n iita kulkiessaan, ei pysytellakseen tasapainossa eika
kaivaessaan koloja.
Ne ty o t kuuluvat varsinaisille jaloille, joita on
nelja paria. V arsin aiset ja la t ovat lyhyet, karkeak arv aiset ja p aatty v at kayriin ja liikkuviin kynsiin,
joita v astassa on lyhyt, te ra v a piikki kuten peukalo.
K okonaisuudessaan jalka on erinom ainen tarttum aelin,
siksipa skorpionit voivatkin kulkea ym pari hakkini
verkkoa, riippua kauan selka alaspain ja kiiveta pain ostaan ja kom pelyydestaan huolim atta pitkin pystya

hallisten skorpionieni kesken ham m inki. A votaivaan
alle puutarhaan perustam astani skorpionisiirtolasta lahtee useita oisin retkeilem aan, eivatka enaa palaa ta 
kaisin. M utta viela hullum m in kay, kun kaksi sattuu
sam an tiilen alle, silla silloin toinen syo toisen, kuten
usein olen nahnyt. Onko se kahden sam aa sukupuolta
olevan taistelu a keskenaan, jo ista toinen kevaan ihanuuden viekoittam ana on lahtenyt kayskentelem aan,
p istaytynyt ajattelem attom asti naapurinsa luokse ja
kohtaa siella kuolem ansa, jos naapuri on sita vahvem pi? T uskin, silla tunkeilijaa jarsitaa n hyvin hitaasti, pitkin paivaa ja pienissa annoksissa ikaankuin
se olisi tavallista riistaa.
J a viela e ra s seikka h e ra tta a huom iotani. Saaliiksi jou tu n eet ovat kaikki pienenlaisia. N iiden vaalea vari ja solakam pi vartalo todistaa, etta ne ovat
koiraita, kaikki vain koiraita. Suurem m at, ponakam m at ja hiukan tum m em m at n aa raa t eivat toki saa nain
surkeata loppua. N ahtavasti tam a siis ei ole naapurusten valista riitaa, jolloin erakko y k sin aisyyttaan
sailyttaakseen kohtelisi sopim attom asti jokaista vierailijaa ja soisi sen sitten suuhunsa. Se on pikem m inkin haatapa, jonka naaras lopettaa parittelun jalkeen nain surullisesti.
K evat saapuu. Olen jarjestan y t tilavan lasiseinaisen hakin kuntoon, sijoittanut sinne kaksikym m enta
viisi asukasta, jokaisen om an tiilensa alle. Jo k a ilta
huhtikuun puolivalista alkaen, siina kello seitsem an
ja yhdeksan seuduilla, ham aran tullessa syntyy aika
elam a lasipalatsissa. Paivalla se naytti olleen autio,
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seinam uuria.
Jalk o jen alapuolella ovat om ituiset, vain skorpioneilla ta v a tta v a t elim et n. s. kam m at, jotka -ovat
saaneet nim ensa m uodostaan. N iissa on nim ittain pitk assa rivissa vierekkain levyja, kuten kam m assa piita.
A natom it p itav at n iita jonkinlaisina tarttum aelim ina,
jo tk a p itav at p arittelev ia elaim ia to isissaan kiinni.
V oidakseni tehda havaintoja skorpionien elam asta
ja tavoista hankin n iita p arisenkym m enta suureen
lasiseinaiseen puuhakkiin, jonka pohjalle panen kattotiilia niille lym ypaikoiksi.
H uhtikuussa paaskysen palaam isaikana ja ensim aisten kakien kukkuessa syntyy siihen saakka rau-
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m utta nyt siella esitetaan hauskoja naytelm ia, joita
koko talonvaki, m elkeinpa kesken illallisensa, kiiruhtaa katsom aan. H akin eteen rip u stetu n lyhdyn valossa voim m e seu rata tapahtum ia.
Se on m eidan huvitteluam m e p aivan toiden paaty tty a, se on m eidan teatterim m e. Me kaikki, suuret
ja pienet, kiiruhdam m e ottam aan perm antopaikkoja
y k sin k ertaisessa teatterissam m e, silla n aytanto alkaa,
kun lyhty sytytetaan . Kaikki me kiiruhdam m e, yksinpa
Tomkin, talon koira. Sita ei skorpioniasia huvita,
filosofin tyyneydella se paneutuu m akaam aan jalkoihim m e ja torkkuu, m utta vain toisella silm allaan, toisella se vahtii ystav iaan , lapsia.
K oetan antaa lukijoille jonkinlaisen kuvan siita,
m ita hakissa tapahtuu. L asiseinan v iereen, lyhdyn
valaisem aan p iiriin kokoutuu p ian suuri seurue. Kaikkialla kavelee y k sityisia elaim ia, m utta n y t ne tulen
houkuttelem ina ja tta v a t varjo p aik at ja rien ta v at ilotulitusjuhlaan. Y operhosetkaan eivat sen m ieluum m in
len tan eet lam pun valoa kohti. V astatu lleet sekoittuvat tungokseen, to iset taas telm eeseen kyllastyneina
v etay ty v at ham araan, lep aav at siella hetken, m utta
p alaav at taas innokkaina nayttam olle.
Sepa on sarab an d ia,1 m ielenkiintoista ja kam alan
hurjaa. M uutam at tu lev at kaukaa, suk eltavat arvokkaasti pim easta, h eittay ty v at nopeasti ja sievasti ku
ten liukuen valossa hyorivaan joukkoon. N iiden notkeus m uistuttaa hypahtavaa h iirta. Ne hakevat toisten sa seuraa ja paken ev at taas heti, kun ovat sorm en1 Espanjalainen tanssi.
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paillaan toisiinsa koskeneet, aivan kuin olisivat polttan eet toisiaan. Jo tk u t k avelevat tovereineen ym pari,
m utta potk iv at akkia m atkoihinsa.
R auhoituttuaan
piilossa ne taas tu lev at takaisin.
A ika ajoin on oikea sekam elska: sotkuinen kasa
vilisevia jalkoja, haukkovia pih teja ja yloskaantyneita
hantia, jo tk a jak elev at pistoja, hyvaileviako vai uhkaavia — en oikein tieda. Kaikki o ttavat osaa tem m ellykseen, isot ja pienet, luulisi siina olevan taistelun elam asta ja kuolem asta, julkisen joukkom urhan,
m utta se onkin huim aa leikkia. Ne pyorivat kuin
k issanpojat y h ten a keran a. Pian ryhm a hajoo, jokainen livistaa tieh en sa m ika m innekin haavoittum atta ja
jaseniaan n iu kauttam atta.
J o taas k e ra y ty v a t pakolaiset lyhdyn luokse. Ne
kulkevat edestakaisin, tu lev at ja m enevat ja joutuvat
usein silm a v asten silm aa. K iireellisim m at m arssivat
toisten sa selkien yli ja nam a eivat pane m uuta vastalausetta kuin h eilau ttav at hantaan sa. N yt ei ole to ran
aika, k orkeintaan v astaan tu lijat vain hiukan laim aytta v a t toisiaan h an tan sa koukkukepilla. Skorpionien
seuraelam assa on tam a tuttav allin en isku, jonkinlainen
kadenpuristus, jolloin m yrkkypiikki ei sekoitu asiaan.
M utta skorpioneilla on m uitakin asentoja kuin
nam a toisiinsa tak ertu n eet ja la t ja heiluvat hannat
ja ne asen n o t ovat hyvin kuvaavia. O tsa otsaa
vasten, p ihdit sivulla,
h annat pysty ssa ja rin ta
m aahan p ainuneena m olem m at painisk elijat seisovat
honkaa. Sitten h an k au tu v at ilm aan k ohotetut takaruum iit sivuttain vastakkain, toinen sivelee toistaan,

sam alla kuin niiden paanivelet ovat taipuneet koukkuun, uudestaan, yha uudestaan ne k ierty v at yhteen
ja taas eroavat. Y htakkia ystavysten pyram idi luhistuu kokoon ja kum pikin lahtee m uitta m utkitta kapalam akeen.
Mita nuo ottelijat tark o ittav at talla om ituisella
asennollaan? Onko se kahden kilpailijan kasikahm aa?
Ei siita nayta, silla kohtaus oli rauhallinen. Seuraavista huom ioistani paattaen se on kihlajaiskeim ailua.
R akkautta tunnustaessaan skorpioni seisoo paalaellaan.
Jo s jatkaisin kuvausta kuten olen alkanut, jos
esittaisin yhtajaksoisesti ne tuhannet pikkupiirteet,
jotka olen useiden paivien kuluessa havainnut, niin
kertoinus tulisi kyllakin lyhyeksi, m utta m enettaisi
osan m ielenkiinnostaan, silla siita jaisi pois m onet ja
joka ilta v aihtelevat yksityisseikat, joita on sangen
vaikea jarjestelm allisesti ryhm ittaa. E i pienintakaan
havaintoa saa sivuuttaa nain outoja ja vahan tunnettuja tapoja k errottaessa. V aikkakin sam a asia tulisi
kahdesti sanotuksi, on kuitenkin parem pi seurata tapahtum ien aikajarjesty sta ja esittaa pala palalta m ita
m illoinkin uutta huom asin. H avaintojeni epajarjestys
jarjesty y , toinen pikkupiirre tukee ja taydentaa tois
taan. Siksi seu raavassa jata n puheenvuoron paivakirjalleni.
H uhtik. 25 p. 1904. — Ohoo! Mitas tam a on?
Ensi kertaa sem m oista naen, vaikka aina olen vahdissa. K aksi skorpionia on vastakkain, pihdit eteen
ojennettuina ja toisissaan kiinni. Se on ystavallinen
kadenpuristus eika taistelun alkusoitto, silla m olem m at
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Skorpionien kosiminen. 1, rakkaudentunnustus paalaella seisten; 2, kaksinkavely.
(S. H.)

to v eru k set kohtelevat toisiaan m ita rauhallisim m in.
Ne ovat eri sukupuolta. Toinen on tu rpea ja tum m a,
se on n aaras, toinen jokseenkin hoikka ja vaalea,
koiras. H annat kauniisti kierty n ein a aviopari kavelee
hillityin askelin lasiruudun ohi. K oiras on viejana ja
m arssii tak ap erin sysim atta ja k o h taam atta vastarintaa.
Tottelevaisena seu raa n aaras, k oiraan p ihdit kiinni sen
pihdeissa, silm akkain johtajan sa kanssa.
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M atkalla pysahdytaan, m utta ei v aihdeta otetta.
Suuntaa m uutetaan m illoin sinne m illoin tanne, hakin
to isesta p aasta toiseen. Mikaan ei v iittaa kavelijoitten
varsinaiseen paam aaliin. Ne kaysk en televat kuten veteleh tijat ja heittelev at toisilleen silm ayksia. Siten kavelee sunnuntaisin iltam essun jalkeen kylan nuoriso
m aantiella „itse kukin E evoineen".
Usein ne tek e v a t m utkia. K oiras aina m aaraa
uuden suunnan. P aastam atta k asiaan se tekee sirosti
tayskaannoksen ja asettu u toverinsa k anssa kyljittain.
Silloin se hetkisen hyvailee n aaraan selkaa litteaksi
painetulla hannallaan, m utta n aaras ei liiku, ei hievahda.
Pitkan^ tunnin m ina katselen tu o ta loppum atonta
m enem ista ja tulem ista. Osa m eidan vaestam m e on
kanssani ih m ettelem assa ta ta om ituista naytelm aa, jota
ei kukaan koskaan m aailm assa ole nahnyt, ei ainakaan k u kaan kykeneva havainnontekija.
V ihdoin kym m enen aikaan tulee eronhetki. Koiras
on loytan y t tiilen, jo n k a katos n ay ttaa niin houkuttelevalta. Se p a a sta a toisen k aten sa irti, m utta pitaa
toisella viela kiinni toveriaan, raap ii jaloillaan tiilen
alusta ja lakaisee sita hannallaan. Luola avautuu.
Se m enee sinne ja v etaa vahitellen vakivallatta suv aitsevaisen skorp io n ittaren p erassaan. Pian ovat m o
lem m at kadonneet. H iekkakasa sulkee asunnon. Aviop ari on kotonaan.
N iiden hairitsem inen olisi m oukkam aista. Se'koittuisin asiaan liian aikaisin ja sopim attom alla hetkella,
jos heti tahtoisin k atsoa m ita siella tapahtuu. E hka

asioiden valm istelu kestaa suurim m an osan yota ja kauan
valvom inen alkaa painostaa minun kahdeksankym m env uotiasta paatani. Polviniveleni jo vasyvat. NukkuMatti tulee. H yvaa yota!
Koko yon m ina uneksin skorpioneista. Ne juoksevat peitteeni alle, ne kavelevat kasvoillani. Seuraavana paivana jo aam un sarastaessa olen kohottam assa tiilta. N aaras on yksin, koiraasta ei jalkeakaan, ei yom ajassa eika lahistolla. Ensim ainen pettym ykseni, jo ta viela m onta m uuta seuraa.
Touk. 10 p. — Seitsem an seuduissa illalla. Taivas
pilvessa, ennustaen rankkasadetta. H akissa eraan tiilen
alia on p ariskunta liikkum atta otsa vasten otsaa, pihdit toisissaan kiinni.
V arovasti nostan tiilen, etta
voin m ukavasti seurata tiilim ajan om istajien kohtausta.
Yo jo pim enee, m utta m ikaan ei voi, kuten m inusta
nayttaa, hairita katottom an asum uksen rauhaa. Aimo
sade pakoittaa m inut peraytym aan. M olemmat rakastav aiset ovat hakin kannen suojassa, niiden ei tarv itse
valittaa sateesta. M itahan ne nyt tek ev at katottom assa
kom erossaan?
Tunnin kuluttua lakkaa sade ja m ina palaan skorpionieni luo. Ne ovat m uuttaneet m ajaa toisen laheisen tiilen alle. Yha p itaen kiinni toisistaan on naaras
ulkona, koiras sisalla valm istelem assa asuntoa. Jo k a
kym m enen m inutin kuluttua me vaihdam m e vahtivuoroam m e, ettei sopiva hetki m enisi huom aam atta, silla
m inusta nayttaa se olevan jo lahella. H uolellisuutem m e
on kuitenkin turhaa, silla kahdeksan aikaan pilkkopim eassa lahtee siihen asuntoonsa tyytym aton pari
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kavelylle. K asikadessa ne hakevat uutta katosta. Koi
ras tak ap erin kulkien suuntaa m atkan, ja valitsee
asuinsijan, n a a ra s seuraa kuuliaisena. Toistuu sam at
m enot, jotka nain huhtik. 25 p:na.
Lopulta loydetaan tiili, joka m iellyttaa. Koiras
ryom ii sen alle p aastam atta talla k ertaa kasiaan toverinsa k asista. M uutam alla hannan huiskauksella lak aistaan haahuone puhtaaksi.
S k orpionitar m enee
sisaan jo h tajan sa jaljessa, joka sita hellasti vetaa.
P arin tunnin k uluttua kayn niiden luona, luullen
antaneeni niille jo kylliksi aikaa valm istelupuuhiin.
K ohotan tiilta. Ne ovat yha sam assa asennossa vastakkain ja k asitysten. T anaan en nahnyt enem paa.
S eu raavanakaan p aivana ei m itaan uutta. V astatusten, toisiaan katsellen, jalan k aan liikkum atta, pitk ittav at puolisot tiilen alia, k asikadessa loppum atonta
k ohtaustaan. Illalla auringon laskiessa eroavat lem piv aiset vuorokauden k estaneen yhdessaolon jalkeen.
K oiras lahtee pois, n aaras ja a tiilen alle ja niiden
suhde ei ed isty n y t rahtuakaan.
T ah an astisista havainnoista selviaa kaksi seikkaa.
K ihlajaisprom enadin p erasta tarv itsee pariskunta rauhaisan piilopaikan. A viojiittoa ei koskaan lopullisesti
solm ita avotaivaan alia, h aarivan joukon keskella tai
kaikkien nahden. Jo s nostaa niiden asunnon katon
vaikka kuinkakin v arovasti, niin lahtev at, olipa paiva
tai yo, m olem m at yhdistyneet, jo tk a n ay ttav at olevan
toistensa katselem iseen vajonneina, m arssim aan ja hakem aan u utta huoneistoa. Toiseksi huom asin, etta
pari viipyy hyvin kauan tiilikiven alia. Nain niiden
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olleen siella kaksikym m entanelja tuntia, eika sittenkaan m itaan ratkaisevaa tapahtunut.
Toukok. 12 p. — M itahan tam a ilta opettanee?
Ilm a on lam m in ja tyyni, hyvin sopiva oisiin huvitteluihin. E ras p ari on m uodostunut, en n ahnyt niiden
ensim aista kohtausta. Talla kertaa on koiras paljon
hennom pi kuin paksu naaras, m utta kuitenkin se
hoikkahousu ta y ttaa urheasti tehtavansa. T akaperin
kulkien tavalliseen tapaan ja hanta p y styssa se vie
lihavan m orsiam ensa kavelylle. Ne k iertav at kerran
lasiseinien vieria, kiertav at toisen, m illoin m yotapaivaan, milloin vastakk aiseen suuntaan.
Usein ne pysahtyvat. Silloin paat koskevat toisiinsa, kallistuvat oikealle, kallistuvat vasem m alle
kuten kuiskuteltaisiin jotain korvaan. P ienet etujalat
v arisevat ja hyvaillen sivelevat toisiaan. Mitahan ne
puhelevat kesk en aan ? Miten m uuttaisi niiden m ykan
haarunon sanoiksi?
Koko perheeni tulee katsom aan ta ta harvinaista
parivaljakkoa. K osivaiset eivat nayta ollenkaan hairiytyvan m eidan lasnaolostam m e. N e ovat liioittelem atta sanoen siroja. P uolittain lapikuultavina ja lyh
dyn valossa loistavina ne ovat kuin m erenpihkasta
veistetyt. Ne kavelevat hitaasti valituin askelin, kasiv a rre t ojennettuina, h anta kauniisti kaaressa.
Niita ei m ikaan hairitse. Jo s niita vastaan tulee
joku m aankiertaja, joka sam oin kuin nekin kulkee
lasiseinan sivustaa iltaviileassa, niin se ym m artaa toisten arkaluontoiset asiat, siirtyy syrjaan ja antaa tieta.
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Lopuksi ne h iipivat tiilen katkoon, koiras tietysti
edella, takaperin. Kello on yhdeksan.
Tata iltaidyllia seuraa yolla julm a m urhenaytelm a.
Seuraavana aam una on n aaras sam an yollisen tiilensa
alia. Pieni k o iras on sen vieressa, m utta m urhattuna
ja jonkun v e rra n syotyna. Silla ei ole paata, ei toista
pihtia eika y h ta jalk ap aria. A setan raad o n m ajan
kynnykselle. E rakko ei liiku koko paivana. Ilian
tullen se lahtee ulos ja tap aa v ainajan tiellaan. Se
kantaa sen kauak si haudatakseen kunniallisesti, se on,
syodakseen sen kynsineen karvoineen suuhunsa.
Tam a kannibalinaytos on sam anlaista kuin se,
jonka nain viim e vuonna skorpionien ulkoilm asiirtolassa. Yha uudestaan nain silloin kivien alia tu rpeita
n aaraita nautinnolla m aistelem assa tyo tovereitaan ku
ten asiaankuuluvaa ateriaa. O taksuin heti, etta m uorit
syovat k o iraansa joko kokonaan tai osittain aina ruokahalunsa m ukaan, elleivat ko iraat, teh ty aan tehtavansa,
ajoissa p aasee pakoon. N yt on m inulla selva todistus edessani. E ilen nain, m iten pari tavallisen alkuvalm istuksen, kaksinkavelyn, jalkeen m eni m ajaansa, ja
nyt aam ulla naen, kuinka puoliso sam an tiilen alia syo
apulaistaan.
On luultavaa, etta koiraspoloinen on ehtinyt tayttaa velvollisuutensa. Niin kauan k u in sita ta rv ittiin
suvun jatkam isessa, sai se olla e lo s s a ., T alla kertaa
on pari ollut p ikainen puuhissaan, kun taas toiset,
paastakseen lopputulokseen, ta rv itsiv a t aikaa hakkailuihinsa ja to isten sa katselem iseen kaksi kertaa kaksito ista tuntia. On vaikea sanoa, m ika tahan erilai-
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1, skorpioni syo heinasirkkaa; 2, haat ovat lopussa, skorpioninaaras sy5 koiraan.
(S. H.)

suuteen on syyna. Ehka ilm an luonne, sahkojannitys,
lam pom aara ja yksilolliset intohim ot jo u d u ttav at tai
h idastuttavat lopullista parittelua. Tam a epam aaraisyys on havainnnontekijalle hyvin haitallista, kun hanen pitaa v artoa otollista hetkea saadakseen selvaa
kam pojen toistaiseksi tuntem attom asta m erkityksesta
parittelussa.
Toukok. 14 p. —*• N ahtavastikaan ei nalka aja
elaim iani joka ilta liikkeelle. R avinnonhaku ei ole
syyna niiden ehtoovaelluksiin, silla m ina annan niille
taysin m aarin
erilaista riistaa, sem m oista, m inka
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luulen p arh aiten m aittavan. Niilla on nuoria sirkkoja,
pienia hepokatteja, yoperhosia, joilta olen katkonut
siivet, ja sudenkorentoja, m utta tam a ruuan paljous
ei niihin vaikuta. K avelijat eivat k atsokaan joukossaan hyppivia sirkkoja, siiventyngillaan m aata pieksavia perhosia eika varisev ia sudenkorentoja. Ne tallaav at vain ne jalkoihinsa, toykkivat nurin, hosaisevat
niita hannallaan, ne, sanalla sanoen, eivat niita tahdo,
eivat niista huoli. K okonaan to iset syyt ovat kyseessa.
M elkein kaikki kavelevat lasiseinan vierustalla.
Itsepaisim m at k o ettav at kiivetiikin pitkin ruutua. Ne
nousevat h an tan sa varaan , p utoavat m aahan, m utta
y ritta v a t toisaalla uudestaan. A vonaisilla pihdeillaan
ne k ap u ttav at lasia, ne tah to v at p aasta ulos kaikin
m okom in. V aikka niiden aituuksessa on kylliksi tilaa
jokaiselle, on kylliksi tilaa pitkaltakin kuljeskella, niin
siita ei apua. Ne tah to v at m enna kauaksi. Jo s ne olisivat
vapaina, h ajau tu isiv at ne kaikille suunnille. Sam aan ai
k aan viim e vuonna lah tiv at niinikaan m inun ulkoilmasiirtolani asu k k aat enka m ina niita sen koom m in nahnyt.
K iim a-aika se kevaisin saa skorpionit m atkailem aan. Siihen saakka ne ovat jo ro ja erakoita, m utta
silloin ne lah tev at kam m ioistaan rakkauden pyhiinvaellusretkelle, ru u asta piittaam atta ne hakevat toisiaan.
K otiseutunsa kivikossa ne loytavat valiopaikkoja,
m issa voivat kohdata toisiaan ja m ihin voivat vetayty a yhdistyttyaan. Jollen pelkaisi taittavani jalkaani
yolla niiden asuinkukkuloiden kiviroykkioissa, niin tahtoisin lah tea katsom aan niiden vapauden riem ussa

vietettavia haajuhlia.
Miten ne m enettelevat siella
alastom illa kallionrinteilla?
Sam oin kai kuin lasihakissakin. Kun ko iras on valinnut puolison, m enevat
ne kasikadessa kavelem aan laventelipensaikkoihin.
Siella niita ei ilahduta m inun kynttilanpatkani, m utta
siella on niilla valona verrato n lyhty, kuu.
Toukok. 20 p. — Jo k a ilta ei tarv itse luulla nakevansa kavelyyn lahtoa. Monet tulevat jo parittain
tiiliensa luo. Ne ovat jo koko paivan pitaneet toi
siaan kasista ja ovat olleet toistensa katselem iseen
vaipuneina. Yon tullen ne jatk av at lasiseinan kiertelem ista, jonka ne jo edellisena iltana, ehka aikaisem m inkin ovat aloittaneet. En tieda milloin ja m issa ne
jo yhtyivat. M uutam at koh taav at toisensa sattum alta
salaisissa kaytavissaan, joten niita on vaikea pitaa
silm alla. Kun m ina ne huom aan, on valjakko jo taivaltam assa.
T anaan on onni suotuisa. N aen parin yhtyvan
lyhdyn valossa. Iloinen ja tungetteleva koiras, joka
kiiruhtaa tungoksessa, sattuu silm akkain eraan ohikulkevan naaraan kanssa, joka sita m iellyttaa. Naaraskaan ei ole vastaan, ja asiat keh itty v at pikaisesti.
O tsat kay v at yhteen, pihdit ovat liikkeessa, hannat heiluvat pitkin ottein, nousevat pystyyn, takertuvat toisiinsa ja hellasti hyvaillen hankautuvat vastakkain. E laim et nousevat paalaelleen seisom aan sa 
moin kuin edella jo kerrottiin. Pian asetelm a laskeutuu taas, pihdit p u ristu v at toisiinsa ja pari lahtee
m arssim aan.
P yram idiasento on siis yhdistym isen
alku. Se on hyvin tavallinen asento, vielapa sam aa
M uistelm ia hydn teism aailm asta. — 14
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sukupuoltakin olevat kohoovat siten pystyyn, m utta ei
niin saantojen m ukaisesti, ei niin m uodollisuuksia seuraten. Silloin se ei ole rakastuneiden keim ailua, vaan
on karsim attom yyden m erkki, h an n at hosuvat toisiaan,
eivat hyvaile.
K oiras kulkee kiiruusti takap erin sangen ylpeana
valloituksestaan. T oiset n aaraat, jo tk a tulevat valjakkoa vastaan, asettu v at ym parille ja tollistelevat
uteliaina, ehkapa m ustasukkaisinakin. Yksi niista heittay ty y vietav an a olevan n aaraan paalle, k iertaa jalkansa sen ym pari ja koettaa p y say ttaa m atkailevaiset.
Sem m oista valikohtausta koiras v astustaa, se pudistaa
naarastaan, v etaa sita, m utta n aaras ei liiku. No, tasta
k aan teesta se ei ole kovin m urheissaan, vaan jattaa
naaraan. Onhan niita toisia ja aivan lahella. N yt se
tarttu u ilm an rak k au d en tunnustuksia suorastaan uuden
tu ttav an sa kasiin ja vaatii sita kavelylle. M utta tam a
kieltaytyy, irro ittau tu u ja pakenee.
Se houkuttelee y h ta k ursailem atta to ista noiden
uteliaina tollistelevien joukosta. Tam a m yontyy tuum aan, m utta ei ole sanottua, ettei se m atkalla karkaisi joh tajan sa pihdeista. M itapa tuo huikentelija siita
valittaisi! Jo s yksi m enee, onhan n iita toisia, se tyytyy ensim aiseen vastaantulijaan.
Nyt se vie voittam aansa valaistun alueen poikki.
Kaikin voim in se tem poo naarasta, jos naaras ei tahdo
seurata, m utta v etaa hellasti, jos se kuuliaisena tottelee. P ysah d y taan valista, joskus kauaksikin aikaa.
Silloin k o iras tek ee ihm eellisia liikkeita. Se koukistaa jalkam aisiksi pidenneet, p ih tip aatteiset leuka-
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jalkansa, sanokaam m e kuten edellakin, kasivartensa,
ojentaa ne taas suoriksi eteen ja pakoittaa siten naa
raan leikkiinsa, lahestym aan sita ja taas etenem aan.
Molempien k a siv arre t m uodostavat yhdessa nivelikkaan
salenelion, joka vuoroin levenee, vuoroin sulkeutuu.
Naiden notkeusvoim isteluharjoitusten jalkeen koneisto
koukistuu ja pysahtyy.
Nyt niiden otsat ovat kiinni toisissaan, hellyyden
purkauksessa m olem pien suut yhtyvat.
Tam m oisia
hyvailyja kuvatessaan johtuvat m ieleen „suudelm at“ ja
,,syleilyt“, m utta niita sanoja ei uskalla kayttaa, kun
skorpionilla ei ole paata, ei kasvoja, huulia eika
poskia. Elain on kuin saksilla poikki leikattu, silla
ei ole edes kuonoakaan ja naam an paikalla on alaleukojen h irv ittav at purulevyt.
J a kuitenkin se on skorpionista kauneinta kaikesta! Etujaloillaan, jotka ovat hennom m at ja liikkuvam m at kuin m uut, taputtelee se lem peasti toisen julm annakoista naam aria, sen m ielesta viehattavia k a s
voja, intohim oisesti se hiukan puraisee, kutittaa puruleuoillaan toisen suuta, joka on yhta rum a kuin omansakin. Sanotaan, etta kyyhkynen on keksinyt suutelem isen, m utta m ina tiedan hanen ed eltajansa: se on
skorpioni.
Sen m ielitietty antaa kaiken tapahtua ja pysyy
aivan hiljaa, m ielessaan se kuitenkin salaisesti toivoo
paasevansa karkuun. Mutta m iten irro ittau tu a ? Se
antaa hyvin yksinkertaisesti liian tuliselle rakastajalle
laim ayksen sorm ille, ja silloin se on heti vapaa. V alit
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m enevat rikki. H uom enna on huono tuuli ohi ja menot voivat alkaa alusta.
Toukok. 25 p. — N aaraan h annanisku todistaa,
etta aluksi niin noyralla y stav attarella on om at oikkunsa, itsep in taiset vastustam ishalunsa ja akkipikaiset
eroam ispuuskansa. S iita viela lisaesim erkki.
Tana iltana lahtee kaksi hyvin arvokkaan nakoista rak astelev aista kavelylle. Ne loytavat m iellyttavan tiilikatoksen. K oiras p aastaa toisen pihtinsa irti,
vain toisen, voidakseen hiukan vapaam m in liikkua ja
lakaisee hannallaan ja jaloillaan m ullan kolon suulta.
Se ryom ii sisaan. S ita m ukaa kuin kolo puhdistuu
m ullasta, seu raa n aaras hyvin suostuvaisena, kuten

koukistaa hantansa tiilen holviin kiinni, eika tahdo
tulla m ukaan. Tam a v astarin ta huvittaa m inua. Mita
olisikaan parittelu ilm an naita alkukoristeita!
Tiilen alia ry o staja pitaa niin hellittam attom asti
kiinni ja keinottelee niin hyvin, etta kapinoitseva
alistuu ja m enee sisaan. Kello lyo kym m enen. V aikken
valvoisikaan koko yota, niin odotan kuitenkin loppuratkaisua, kaannan sopivalla hetkella tiilen nahdakseni
jotain sen alia tapahtuvista m enoista. Nain hyvaa
tilaisuutta ei ole aina, siksi taytyy siita ottaa vaari.
Mita saanen nahda?
En k errassaan m itaan. Tuskin on puoli tuntia
kulunut, kun niskoitteleva paasee irti, tulee ulos piilostaan ja pakenee. Toinen hyokkaa jaljesta, pysahtyy kynnykselle ja katselee. H enttu on karannut,
nolona se vetaytyy takaisin koloonsa. Se on pettynyt
— sam oin m inakin.
K esakuun alussa. — Pelaten, etta lyhdyn liian kirkas
valo voisi h airita vankejani, olen rip u stan u t lyhdyn
jonkun m atkan paahan ruuduista. Mutta nyt on liian
ham araa, niin etten voi nahda tark asti kavelyssa ole
van parivaljakon y k sityisia liikkeita.
P uristavatko
m olem m at pihdeillaan, vai toinenko vain, kum piko?
Silla seikalla on m erkityksensa. K atsotaanpa.
R ipustan lyhdyn keskelle hakkia, niin etta se valaisee ylt'ym pari. Skorpionit eivat pelasty, painvastoin tulevat iloisem m iksi. Ne rien tav at kaikkialta lyh
dyn luo, ko ettav at viela kiiveta lahem m aksi valonlahdetta. R uutujen lakkipeltikehyksia m yoten ne paasevatkin ylos, ensin kylla pudottuaan jonkun kerran.
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nayttaa.
Mutta ehka siita ei asunto tai aika ole sopiva,
koska se tulee pois, tyontaa puoli ruum istaan takaperin ulos. Se kam ppailee joh tajan sa kanssa, joka sita
puolestansa v etaa luoksensa pysyen viela piilossa.
Paini on vilkasta, toinen reutoo luolan sisalla, toinen
rim puilee sen ulkopuolella. V uoroin toinen, vuoroin
toinen on voitolla, m enestys on hyvin hailyva. Viim einkin kaikin voim in riu h taistu aan saa naaras vetaneeksi koiraan ulos.
Yha yhdessaoleva valjakko on taivasalla ja lah
tee taas vaeltam aan.
P itkan tunnin ne kulkevat lasiseinan sivustaa
edes ja tak aisin ja p alaav at taas sam an tiilen suojiin.
Tie on selva ennestaan, siksi k oiras m enee suoraan
sisalle ja kiskoo epatoivoisena vastu stelevaa naarasta
perassaan. N aaras jan n ittaa jalk an sa m aata vasten,
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Y lhaalla sitten, pysytellen kiinni lasista ja kehyksista,
ne tu ijo ttav at tuleen haikaistyina koko illan. Johtuu
m ieleeni riikinkukkokehraajain huum autum inen lampun valossa.
L yhdyn alia aivan valoisassa p aikassa asettuu eras
pari paalaelleen honkaa seisom aan. Ne h uiskivat sirosti
hannillaan ja lah tev at m arssim aan. K oiras yksin on
toim ivana. Se ta rttu u pihdeillaan n aaraan pihteihin,
ponnistelee, vetaa, se yksin voi m aarata eroam ishetken irroittam alla pihtinsa. N aaras ei sita voi, se on
vanki, ry o sta ja on p istan y t sille kasiraudat.
H yvin harvoin voi nahda m uutakin. Nain skorpionin k erran vetavan kultastaan toisesta jalasta ja
hannasta. M utta tam a ei tah to n u t olla m issaan tekem isissa k oiraan pihtien kanssa, sentahden se heitti
tuon tolvanan paistikkaa tiepuoleen ja lahti itse kapalam akeen. A sia on siis selva. T assa on kysym yksessa naisen ryosto ja v akivaltainen anastus, sam oin
kuin m uinoin R om uluksen m iehet sieppasivat sabinittaria.

Skorpionin perhe-elama.
K irjoista saatu tieto on huononpuoleinen apuneuvo
elam an problem eja ratk aistaessa. T osiasioiden alituinen tutkim inen on parem pi kuin suuri kirjasto. U seasti
on hyvin hyva olla ilm an tietoja, silla henki sailyttaa
silloin tutkim isvapautensa eika eksy um pikujiin lukem isen harhaan viem ana. Siita m inulla on taas uusi
kokem us.
E raasta anatom isesta teoksesta, joka m uutoin on
m estarin kadesta lahtenyt, sain tietaa, etta kenttaskorpioni saa poikia syyskuussa. Voi, kuinka hyva
olisi ollut, jollen olisi kirjaa avannut, silla skorpionin
lisaytym inen tapahtuu paljon aikaisem m in, ainakin
m inun ilm analassani. Jo llen sattum alta olisi huom annut asian oikeaa laitaa, vaan olisin odottanut syyskuuta, olisin an tan u t sopivan hetken luisua kasistani
ja kadottanut kokonaisen vuoden havaintoaikaani,
ehka ja tta n y t .koko asian sikseen.
Niinpa niin, tietam attoinyydellakin on etunsa,
kaukana v altateista loytaa aina jo tain uutta. E ras
m eidan suuria m estareitam m e opetti sen m inulle k er
ran itse aavistam atta antam aansa neuvoa. A ivan odottam atta soitti eraan a paiviina ovikelloani Louis Pasteur,
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sam a, jo sta jonkun aikaa sen jalkeen tuli niin suuri
kuuluisuus. H anen nim ensa oli minulle tuttu. Olin
lukenut hanen kauniin teoksensa viinihapon jakautum isesta ja olin seu ran n u t hyvin jan n itty n een a hanen
tutkim uksiaan likoelainten synnysta.
Jo k a aikakaudella on oma tieteellinen tunnussanansa, m eilla on n y t kehitysoppi, silloin oli alkusynty (gen eratio spontanea). E rinom aisen tarkoilla ja
y ksinkertaisilla kokeillaan P asteu r kum osi sen jarjettom an m ielipiteen, etta m adantym isessa tapahtuvat
kem ialliset m uutokset v oisivat sy nnyttaa elam aa.
Mina poikkesin tahan niin loistavasti ja voitokkaasti
selvitetty y n
kiistakysym ykseen
ottaakseni
kuulun v ieraan i p arh aan i m ukaan vastaan.
Han
tuli luokseni etup aassa erin aisia tietoja saadakseen.
T asta suuresta k unniasta on m inun kiittam inen tyoskentelyani fysikan ja kem ian aloilla. Voi, m iten vah aista ja m itatonta on tyoskentelyni ollut!
P asteurin m atkan tark o itu k sen a A vignonin seuduille oli silkkim atojen tutkim inen. Silkkiviljelyksia
oli m uutam ina vuosina h avittanyt jokin tuntem aton
tauti. T oukat alkoivat m adata ilm an huom attavaa
syyta ja k o v ettu iv at sitten liitum aisiksi kim paleiksi.
K auhukseen n ak iv at talonpojat niin tark ean tulolahteensa kuivuvan. S uurista puuhista j a kustannuksista
huolim atta oli to ukkajoukot h eitettav a tunkiolle.
K eskusteltuam m e hiukan ta sta raiv oavasta rutosta,
P asteu r sanoi m uitta m u tk itta:
„T ahtoisin kern aasti nahda silkkim adon koteloita,
tunnen ne vain n im eltaan, m utta en ole koskaan niita

nahnyt. V oisitteko ehka hankkia joitakuita?®
„H yvin kernaasti. Se on helposti tehty. Minun
isannallani on niita kaupan, ja han asuu aivan vastapaata. T ahdotteko odottaa hetken, niin n o u d a n ?“
Juoksen naapuriini ja taytan taskuni kotelokopilla.
Annoin ne vieraalleni. Han otti yhden, kaanteli sita
sorm issaan puolelle ja toiselle, tark asteli uteliaana,
kuten om ituista, toisesta m aanaaresta p eraisin olevaa
esinetta. H an pudisteli sita k o rvansa juuressa.
„Sehan kopisee®, sanoi han ihm eissaan, „siella
on jotain sisassa.®
„„Tietysti!®
„Mita sitten?®
„K rysalidi (varsinainen kotelo).®
„Kuinka sanoitte? Krysalidi?®
„Niin, jonkinlainen m uum io, joksi toukka m uuttuu ennenkuin tulee taysinkehittyneeksi perhoseksi.®
„Onko joka kotelokopassa sem m oinen muumio?®
„On kylla. Suojellakseen koteloaan on toukka
k ehrannyt kopan.®
„Vai niin!®
Ilman p itkia puheita kotelokopat havisivat tiedem iehen taskuun. H an tah to i tarkasti tu tk ia tata suurta
uutuutta, koteloa. P asteurin luja itseluottam us hamm astytti m inua. Han aikoi paran taa silkkim atoja tietam atta m itaan toukista, koteloista, kotelokopista,
m uodonvaihdoksesta. M uinaisajan voim istelijat astuivat alastom ina otteluun. Alykas silkkim atoruton vastu staja lahti m yos alastom ana taisteluunsa, tietam atta
k errassaan m itaan niista hyonteisista, jotka han aikoi
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pelastaa perikadosta. Mina aivan allistyin — niin,
enem m ankin, m ina su u resti ihastuin.
Ihastustani kylla vahensi seu raav a seikka. Pasteurin m ielta k iinnitti toinenkin kysym ys, nim ittain
viinin p aran tam in en lam m ittam alla sita. Han kaansi
akkia puheen sanoen:
„N ayttakaa m inulle viinikellarinne."
N ayttaa hanelle viinikellarini, om a viinikellarini,
m inun, viheliaisen opettajan, joka en voi palkkavahastani p enniakaan viiniin uhrata, vaan valm istan itse
jonkinlaista juom aa k ayttam alla sav iruukussa m userre ttu ja om enoita raak aso k erin kanssa! K ellarini! V iini
kellarini, ty n n y rin i ja polyiset pulloni, joiden nimilipuissa on viinin ika ja laatu!
H am illani k arto in v astau sta ja koetin kaantaa
puheen toisaalle. M utta han tiukkasi:
„N ayttakaa m inulle kellarinne, olkaa h y va!“
Ei au ttan u t vastu staa. Osoitin sorm ellani keittion eraassa nurk assa seisovaa rik k in aista tuolia ja
sen paalla olevaa kym m enen litran pulloa.
„Tuo on m inun viinikellarini.*
„Tuo teid an k ellarinne?"
„Niin, p arem paa ei ole."
„Siina k aik k i?"
„Siina."
K eskustelu ei jatk u n u t. N aytti siita kuin P asteur
ei tun tisi ta ta vahvasti h oystettya juom aa, jo ta kansa
kutsuu nim ella „la vache en rag ee" ( = raivostunut
lehm a). Jo s m inun viinikellarini, van h a tuoli ja tyhjalta kum ahtava pullo, ei k ertonutkaan hiivan tappa-

m isesta lam m on avulla, niin se puhui kauniisti toisia
asioita, joita m inun kuuluisa vieraani ei nayttanyt
ym m artavan. Han ei huom annut m ikrobia, erasta kaikista pahim pia, sita, etta kova onni tukahduttaa hyvan
tahdon.
Ikavasta kellarivalikysym yksesta huolim atta m inua
ihm etyttaa hanen varm a luottam uksensa om aan itseensa.
H yonteisen m uodonvaihdos on hanelle outo, ensi kerran han naki kotelokopan ja kuuli, etta sen sisassa on
jotain, josta tulee perhonen. H an ei tied a m itaan
siita, m inka jo pahaisinkin koulupoika tietaa. J a tam a
aloittelija on m ullistava silkkim atoviljelysten terveydenhoidon, han on m ullistava koko laaketieteen ja yleisen
terveysopin.
H anen aseenaan on ajatus, joka ei valita yksityiskohdista, vaan pitaa silm alla kokonaisuutta.
Mita
hanta liikuttaa m uodonvaihdos, toukat, nym fit, kotelokopat ja tuhannet m uut hyonteistieteen pikkusalaisuudet!" H anen vaikean tehtavansa ratkaisulle on ehka
parem pi olla niita tietam atta. A jatukset pysyvat itsenaisem pina ja saily ttav at parem m in rohkean lennokkuutensa, liikkum inen on vapaam paa, kun sita eivat
sido tunnettujen asioiden talutusnuorat.
K otelokopista, joiden P a ste u r ihm eekseen kuuli
helajavan, saam ani erinom aisen esim erkin rohkaisem ana olen k o roittanut tietam attom yysjarjestelm an saannoksi tutkiessani hyonteisten vaistoja. Luen hyvin
vahan. K irjojen hankkim isen — joka tulee niin kalliiksi, ettei v arani siihen riita — ja toisilta kyselem isen asem esta mina olen tutkim usteni esineiden kanssa

220

SKORPIONIN PERHE-ELAMA.

kahden kesken siksi kuin saan ne puhum aan. En tieda
m itaan. Sita parem pi, silla silloin ovat kysym ykseni
vapaat. T anaan tutkin tahan tapaan, huom enna painvastaiseen, aina seu raten saam iani selityksia. J a jos
sattum alta avaan kirjan , niin pidan huolta siita, etta
henkeni saa tarp eek si sijaa epailyksille.
Jo s m ina olisin luopunut ta sta varokeinosta, niin
olisin m enettan y t vuoden skorpionihavaintojeni ajasta,
kuten jo sanoin. L ukem aani tiedonantoon luottaen en
odottanut ennen syyskuuta skorpionipoikasten syntym ista, m utta se tap ah tu ik in jo heinakuussa. Tam an
todellisen ja ennustetun aikam aaran eron luulen johtuvan
ilm aston erilaisuudesta, m ina teen naet havaintoni
Provencessa ja tiedonantajani, Leon D ufour, Espanjassa. H uolim atta m estarin suu resta asiantuntem uksesta olisi m inun p itan y t olla varuillani. Mina en
niin tehnyt, silla m usta skorpioni ei ollut m inua viela
opettanut. Voi, kuinka oikein P asteu r teki, kun ei
ollut o ttan u t selkoa koteloista.
T avallisia skorpioneja, jo tk a o vat pienem pia ja
vahem m an eloisia kuin kenttaskorpionit, pidin vertailun vuoksi k ohtalaisen isoissa lasiastioissa tyohuoneeni poydalla. Kun ne o ttiv a t vahan tilaa ja niita
oli helppo tu tkistella, ta rk a stin n iita joka paiva. Aam uisin ennenkuin kirjoitin tieto ja m uistikirjaani, en
lyonyt laim in kohottaa lasien paalle p an tu ja pahvipalasia ja ottaa selkoa yollisista tapauksista.
Kun taask in heinakuun 22:na paivana noin kello
kuusi aam ulla n ostin pahvia, nain sen alia emon ja
sen selassa jo u k o n poikasia, kuten m inkakin valkean
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vaipan. Se oli yksi niita m ieluisia ilon hetkia, jotka
k orvaavat tutkijalle hanen vaivansa. Ensim aisen kerran nain skorpioniem on poikasineen. P oikaset olivat
syntyneet yolla, silla eilen oli em o viela yksin.
Onni oli m yotainen. S euraavana paivana oli to i
nen naaras poikasvaipan ym paroim a, sita seuraavana
kaksi yhtaikaa. Y hteensa siis nelja poikuetta, enemm an kuin osasin toivoakaan.
H eti ensim aiset poikaset nahtyani ajattelin, etta
eivatkohan lasihakissa olevat kenttaskorpionit saisi
poikasia y h ta aikaisin. Otin siita selvan.
K aannan kaksikym m entaviisi tiilta nurin ja m ita
naenkaan! T unnen vanhan vereni virtailevan innostuksesta kuten kaksikym m envuotiaana ollessani. Kolm en kiven alia on em o perheineen. Y hdella on jo
suurenpuoleisia poikasia, ne m ahtavat olla viikon vanhoja. T oiset ovat synnyttaneet edellisena yona, paattaen vatsapuolella olevista kalvopalasista, jo ista tulee
tuonnem pana tarkem m in puhe.
H einakuu loppuu, syyskuu kuluu elaintarhani
enaa lisaytym atta. Molempien skorpionilajien synnyttam isaika on heinakuun lopulla ja sitten se on ohi.
L asihakissani on kuitenkin yhta paksuja n aaraita kuin
nekin, jotka saivat poikasia. Kaikki m erkit viittaavat
siihen, etta nekin viela synnyttaisivat. M utta talvi
kuluu, eika odottam aani tapahdu. Synnytys siirtyy
seuraavaan kesaan. Nain kauan alem m at elaim et hy
vin harvoin kantavat.
V oidakseni helpom m in tehda havaintoja eroitin
heti joka em on perheineen kohtalaisen suureen hak-
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kiin. T arkastaessani n iita aam ulla oli osa yolla syntyneista pojista viela em onsa v atsan alia. Kun nostin
emon oljenkorrella syrjaan, nain p o ikaparvessa kalvok appaleita, joista jo edella m ainitsin. Tam a huom ioni
kum osi taydellisesti kirjo ista saam ani lyhyet tiedot.
K irjoissa n aet sanotaan, etta skorpioni on elavia sikioita synnyttava, m utta tam a tieteellinen lausetapa
ei ole tosiasioiden kanssa yhtap itav a.
P oikaset eivat
tule m aailm aan sem m oisina kuin ne ovat. Miten ne
voisivatkaan ojennettuine pihteineen, harallajaloin ja
han ta kipp u rassa k ulkea em on synnytyselinten kaytavien lapi? Ei m itenkaan, vaan niiden taytyy syntya
niin pienena m yttyna kuin m ahdollista.
Em on alia olevat kalvot ovat m unia, oikeita munia, m elkein sem m oisia kuin kantoajan lopulla munarau h asista otetu t m unat. Sikio on m unassa puristunut riisijyvan kokoiseksi, hanta on k aantynyt vatsan
alle, pihdit p ainuneet rin taa, ja la t kylkia vasten, niin
etta m unanm uotoisessa k aaro ssa ei ole kohonem ia,
jotka sen liukum ista haittaisivat. Silm at kuultavat
m ustina pisteina kalvojen lapi. Sikiota ym paroi kirkas nestep isara, jonka paalla on erinom aisen hieno
kelm u. Siina poikasen silloinen m aailm a, siina sen
ilm akeha.
K alvot em on v atsan alia o vat m unakalvoja. Niita
oli kenttaskorpionin poikasten valissa kolme-, neljakym m enta, m ustalla lajilla hiukan vahem m an. Kun
tulin yollisiin synnytyksiin liian m yohaan, nain vain
jalkeiset, m utta nekin riitta v a t todistam aan, etta skor-

pioni on m univa elajn, vaikka poikaset kuoriutuvat
heti m unim isen tapahduttua.
Miten tuo kuoriutum inen sitten tapahtunee? Mi
nulla oli harvinainen onni olla tilaisuudessa todistajana.
Nain em on leukojensa karjilla leikkaavan m unakelm un varovasti, repivan sen ja syovan sitten suuhunsa.
Se nylki kalvot vastasyntyneen ym parilta y h ta huolellisesti ja hellasti kuin lam m as ja kissakin syodessaan sikionsa kalvot. Jollei uuhi huulillaan paastam ia kalvoja nielisi, niin karitsa ei voisi koskaan irtautua kapaloistaan. Siten tarv itsee skorpionin poikanenkin em on apua. Nain niiden turhaan koettavan
vapautua lim aisista repeytyneista m unapusseistaan.
Munasta k u o ritut ja puhdistetut sikiot ovat valkeita. K enttaskorpionin poikaset ovat yhdeksan, m ustan skorpionin vain neljan m illim etrin pituisia. Niin
pian kuin syntym issiivous on pidetty, nousevat nuoret
kiiretta pitam atta toinen toisensa jalkeen em on selkaan emon pihteja pitkin kiiveten. V ieri-vierekkain
ne p eittav at selan kokonaan. P ienilla kynsillaan ne
pitavat niin tiukasti kiinni, etta niita on vaikea pyyhkaista pois hahtuvalla tekem atta niille pahaa. Tassa
asem assa ei ratsu eika sen taak k a liiku, joten on
otollinen hetki hiukan kokeilla.
Kun vien oljenkorren lahelle perh etta, nostaa
naaras heti p ih tinsa vihaisen nakoisena, ja sita se
tekee harvoin puolustaessaan yksinom aan itseansa.
N yrkit kohoavat boksausasentoon, sak set aukenevat
hyokkaykseen valm iina. H antaa se ei juuri koukista,
silla sen akillinen Hike voisi tarah d y tta a selkaa ja pu-
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d o ttaa osan kuorm aa. Rohkea, pikainen ja m ahtavan
nakoinen nyrkeilla uhkailem inen riittaa.
M utta siita ei m inun tiedonhaluni valita. Otan
y hden poikasen ja asetan sen em on eteen, tuum an
paahan siita. Em o ei nayta pojan tapaturm asta piittaavan, vaan on y hta rauhallinen kuin ennenkin. Mitapa tuom m oisesta pikku kuperk eik asta! Pudonnut osaa
jo itse au ttaa itseaan. Se ryom ii sinne tanne, kunnes
loytaa em on toisen pihdin, kiipee sita pitkin ja palaa
sisaru k sien sa joukkoon.
U udistan kokeeni, m utta p u d o tan nyt useita m aa
han. P oik aset ovat hajallaan, m utta kuitenkin emon
lahella. Ne h arh ailev at ym pariinsa. N yt aika vat asiat
jo em oa huolestuttaa. Se y hdistaa kasivartensa —
p ihtitunnustim ensa — kaareksi, haroo ja pyyhkii niilla
hiekkaa h aaliakseen eksyneet luoksensa.
L iikkeet
o vat kom peloita ja varom attom ia. K ana kutsuu poikansa hellalla aanella siipiensa suojaan, skorpionin aaras kokoo perheen sa yhdella haravanvetaisylla, valittam atta siita, etta joku m urskautuisi kuoliaaksi.
K aikki ovat kuitenkin loukkautum attom ia ja paastyaan
em oonsa kiinni ne k iipeavat selkaan jalleen.
T ahan joukkoon otetaan v ieraat poikaset vastaan
y h ta ystav allisesti kuin om atkin. Kun lakaisen siveltim ella eraan n aaraan p oikaset m aahan ja vien ne
toisen em on luo, jonka selassa on jo om at pojat,
niin k eraa em o ne k asivarsillaan v iereensa ja antaa
tulokkaiden nousta selkaansa. Voisi sanoa, etta se
ottaa ne kasvateikseen, jollei talla kasitteella tarkoitettaisi liian paljoa. V arsinaisista ottopojista ei tassa
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Skorpioniemo poikasineen.
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ole kysym ys, vaan n aarasta johtaa sam a ham ara vaisto
kuin taranteliakin, joka ei osaa om ia poikiaan eroittaa vieraista, vaan k eraa luokseen kaikki, jotka tu le
vat sen lahelle.
Luulin em on lahtevan poikineen ravinnon hakuun,
m utta se ei liiku paikaltaan, ei edes iltaisin, jolloin
m uut joukoittain hyorivat. Syom atta se valvoo lastensa kehitysta ja kasvam ista.
H eikkojen pienokaisten onkin kestettav a vaikea
M uistelm ia hyo n teism aailm asta. — 15
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koettelem us, niiden on, sanoisinko, sy n nyttava uudestaan. N iissa tap ah tu u jonkinlainen sisainen kehitys,
sam antapainen kuin to ukassa sen m uodostuessa hyonteiseksi. P oikasten ulkom uoto on kylla kuten taysinkasvaneen skorpionin, m utta hiukan paisuneem pi.
Niilla on ikaankuin lapsenm ekko, joka on riisuttava, ennenkuin ne voivat saada lopulliset solakat
piirteet.
Siihen kuluu kahdeksan paivaS. Koko ajan ovat
poikaset liikkum atta em on selassa. Ne luovat nahkansa, m utta tam a luom inen eroo su uresti varsinaisesti m yohem m in ja useasti tap ah tu v ista nahkanvaihdoksista, jolloin iho halkeaa pitkin eturuum iin selkapuolta ja elain tulee ulos ja tta e n jaljelle skorpionin
m uotoja jaljittelev an kuivan nahkatupen.
T oisin nyt tapahtuu. P anen m uutam ia luom asillaan olevia p oikasia lasilevylle. Ne eiv at hievahda,
ovat, kuten n ay ttaa, hyvin vasyneita, m elkein kuolem an kielissa. N ahka ei halkea m itaan m aaratty a viivaa pitkin, vaan repeilee sam alla k e rta a edesta, takaa
ja sivuilta. J a la t tu lev at ulos saary stim istaan, pihdit
so rm ikkaistaan ja hanta tupestaan. Pienina repaleina
putoo nahka k aikkialta y h t’aikaa. Luom isen jalkeen
ovat p o ik aset tayskasv an een nakoisia.
Ne tulevat
vikkelam m iksikin. V aikka ovatkin viela vaaleita, ovat
ne terh ak o ita ja nopeita leikkiessaan ja juoksennellessaan em on ym parilla. Mutta ihm eellisinta tassa
k ehittym isessa on niiden akillinen kasvam inen. Kenttaskorpionin p oikaset olivat 9 mm. pitkia, n y t ne ovat
14 mm. M ustan skorpionin pojat kasv avat 4:sta mm.

6:n tai 7:n m illim etrin m ittaisiksi.
P ituus on siis
lisaytynyt m elkein puolella, joten koko tilavuus on
tullut kolm inkertaiseksi.
Tata kasvam ista ihm etellen kyselee, m ista se johtuu, silla pojathan eiv at ole viela m itaan syoneet.
Paino ei ole lisaytynyt, painvastoin ehka pienentynyt
luodun nahkan painon verran. Koko on kasvanut,
ainem aara ei. On tap ah tu n u t laajenem inen, jota voisi
v erra ta lam m on vaikuttam aan epaorganisten kappaleiden laajenem iseen. Sisainen m uodostum inen on jarjestan y t elavat m olekylit enem m an tilaa ottaviksi,
joten koko paisuu ilm an lisaaineksia. Jo s jollakulla
olisi kylliksi m alttia ja sopivat apuneuvot tam an akillisen kasvam isen tutkim iseen, niin han voisi luullakseni saavuttaa huoinattavia tuloksia. V arattom uuteni
tak ia jatan tehtavan toisille.
N ahkanluonnin jatteet, valkoiset viilekkeet, eivat
putoa m aahan, vaan tak e rtu v at emon selkaan, etenkin
jalkojen tyville pehm eaksi peitteeksi, jonka paalla poi
kaset lepaavat. R atsulla on siis selassaan satulaloimi, jonka paalla ratsa sta ja t teutaroivat.
Kun siveltim ella pyyhkaisen keveasti perheen
m aahan, niin on hauskaa katsella, m iten pudonneet
nopeasti kiip eav at tak aisin satulaansa. Ne tarttu v at
loimen ripsuihin, p o nnistavat hannallaan ja kiepsahtaen ovat paikoillaan. Tam a om ituinen kiipeam ism atto
kestaa ehyena kokonaisen viikon, siksi kuin po jat tu 
levat itsenaisiksi. Sitten se irroittuu ja putoo joko
kokonaan tai kappaleina.
P oikasten vari alkaa m yos m uuttua. T akaruum is
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ja hanta rusottuvat, p ih d it saav at heikon m erenpihkan
kiillon. N uoruus k aunistaa kaikkia. Ne ovat todellakin sievia nuo pikku languedocilaiset skorpionit. Jo s
ne pysy isiv at sem m oisina, eivatka saisi m yrkkysuodattim iaan, niin niita hauskuudekseen k asvattaisi.
P ian niissa h eraa itsenaistym ishalu. Ne laskeutuv a t m ielellaan em on selasta peuh atakseen iloisina
m aassa. Jo s ne loittonevat liiaksi, v aro ittaa emo niita
k asaten ne kokoon kasiv arsih arav allaan.
L epohetkella m uistuttaa skorpioniem o poikasineen
lepaavaa kanaa. Suurin osa lapsip arvesta on m aassa
em oa v asten painuneena, m uutam at loikovat valkoisella loim ella, jo tk u t ovat kiivenneet hantaa pitkin,
asettu v at sen k ayralle huipulle ja n ay ttav at sielta tyytyv aisin a k atselevan sisaruksiaan. U usia akro b atteja
tulee ja ne ty o n tav at edelliset sy rjaan . Jok ain en tahtoo k atsella nakoaloja hantatornista.
M aassa-olijat tunk eu tu v at em on alle, niin ettei
n ay m uuta kuin otsa ja m u stat silm apisteet. Pahim m at vekkulit kiep p u v at em on jaloissa, harjoittelevat
voim istelua ja trap etsiliik k eita. Lopuksi kiipeaa koko
joukkokunta em on selkaan, asettu u sinne, ja sitten ei
enaa liiku em o eika pojat.
T am a kypsym isen ja itsenaistym isen valm istusaika kestaa viikkokauden, sam oin kuin ensim ainenkin
kehitysjakso kesti, jolloin poikasten ruum is ilm an ruokaa kasvoi kolm inkertaisesti. P arisen viikkoa kaikkiaan oleksivat p ienokaiset em on selassa. Mutta m ita
emo syottaa niille silla aikaa, eritoten ensim aisen nahkanvaihdon jalkeen, jolloin p oikaset ovat tu lleet vilk-

kaam m iksi ja sy ntyneet uuteen elam aan? A ntaako
emo niille rav in to a ja saastaako pehm eim m at palat
poikasilleen? Ei anna m itaan eika m itaan saasta.
T arjoan em olle pienen, pehm ean heinasirkan,
joka m ielestani sopii poikastenkin ravinnoksi. Kun se
nakertelee saalistaan seu ralaisistaan vahaakaan valittam atta, juoksee eras pienokainen sen selkaa pitkin,
m enee aivan otsalle saakka, kurkistaa sielta, m ita
em on edessa tapahtuu. Se koskettaa jalallaan emon
leukoja, m utta vetay ty y akkia saikahtyneena takaisin.
Se potkii pakoon, viisaasti kylla, silla ei ole puhettakaan, etta m userruspuuhissa oleva suu antaisi sille
palasen, vaan painvastoin voisi sen itsen sa siepata ja
nielaista.
Toinen tarttu u sirkan takaruum iiseen em on syodessa etuosaa. Se puree ja repii, m utta ei saa muruakaan, otus on liian kova.
Olen nahnyt tarp eek si. Poikien ruokahalu heraa,
ne soisivat m ielellaan, jos emo hiukankaan niista huolehtisi ja antaisi niiden heikolle vatsalle sopivaa ruokaa, m utta se syo vain itse ja silla hyva.
Mita te tahtoisitte, sievat pikku skorpionit, m onen
hetkeni hu v ittajat? Te tah to isitte m enna kauas hakem aan sopivaa ravintoa, pienia elavaisia. H uom aan sen
teidan levottom asta harhailem isestanne. Te pakenette
aidin luota, jo k a ei te ita enaa tunne. Te olette vahvoja. E ronhetki on tullut.
Jo s tietaisin tark k aan , m ita pienia otuksia te haluaisitte, ja jos voisin niita teille hankkia, niin hoitaisin viela teita m ielellani, en syntym ahakkinne tiilien
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alia enka vanhem pien seurassa, silla tunnen niiden
suvaitsem attom uuden. Ne sy o jattaret lo p ettaisiv at te i
dat, piskuiseni, eivat om at em onnekaan teita saastaisi.
Niille olette te jo vieraita, ja seuraav ana vuonna haiden aikaan ne k ad eh tijat soisivat teidat. K aikista
v iisainta on, etta m enette.
Mihin teid at sijoittaisin ja m iten teita ruokkisin?
Его on paras, vaikka teita jonkin v erran kaipaankin.
Jo n ak in p aiv an a vien teid at pois ja hajoitan teid at
asum asijoillenne, kivikkoiselle rinteelle, johon aurinko
niin lam pim asti p aistaa. Siella te tap aatte tovereitanne, tuskin teid an kokoisianne, jo tk a jo elavat yksin
kukin om an, joskus vain kynnen levyisen kivisirpaleensa alia. Siella te opitte parem m in kuin m inun
luonani taistelem aan an k araa olem isen taistelua.

Skorpionin myrkky.
H yokatessaan pienien hyonteisten kim ppuun, jotka
ovat sen tavallisena ravintona, ei skorpioni juuri
kayta m yrkkyasettaan. Se ta rttu u niihin pihdeillaan
ja pitaa niita nakerrellessaan suunsa lahettyvilla. Vain
silloin kun saalis vastustam isellaan hairitsee ruokailua,
kaantyy hanta ja lam auttaa uppiniskaisen pienella pistolla. Saadakseni selville skorpionin m yrkyn vaikutuksen niveljalkaisiin panin tilavaan, hiekkapohjaiseen
lasiastiaan ensiksi taran telin (Lycosa narbonensis Latr.)
kenttaskorpionin kanssa yhteen. K um pikohan naista,
joilla kum m allakin on m yrkkyaseet, paasee voitolle ja
saa toisen syodyksi? T aranteli ei tosin ole niin vahva
kuin skorpioni, m utta sukkelam pi liikkeissaan, joten
se voi teh d a hyppyja ja odottam attom ia hyokkayksia
nopeam m in kuin vastataistelija. M enestym isen mahdollisuudet n ay ttav at olevan siis tarantelilla.
L opputulos ei kuitenkaan v astaa edellytyksia.
Niin pian kuin taran teli huom aa vastustajansa, kohoo
se pystyyn, aukaisee leukakoukkunsa, joiden karjella
m yrkkypisarat helm eilevat, ja odottaa pelottom ana.
Skorpioni lahestyy pienin askelin, pihdit ojennettuina.
Nailla kaksisorm isilla kasillaan se ta rttu u taranteliin.

ja rukoilijasirkan

T aranteli aukoo ja sulkee tu rh aan leukojaan, se ei voi
p u rra vihollistaan, silla tam a pitaa sen kaukana itsestaan. S uu ritta voim anponnistuksitta taiv u ttaa skorpioni hantan sa selan yli eteen ja tyontaa tikarinsa
uhrin m ustaan rin taan . P istin jaa haavaan joksikin
aikaa, epailem atta siksi, etta m yrkky ehtisi tarpeeksi
vuotaa. Seuraus nakyy siina silm an rapayksessa: heti
kun m yrkkykoukku on tu nkeutunut ruum iiseen, vetaa
tan ak k a taran teli jalk an sa kokoon — se on kuollut.
Puoli tusin aa taran teleja p istaa skorpioni sam alla
tavalla, ja aina seu raa kuolem a y h ta pian. *Tapettuaan
se syo saaliinsa hetipaikalla aivan jalkojen nahkeisiin
osiin saakka. R uokailu kestaa joskus kokonaisen
vuorokauden. Ihm etellen kysyy, m iten vatsaan, joka
ei ole ju u ri saalista suurem pi, on m ahtunut sem m oinen ravintom aara. N ahtavasti voi skorpioni kauan
paasto ttu aan ah taa suolistonsa taposen tay teen sopivan tilaisuuden sattuessa.
Myoskin kaikista suurim m at ja vahvim m at verkkoham ahakit, kuten ristiham ahakit, jo u tuvat skorpionin
uhreiksi. Ne eivat edes koetakaan, p elastyttyaan voim attom iksi, k ietoa vihollistaan seittiinsa ja kuitenkin
ne siten voisiv at sen niin helposti hervaista. Verkoissaan ne p itav at ohjissa h urjan ru koilijasirkan, peloittavan kim alaisen ja kaikista suurim m at heinasirkat
kietom alla ne lankapauloihinsa, m utta tav atessaan ne
m uualla vihollisena eika saaliina, unohtaa se taydellisesti tam an taitonsa. Nekin kuolevat salam annopeasti
skorpionin tik arin lavistam ina, ja skorpioni saa aterian.

kaksintaistelu.
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Nyt tuon syvan laatikon arenalle kaksintaisteluun
skorpionin ja ruko ilijasirk an , m olem m at hyvin vahvoja. K utitan ja kiihoitan n iita oljella. Skorpioni
sieppaa sirkan saksiinsa, ja sirkka p o y ristay ty y meille
jo tunnettuun uhka-asentoonsa, ojentaa pyyntijalkansa
ja levittaa siipensa. T am an pitaisi m uka pelastyttaa
skorpionia, m u tta se pikem m inkin helpoittaa sen hyokkaysta. Skorpionin pistin tunkeutuu sirkan rintaan
pyyntijalkojen valiin ja ja a haavaan joksikin aikaa.
Rukoilija v etaa p ian jalk an sa kokoon kuolem ankam ppailussa, vatsa tykkaa, takaruum iin re n k aa t kouristuv a t nykayksittain, sa a re t ta rise v a t ep atasaisesti, m utta
pyyntijalat ja suuosat sitavastoin eivat liiku. Noin
neljannestunnin k uluttua on rukoilijasirkka tyystin
kuollut.

luonnonlahjoiltaan heikom m at, jotka ehka voivat vastu staa m yrkyn vaikutuksia useita tu n teja tai paivia,
ehkapa jaa v a t kokonaan vahing-oittum attom iksi.
V alitsen n y t m aam yyrasirkan (G ryllotalpa vul
garis L.), joka on 5 cm. pitka, vahva, kom pelo ja v a
hem m an k eh ittynyt kuin edelliset koe-elaim et. Maam yyrasirkka sy5 kasvien juuria ja tu ottaa siten paljon vahinkoa. Se on jonkinlainen m aam yyran pilakuva, sen etu jalat ovat kuten m aam yyrankin muodostuneet kaivam isaseiksi.
Panen m aam yyrasirkan ja skorpionin ahtaaseen
laatikkoon. E nsiksi ne katselevat toisiaan kauan. Ne
eivat kai tunne toisiaan, silla sirk k a oleksii puutarhoissa ja viljelysm ailla, skorpioni taas kivisilla, karuilla rinteilla, joissa kasvaa vain pari lajia kuivia
heinia. M olemmat huom aavat kuitenkin, m iten uhkaava
on vaara. Ilm an etta m inun tarv itsee yllyttaa, hyokk aa skorpioni ro h k easti sirkan kim ppuun ja sirkka
asettuu heti puolustusasentoon aukaisten leukansa ja
v irittaa sotalaulunsa hankaam alla peitinsiipiaan v a s
takkain. Skorpioni pistaa sita hantansa tikarilla, ennenkuin se on ehtinyt lopettaa laulunsa. Sirkan rinta a suojelee vahva, kupera rin tahaarniska, m utta tam an lapipaasem attom an panssarin tak an a on ohuen
ihon peittam a poim u, ja siihen juuri tik ari tunkeutuu.
Tam a yksi- ainoa pisto kaataa sirkkajattilaisen m aahan,
kuten salam an isku. Jo issak in elim issa huom aa viela
epam aaraisia liikkeita, m utta hetken kuluttua lakkaavat varisem asta nilkatkin, jalan paatenivelet, jotka
kuolevat viim eiseksi. M aam yyrasirkka kuoli y h ta hel-

Skorpioni ei satu ta piikkiaan m ihinkaan erityiseen paikkaan, vaan p istaa m ihin sattuu. Rukoilijasirkkaa se osui pistam aan hyvin tu n n okkaaseen kohtaan, rintaan pyyntijalkojen valiin, lahelle keskusherm osolm uja. M itkahan olisivat seuraukset, jos pisto sattuisi vahem m an arkoihin ruum iinosiin? S euraavissa
k ak sintaisteluissa, joissa aina k aytan uusia yksiloita,
tunkeutuu m yrkkyase m illoin sirkan rin taan ja lahelle
herm okeskusta, m illoin kauem m aksi siita, m utta aina
se kuolee h eti tai jonkun m inutin kestaneen kouristuskohtauksen jalkeen. Sen pikem m in eivat kaikista
pahim m at m y rkkykaarm eetkaan tapa saalistaan.
Johdonm ukaisuuden vuoksi otan nyt vankem pia
otuksia, silla ru k o ilijasirk at ja ham ahakit ovat korkeam m alle k ehittyneina haavoittam iselle arem pia kuin
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posti kuin taran teli ja rukoilijasirkkakin, kuolinkam ppaus oli vain jonkin v e rra n pitem pi.
N yt tulee su u rten heinasirkkojen ja hepokattien
vuoro astua nayttam olle.
V iinitarh ah ep okatti (Ephippigera) kitui kokonaisen viikon elam an ja kuolem an
valilla. Se oli saan u t tik arin piston v atsaan sa ja heitti
henkensa vasta seitsem an paivan kuluttua. Skorpionin
m yrkky on k aik ista vahvim m illekin hyonteisille kuolettavaa, to ise t so rtu v at heti, to iset useiden paivien
k uluttua, m utta lopuksi kaikki kum m inkin kuolevat.
H aavoittam iskohta ja siihen valunut m yrk kym aara vaik u ttav at paljon asiaan. Jo sk u s tip u ttaa skorpioni vahan, joskus tu h lailevasti m yrkkyrau h asen sa erittym aa,
enka m ina puolestani voi m itenkaan vuotam ism aaraa
jarjestaa. — Y leensa olivat hein asirk at vastustuskykyisem pia kuin hepokatit. L aulukaskas kuolee hyvin pian,
ja sudenkorento (L ibellula d epressa L.) m elkein yhta
nopeasti kuin ru k oilijasirkka.
K ovakuoriaisten paksu kitini-iho suojelee niita
hyvin ja tek ee ne h aavoittum attom iksi. Skorpionin
m iekkailu on sattum an varassa, siksi sen pistot eivat
osu k o v akuoriaisten ruum iinrenkaiden ohutihoisiin nivelvakoihin. V oidakseen taas lav istaa k itinipanssarin
pitaisi sen p o rata kauan aikaa, m utta sita eivat ankara sti puolustautuvat k ovakuoriaiset salli, ja porausm enetelm akin on sitapaitsi skorpionille vieras, se
k ayttaa vain akillisia p istoja taistelutapoinaan.
Skorpionin pistin voisi tunk eu tu a vain yhteen
ainoaan osaan kovakuoriaisen ruum ista, nim ittain tak a
ruum iin selkapuolelle peitinsiipien alle. P aljastan sen

kaantam alla peitinsiivet ulospain tai, viela parem m in,
leikkaam alla ne kokonaan pois. Peitinsiipien poistam inen ei ole hyonteiselle ollenkaan vaarallista, eika
lyhenna sen ikaa. Vien skorpionin hakkiin isoja siivettom ia kovakuoriaisia, m aakiitajia, sittiaisia, kulta-

Skorpioni pistamassa heinasirkkaa.

(S . H .)

kuoriaisia, toukoharkia ja hapsenkakkiaisia. Kaikki
kuolevat m yrkkyyn, vaikka kuolintaistelu k estaa m il
loin kauem m in, m illoin lyhyem m an aikaa.
M ainitsen vain jonkun esim erkin.
Muinaisten
egyptilaisten pyha pillerinpyorittaja (A teuchus sacer L.)
venyttaa ruum istaan piston saatuaan kouristuksen tapaan, nousee pystyyn, nostelee jalkojaan paikoillaan
ja horjuu, silla liikuntokoneisto on joutunut epajar-
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jestykseen. Sitten se k aatuu eika enaa nouse, potkii
kiivaasti, h erpoutuu — se on kuollut. H apsenkakkiaiset (C eram byx cerdo L. ja C. scopolii Fiissl.) saavat
jonkinlaisen kangistuskohtauksen, u seat kuolevat vasta
seuraavana paivana, to iset jo kolm en, neljan tunnin
kuluttua. Sam oin v aikuttaa pisto m yoskin kultakuoriaisiin, sak san tu rilaaseen (Melolontha vulgaris L.) ja
m antyturilaaseen (Polyphylla fullo L.).
S arvikuoriainen (^Oryctes n arsicornis L.), suuri,
kolme, nelja sen ttim etria pitka, kom ea ja vahva kovakuoriaineu ottaa iskun v astaan stoalaisen kylm averisesti. Sille ei pisto aluksi nay ta tuottaneen m itaan
pahoja vam m oja, arv okkaana ja tasap ainonsa sailyttaen se kavelee tiehensa. Y ht’akkia alkaa voim akas
m yrkky kuitenkin vaikuttaa. J a la t eiv at tottele hyonteista, se horjuu, k ellahtaa selalleen nousem atta enaa
ylos. Kolme, nelja paivaa se viela v arahtelee henkitoreissa ja nukkuu sitten rau h allisesli kuolonuneen.
Olin jo ennen kokeita varm a, etta m yrkky vai
k u ttaa hentoihin p erhosiin hyvin pian, kuitenkin tarkkana h av ainnontekijana tahdoin niillakin kokeilla.
R itariperhonen (Papilio m achaon L.), am irali (V anessa
atalanta L.) ja k arsak iitaja (Deilephila eu p h o rb ia L.)
so rtu v at heti, kun pisto niihin sattuu. Suuri riikink u kkokehraaja (S aturnia p y ri Schiff.) n ay ttaa kuiten
kin kum m akseni olevan voittam aton. A inakin on sk o r
pionin hankala iskea tah an tu rp eaan ja leveasiipiseen
k ehraajaan, piikki liukuu pois suunnastaan pehm eassa
villakarvassa, jo sta joka piston jalkeen polahtaa tukko
ilm aan. T oistuneista iskuista huolim atta en ole varm a,

onko pistim en k a rk i voinut tu nkeutua perhosen ruum iseen. Sentahden nypin k arv at sen takaruum iista ja
naen n y t selvasti, etta ase lavistaa paljaan ihon. Siirra n keh raajan rau talankahakkiin, se tarttu u verkkoon
kiinni ja on siina koko paivan liikkum atonna — neljantena paivana se kuolee.
O taksuisi tiety sti m ielellaan, etta tam an perhosjattilaisen v astu stuskyky aiheutuu sen vahvasta rakenteesta, m utta kokeet paljon pienem m alla, tavallisella silkkiperhosella (Bombyx m ori L.) osoittivat, etta
syy on haettava toisaalta. Tam a heikko kaapio naet
kestaa piston seurauksia yh ta kauan kuin riikinkukkokehraajakin. Nama m olem m at k eh raa ja t ovat epataydellisesti kehittyneita olioita, aivan erilaisia kuin toiset
perhoset, erilaisia kuin kiitajat, jotka ham arissa niin
innokkaasti tu tk iv at kukkien terioita, erilaisia kuin
ritarip erh o ja am irali, nam a kukkakappeliin kulkevat
vasym attom at pyhiinvaeltajat. Edellisilla ei nim ittain
ole suuosia, ne eivat ota ollenkaan ravintoa koko elam ansa ajalla. Kun niilta puuttuu syom isen kiihote,
elavat ne vain m uutam an paivan, siksi kun m unat
ovat hedelm oitetyt. T alla lyhyella elam anajalla pitaa
olla vastaavaisuutensa elim istokoneistossa, niin etta se
on vahvem pi ja siita johtuen m yos kestavam pi ja vastustuskykyisem pi.
A stukaam m e askel alem m aksi ja tuokaam m e tuhatjalkaiset kokeilukentalle. Ne ovat skorpionille varm aan tuttuja, silla ulkoilm asiirtolassani tapasin usein
skorpionin saaliina kivituhatjalkaisia (Lithobius forficatus L.) Ne ovat skorpionille vaarattom ia suupaloja
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ja liian heikkoja puolustautuakseen. M utta tuonpa sille
seuraksi m eikalaisten tuhatjalkaisten jattilaisen, juoksujalkaisen (Scolopendra m orsitans L.). T am akaan kaksikym m enkaksijalkaparinen lohikaarm e ei ole skorpionille
vieras, olen niita usein tav an n u t yhdessa sam an kiven
alia. Tam a oinen vaeltaja oli hakenut skorpionin
kodista piilopaikan. M olemmat sietiv at silloin hyvin
toisiaan, m utta onkohan asia aina niin?
P anen m olem m at hirviot leveaan lasiastiaan, jossa
on pohjalla hiu k an hiekkaa. T uhatjalkainen kiertaa
seinavieria nayttam on ym pari. Se on kuin sorm enlevyinen, 12 cm. pitka, vihertava, koukeroinen nauha.
P itk at tu n to sa rv e t v aristen tu n n u stelevat esineita, ja
kun ne sattu v a t koskem aan skorpioniin, kaantyy tu h at
jalkainen akisti takaisin. M utta p ainvastaiseen suun
taan teh ty k ierro s tuo sen uudestaan skorpionin luo,
taas kosk etu s ja pako jalleen. N yt on skorpioni varuillaan, h an tak aari jan n itetty n a ja pihdit avattuina.
Kun scolopendra tulee viela k erran ra tan sa vaaranp aikkaan, ta rttu u skorpioni siihen saksillaan juuri paan
taakse. T urhaan kiem urtelee ja k oukertelee pitka,
taipuisa ruum is, vastu staja puristaa vain sita lujem m in,
eivat tem pom iset eivatka kayristelem iset sita enaa voi
vapauttaa.

kana. T akaruum is vain voi vastustella, kiertya, kaariy ty a kokoon ja oieta. Olen nahnyt jo m onien pikku
elaim ien kam ppailut, m utta en tieda m itaan julm em paa kuin naiden vastenm ielisten elainten poyristyttava

N yt tulee piikin vuoro toim ia, se uppoaa kolme,
nelja k ertaa p eraty sten tuhatjalk aisen kylkeen. Tuhatjalkainenkin, jonka ensim ainen jalk apari on m uodostu n u t m yrkkykoukuiksi, avaa m yrkkypihtinsa, m utta
turhaan se niilla koettaa purra, silla skorpionin sakset
p u ristav at vahvasti sita niskasta ja p itav at sen kau-

kaksintaistelu.
L yhyen aselevon aikana saan tap pelijat eroam aan.
T uhatjalkainen nuolee vuotavia haavojaan ja on jonkin tunnin kuluttua taas voim issaan, skorpioni ei nayta
saaneen m itaan vaurioita. Seuraavana paivana on
uusi naytanto. T uhatjalkainen saa kolm e pistoa perakkain. Silloin vetaytyy skorpioni pois kuin vastaiskuja pelaten. M utta haavoitettu ei tee hyokkaysta,
vaan koettaa paeta kiertaen ym pyrassa. Tam a riittaa
jo taksi paivaksi.
Peitan lasiastian pahvikotelolla,
etta m olem m at taistelijat rauhoittuisivat pim eassa.
Mita sitten tapahtui, erittainkin yon kuluessa, en
tieda. Ehka kam ppailu alkoi taas, ja uusia iskuja
jaettiin. A inakin oli tuhatjalkainen kolm antena pai
vana hyvin raukea ja neljantena aivan henkitoreissa.
Skorpioni vartioi sita, m utta ei uskalla viela iskeytya
kiinni. V asta kun se lepaa aivan hiljaa, ta rttu u skor
pioni siihen, syo ensin paan, sitten m olem m at ensim aiset ruum iinrenkaat. Saalis on kuitenkin liian suuri,
loppu m atanee, silla skorpioni pitaa tu oreesta ruuasta
eika koske enaa raatoon.
Seitsem an, ehka useam piakin pistoja saan u t tu h a t
jalkainen kuolee vasta neljantena paivana, m utta vahva
taranteli heittaa henkensa heti ensim aisen iskun jalkeen. Y hta pian p aatty v at rukoilijasirkan, pillerinpydrittajan, m aam yyrasirkan ja m uidenkin suurien
M uistelm ia h y d n te ism aa ilm asta. — 16
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hyonteisten p aivat.
K aikista vastustuskykyisim m atkaan eivat k esta kuin seuraav aan paivaan, m utta hy
vin m onta k e rta a h aav o itettu juoksujalkainen elaa
nelja vuo ro k au tta, ja ehka sen kuolem aan on yhta
paljon syyna verenvuoto kuin m yrkkykin.
Mista johtuu tam m oinen eroav aisuus? Nahtav asti se aiheutuu erilaisesta ruum iinrakenteesta. Parem m in keh itty n eet kuolevat pikem m in kuin heikom pilahjaiset.
O nkohan asia todella niin?
M aam yyra
sirkan kohtalo saa. epailem aan. Sehan alkuperaisesta
rak en teestaan huolim atta kuolee y h ta nopeasti kuin
perh o set ja rukoilijasirkka, jo tk a kuitenkin ovat pal
jon tunnokkaam pia. Ei, m e emme ole viela skorpio
nin m yrkkyrauhasen salaisuuden perilla. Ehkapa uudet
kokeet luovat v alaistu sta tah an ham aryyteen.

SISALTO.
Sivu

J. H. F a b re.............................................................
H arm ae................................................................................................
Muurarimehilaisen pesarakennukset .........................................
Tikariampiainen haavataiturina.................................................
H ieta-am piainen................................................................................
Riikinkukkokehraajat kosimassa.................................................
Tammikehraajan b a a len n o t..........................................................
MaakiitSjan ravinto .......................................................................
Turkkilot hautajaisissa...................................................................
Turkkilot. — Kokeita ...............................
HernekSrsakkaan m u n im in en ......................................................
Hernekarsakkaan to u k k a
............
Rukoilijasirkan m etsastys..............................................................
Rukoilijasirkan lemmenvehkeet .................................................
Kaskaan lau lu ....................................................................................
Skorpionin h a a t............................................
Skorpionin perhe-elama ........................................
Skorpionin myrkky .......................................................................

5
13
26
41
54
64
88
104
114
126
148
156
162
174
183
192
216
231

