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Maa on ympyrjainen, melkein kun kerä eli pallo. Mutia se on kuitenni' joksikin suuri pallo. Sillä poikellensa
nman läpi on 1,200 Ruotsin penikulman paikoilla.
Maa liikkuu irtonaisesti taiwaan nwaruudessa, monen
muunki luonnon kappaleen keralla, jotka yhteiseen nimite-

tään

H>»Ä_-l__-,l«si.

Taiwaan pallot eli tähdet taiwaalla owat:
Auringoilla on oma ma_Ul.ili.) liuit» ja
tonsa ja pysyywät keskenänsä aina samalla paikalla. Maat,
jotka auringoilta lainaamat walonsa ja länchymänsä, owat,
kuin meidänkin Maa, itsestään tummeat, auringolta kiertäwät,
kappalett. Kuut taas seuraamat juoksussaan maita; mutta
Tukka-tähtien perustusta ei wielä oikeen tunneta.
Ajatuksissamme kuwailemme wiiwan oleman pistetyn
Maan läpitse. Tätä kutsutaan maan akseliksi. Molempia Akselin päitä sanotaan maan livoiksi.
Maalla on kahtalainen liikunto: nimittäin auringon ja
akselinsa ympäri, s. o. hän kiepun ympäri, aurinkoa kiertäissään.
Kulkunsa auringon ympäri täyttää maa 366 päiwään,
6 hetkeen, 48 minuuttiin ja 48 räpäykseen eli lerkkuun ; joka aika
Mainitaan VVuuäellsi. Tämä kulku on niin kowa, että maa
silmä-räpäyksessä jo lentää 3 peninkulmaa. Maan liikun-
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Illesii, lie»
nosta auringoitse syntyywät wuoden aj'at:
vät ja B^.lB^ eli Syys.
Akselinsa ympäri käännaiksen maa 24 hetkessä, joka on
'Wuoro-Kaug. Tämä liikunto synnyttää taas Von ja
kälvvän.

Aurinkoa kiertäissä seuraa maata liuuki, joka samoin
kiertää maata, kuin maa aurinkoa. Kuu tarwitsee puolen
kolmatta kymmentä wuoro-kautta päästäksensä maan ympäri,
jonka aj'an nimitämme li„uKl.n_le_.B-.
Kuu, walisti satuttua suorallensa maan ja auringon
wälillen, estää auringon walon maahan lankeamasta, ja niin
ilmestyy ?äi-lVän-pilnen_-U3.

Jos

maa taas

juostessaan joutuu auringon ja kuun

waiheillen, wiskauntuu maan warjo kuuhun, joka siitä tummenee. Tämä on --»»un-pimennös.

Maan Nawat owat aiwan wastatuffin. Näistä kutsutaan Pohjattähden alla olewata napaa _?01-o_3-nl.w-_l.Bi)
ja toinen tämän wasta.päätä ___tel_.u2HVl_llBi.
_?alt«.ne.u

on ilma, jonne joudumme Pohois-napaan

käydessämme. LtoläK»- kutsutaan, Etelä-nawallen saattamaa suuntaa. Ilä jääpi oikeallen kävellen, Pohoseen katsoison silloin wasemmalla puolella. Walta-ilmat
sa. I_än3-neljä:
_?<,l^A_ eli pohonen, Ntelä, It» ja -.-»n»;.
owat siis
Aurinko nousee Idästä ja laskeiksen Länteen, puolpäiwän aikana on hän Etelässä ja sywan-yöllä Pohoisessa.
I_ouui.t on ilma Etelän ja Länteen wälillä, I_uuteel«Bi
sanotaan Pohjan ja Länteen wälystä, lil*_*_.-.o eli Itä-pol.»
za on Idän ja Pohjan waiheella, ja lioiliueu taas Etelän
ja Idän keskellä.
Maan pinta on osaksi mettä, toiseksi mannerta. N»»-tsreeksi mainitaan kowemmat medestä nousemat osat maan
pintaa. Neri, VVI.-t«>._-«_*_, Oee»» on summatoin, suolainen mannermaata piirittämä wesi.
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Maata kuwataan ympyräisellen pallolle, josta syntyy
tahikka piirrämme kaksi kehää eli ympyrää
paperillen; toiseen ympyrään kuwataan maan toinen puoli, ja
toinen taas toiseen, ja niin saadaan _^el_l. ..»rtt». Manner
painetaan sittemmin jollakulla wärillä; waan wesi jätetään
tawallisesti paperin karwaiseksi.
I-^UÄtor eli _?k.lwäl..»i-B»^Ä on wiiwa, ajatuksissamme wedetty poikki maan molempien Napojen keskitse. Eqwator kulkee sis Idästä Länteen, ja jakaa maa-pinnan kahteen
yhtäsuureen osaan: 1?«»l_0-8- ja ___t«.l_.'_?uol_sko. koliaigpualizko on se maa-puoli, jonka keskellä Pohois-napa löytyy.
Llell» p1.u1181.01.8_ sanotaan taas sitä maa-kannikkaa, joka
Pohois-puoliskolla.
piirittää Etelä-nawan. Me
Suurin osa manteretta on kahdessa tingassa, yks kummallakin maa-puoliskolla. Suurempi ja leweämpi näistä
kutsutaan W_,ul,Äl«Bl N»_lmc,l:B,'; sen suhteen, että wanhimmat tunnetut kansat- owat siinä eläneet: Toinen, keskeltään kapea ja ikään kun kahdessa osassa olewa, manner nimitetään DulleK-.. -UÄ--mk,1«8.. Paitsi näitä löytyy wielH
Wanhan Mailman Koilis-suunnalla suurenläntä manner, nimeltä H»5 Nollnnä.
Halk maan, molempien Napojen läwitse, kuletetaan taas
muita wiiwoja, Illerillinnien eli kuoli päi^vän-1«2_.-*_eu
nimellä. Meridianin saattaa kulettaa minkä paikan läpitse
tahansa, ____.8-__.a__.en Puoliskaari eli
on wedetty aiwan Wanhan Mailman läns-reunatse I^rroNain jakauntuu maa uudelleen
nimisen saaren halki.
kahteen puoliskoon: I.3_Beeu ja I_-.nte_Beon. It_.iBel.3i
kuoli»!.,. I.»- kutsutaan Ferro-.meridianin itä»puolella olewata
maa-kannikrata ; I-lintiBel.Bi NÄÄ-puolel.B, taas sitä, joka
samasta Puolipäiwän-piiristä jääpi Länteen.
Wanha mailma on melkeen kokonaan Itäisellä maakannikalla, ja kutsutaan myöskin Itä-mnilmallsi. Uus Malsuiv»'l,Äl_<_;

asumma

—
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ilma taas on tykkänään Länteisellä maa-puolella, ja kutsutaan siis __.-inB-ln_»ilw»ll3i. Uus Holland on Itä-puoliskon koilis-reunalla.
Päiwän-tafaaian molemMN puolin on wedetty riynatus_
ten kulkemia wiiwoja, jotka sen tähden kutsutaan lii nt»- eli
Näistä kutsutaan kaksi, yhtä kaukana
'lropillillsi
eli liääune'-z-mp^röil.B_. Mtq
Eqwatorista,

pitkältä Nawoista, kun Käänne-ympyrät owat Päiwän tasaajasta, kustee taaskin wiiwa-pari, nimeltä I^Äpa-^mp^rät.
Kqänne.. ja Napa-ympyrät jqkaawat maan erinäisiin
kilrlin eli V^^ö_»vl«l«ni3lin. Napa-ympyröiltä rajoitetulta Vyöhykkeitä nimitetään V7._l._K3- piiriksi eli I'-,1-<v_n_l»i_.B!; Napa- ja Käänne-ympyröiden wälillä olemat maat
kuts«taan __.ämm__-B_>V7öl-7l«Kelll8i, ja Käänne-ympyröiden wälys saavi taas nimen: liuum» piiri eli __leB-i-m_,-..
Päiwän-tasaajalla, Puolis-kaarilla jq Rintq-ympyröilla
määrätäqn kunkin paikan sia maan päällä. Jokainen ympyrä
_?^l.älii,
jaetaan 360 yhtä-suureen osaan, nimeltä 6. »'«Hi
Joka Pykqlä sär'etaän taas 60 lUiuuuttiin, ja Minuutti
60 i-iekunä-in. Meridiaanit osoittaawat paikan pituuäen
halk'maan (I-onFltuH) tahi kuinka kaukana paikka on ensimäisestä Meridiaanista, lukein itään päin Eqwatoria myöten.
Nasa-ympyrät osoittaawat taas paikka-kunnan -__«-Hve^llen
(I_»tituä) poikkimaan tahi kaukaisuuden Eqwatorista, lukeiy
pohoiseen tai etelään. Le.
sen paikan Puolipäiwän-kaarelta,
y)yys taita siis olla seka pokoineu että Nteliiiueu.

1.
Maan-pinta; Meri ja Manner.
Bal»ri on kaikin puolin w.deltä piiritetty maa. __!«-fll«8i sanotaan pieyiä kiwisiq saarig merellä. Kokous piesiempiä tai suurempia saaria kntsutaan Bfi»ri«luf«Bi.
N»uu»kBi sanytaan medeltä huuhdottua maanreunaa.
__l«ntl,-ml>l» taas on rannan ja lähimäisen ylä-waan wälilfä löytywä alanko.
H«eren-I»l-cle_«3i sanomme mantereesen tunkeiwata osaa
Nterestä. HRull^-. on leweämpi, awonainen lahti -_»»«»m»
eli *<v_..l._,___l. on pienenläntä lahti eli mutka, jossa alukset
omat myrskyiltä säilytetyt. Bylmi eli l.»iw«nlo on kapea
mesi, joka yhdistää kahta laajempatq mettä.
HlnuteresiK-,- eli N»nn«l—m»»l^i kutsumme isompia,
yhdessä olemia, maita. _Vi0...i1«8. ja
kutsutaan ne mantereen osat, jotka useammin puolin omat medeltä huuhdellut, ja ainoastaan yhdeltä puolelta maahan kimitetyt. I^ipÄ-e (Lat. _.Bt-»mu8) on kapea maa-suikale, joka,
mesiä eroittaen, yhdistää kahta maata. lU«.e.-_._e_u-._,_.Bi kutsutaan kaitaa, järween pistäryätä, nientä. IVieiueu-neuä
eli Kärki on järween pistawa kulma eli kolkka maasta.
Missä meren pohja kohottaiksen meden pintaan, siinä sanotaan _-_uo6o-_ oleman, joka hiekkaisena nimitetään NiellK»eli Nie.a-luo-_o_.3i. Kirvinen luoto kutsutaan lii^vi-_.»l i-lgi.
lUlsutereitg löytyy kolme: 1. Wnnl_-> eli Näiuen
IUI«-Uner, 2. lluBi eli _-_l_uteiuen Uauner, 3.
Nol"
1»u<l eli _-loi_--.Mn_--.e-*.
—
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Wanl.»' eli II» lNÄnner on maan Itä-puoliskolla,
paitsi kaakkois-kolkkaa, joka pistäiksen Lans-puoliskolle. Leweydellänsä täyttää se melkein koko Itä-puoliskon, ja on suurimmaksi osaksi sen pohois-kannikalla. Ainoastaan yksi wcmhan Mailman niemi ylettyy eteläiselle maa-puolelle. Tämän
Mailman pohoisimmat niemen-nenät eli -käret omat Ol.p I'».»
mur» ja B«verovoBtot..clll,oi) joka edellistä itäisempänä,
pistäiksen korkiammalle pohoseen. Eteläisimmät niemekkeet owat Il^^vän lA*i>von-K_.,_il, ja itempänä t_»p
Suomeksi Neule»-..»»'!.., joka myöskin pujotaiksen enemmän
etelään. Läns-reunallaan lähenee Wanha Mailma ensimmäistä Meridiania. Sen länteisin niemi on (!l»p Vurele,
eli Nuol.ou^ärl.l; kaakko-puoleinen kulma taas kutsutaan
Itä-Kärel.... Manhan Mailman laajuus idästä länteen on
milt'ei puolta suurempi kuin pohosesta etelään. Suuri summatoin mesi tunkeiksen lännestä melkein Wcmhan Mailman
keskellen, ja kutsutaan sen suhteen VVu-il-K-reK.... Toinen
eli I*uetelästä nousema kaita lahti, nimeltä
NÄ-lner», eroiteraan Wali-merestä ainoastaan kapialta Bu<t2
nimiseltä taipaleelta. Näiltä mesiltä ja'etaan Wanha Mailma kahteen osaan. _?ol_^«npuoleinc>n näistä osista on Wäli-merestä pohoseen ja itään, mutta Punasesta-merestä kaakkoista kohden. ___ou.,Ät.z.„l>ll..__ol_ osa taas piiritetään pohosessa Wali-m«reltä ja idässä Puna-mereltä. Molemmat
osat yhdistetään Buet,'in taipaleelta. Wanhan Mailman
manner jaetaan kolmeen Maa-osaan: _s_B_a, Lurop» ja
_^lrjt:».

on tykkänään Läns-puoliskolla.
halk'maan aiwan. pitkä, mutta poikkimaan
kapia. Sen pohoisin puoli on saari, kutsuttu l_.rönl»__<- eli
lluß. eli

Tämä manner

__.-.l_B«mk,n-_er

on

lluuho-m»». Uuden-mantereen etelin niemeke on Op No, n,
I'ul!.m»»n saaristossa. Pohjan puolella on Uuden Mailmamnanner lewein, maikka sekin leweys, pituuden suhteen,
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on aiwan pieni. Länteisin niemen-nenä, Asian Itä-kär'en kohdalla, on nimeltä -?i*_.»B Wall-8 C»p. Grönlannin itä-ranta, sikäli kun se on tunnettu, kulkee, läntisessä maa-puolis-

kossa, aiwan liki I>rl-«..nimista puoli-päiwän kaarta.

Uusjotka yhdistetään, paimäntasaajan pohois-puolella, pl»u»ml».taipaleelta. Pohjan puolimainen osa on tykkänään pohois-puoliskolla. Suurin leweytensä on pohoisessa, josta se sitten kapenee wähitellen
etelään päin. Etelä-puoli taas yhtyy luode-reunalla, Panama-taipaleen kautta, pohois puolen kanssa. Se on suurimmaksi osaksi maan etelä-puoliskolla, ja sen itä reunalla; ainoastaan ylimmäinen puoli pistaiksen pohjaiselle maa-puolellen. Myöskin tämä osa Uuden Mailman mantereesta on
lewein pohoisessa ja kapenee etelässä kapenemistaan, niin että
se nä'öltään on melkeen kolm-kolk.ainen. Koko Uus mailma luetaan ainoastaan yhdeksi maa-osaksi, nimeltä
jon pohois-puoli kutsutaan __>oKoi3._H.n-er__.»'ksi ja etelä-puoli
Ltel-i
Hu3 No_1»u«.l eli l-Ilin_»ro» on Wanhasta Mailmasta
kollista kohden, Itä-puoliskon etelä kannikalla. Laajuus poikkimaan on suuxin keski paikalla. Pohjan-puolimainen kärki
on nimeltä (.»p VorK; etelin taas «.^p Vil3on. Halki
maan on tämä manner lyhkäsempi kuin poikelleen. Ulimaroa
on wiides maa-osa, nimeltä -^ustrnli», johon myöskin kuuluu summatoin joukko saaria.
Maapallo ja'etaan siis liitteen eri M»-.-o8g»n, niNurop», Amerika ja -^__ÜBtr»li_l.
mittäin: _^__8-«,
on Wanhan Mailman kaakkois-puoli. Lännessä
se yhtyy Europan kanssa. Afrikan kanssa se lounat-suunnalla yhdistetään Suetz-taipaleen kautta. Itä-pohjimmainen
kulma Asiasta eroitetaan Amerikasta _l_e7r,nF'in salmelta.
ja Beveravo3»
Pohoisimmat käret owat t!»p

mailma

on jaettu kahteen

totgcliuoi.

osaan,

Itä-puolella löytyy kolme' suurta niemi-maata:
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I'Be.,u_.tß<:l_i'en-maa, josta rannimmainen niemeke kutsutaati
Il«-lläre!l3l; ll»mt3e_,-»tK_,, jonka eteläisin kärki on nimeltä t_»p l_0p»tl:a; ja jfloreÄ. Etelä puolella löytyy niin-

ikään kolmet mielä suUrempatä niemi-maata: I.äi.len

lnäi-

«n-nielni, josta toinen ja pitempi puoli kutsutaan 111-,!.,^
lla-niemeksi, minkä eteläisimmät käret omat 6»p llomk,n»«-

vuro eli voulus Asian eteläisin niemen-nenä; l-äutll.en I,»lli._n-niemi joka wähitellen kapenee
etelässä ja loppuu <_.»p domorin nimisellä niemen-neniemi, jonka eteläranta on aiman laanällä; ja
ja, lounaasta kaakkoa masten. Länteen päin on ainoastaan
yks niemi-maa, nimellä: _-_-.n3-^Bi_», _?i<.._.-^Bia eli I^ato»
li», jonka »viimeinen kärki on l-»p Lnbl». Asiaan kuuluuwat seuraamat suuret saaret: typrik,, löytywä Wäli-mereH
kaakkoispässä; 8oeotor», Arabian etelä puolella; Oo^lonj
läntisen Indian niemen etelä rannalla; 55uuret lnclian- eli
ja <_.el«:_.<-8) koiLorneo,
l-lunll2 saaret
liseen itäisestä Indian-niemestä ; lienet Bunl__»-saaret omat
---ja O»p

,

aiman perätysten H»v»'sta itään päin, _3»!i'n ja

wälillä; lNol_,_.-»i-saaret (»-.Ki1,». 0, (..»ram j. m.) Celebessaaresta itään; H_>2^inllÄN»o ja _?_-ilip^init (l_.u__on eli
Nanill»,

p«l_»v»in

j. m.) Borneo'sta kaakkoa kohden;

itä rannalla; laivau eli
pohoiseen Philippineistä ; FapÄnin-saaret (Itiu-8U) B_Kol.k, IVipon, H«8o) ja BÄl.l-»l!n, mantereen itä
rannalla; sekä llui.i Bipiri») saaristo löytywä Asian pohoisrannalla.
on wanhan Mailman loUnat-puoli; yhdistetään kaakkois-puolelta Asian kanssa Suetz-taipaleen kautta, ja
piiritetään pohoisessa Wäli-mereltä, idässä Puna-mereltä, mutta muuten Walta-mereltä. Läns-puolella tekee meri suuren
mutkan, nimeltä <_.uine-,n-I-«l_ti. Tämä lahti jakaa Afrikan kahteen
niemeen: läutiueu näistä, Wäli- j«l
NlllnÄN,

itäisen India-niemen

I'urmußÄ,

se

suureen
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Walta-meren Milla, on joksikin leweä ja rannaltaan melc
keen luokin eli wempeleen kaltainen; «»»«»lainen taas, Valtamereltä piiritetty, on al ussa aiwan lcwiä, mutta kapenee etelässä ja loppuu ikään kun katkennut meitsen kärki. Afrikan
itäisin kärki on Op t_.uk,r<-i,fui. Eteläisimmät niemekkeet
omat N^ä loiwo-Kärl.- ja tätä mähän koilisempana

Op _^-F»,lK»8: Läntelsin on Nuolio-lilirlli (Op Verlle);
luoteisin, t.ll_r»lt»r-salmen kohdalla, O-, p Bpgrtl-llj ja pohicusimmat Op von ja, siitä mähän luoteeseen, Op Vl»nHalk'maan Blanko-kär'estä Agulhas-kärellen on wähäistä pit'empi kun poikimaan Ruoho-karestä Guardafui-nimisellen niemekkeellen. Afrikaan kuuluu suuri IV-»6«l5»8<-»r-8z»ri,
koilis-rannalla; l!^__,Bel.ll'nl_-18-3»»rel (H_lauritiuß ja Vourdun, itään Madagascarista; ja luode'-rannalla seuraamat
saaristot: _^__<_ri- eli Z.er<-oir»-8»»rl:t) läns-puoliskolla;
lloi3et <_.»n»ri«-eli H-l»6eirÄ-8l>»rel, lLtelälMt <_._,n»ri»<
Bt_«rot ('leneri.l»,
On»ri») ja Op Ve»<ie-»»l»ret
eli -ltunl-«_-l.lir«n>B-,l»ret, läns-puoliskolla.
Nurap, on luode'-osa Manhan Mailman manteretta:
olema itäisen maa-puolen pohois-kannikalla. Idässä se yhtyy Asian kanssa. Rajana molempain wälillä owat i)r»l----tunturit, l-I>_»l-^virt.., Ogpian-lnel*», l_aue2_uß>wuori-selkämä ja _.lu8t»-m«ri. Wali-meri eroittaa Europan Afrikasta.
Lännessä ja pohoisessa rajoitetaan tämä maa-osa Walta-merelta. Suurin pituus on itä-pohjalta, Asian rajalta Europan lounat-kulmaan nimeltä Op Bt. Vincent. Pohoisin
kärki mantereesta on IVoräl^n, mutta HkaFprä^aÄ, en pohoisin kärki IVorll-Op on mielä pohoisempana. Itallian»nori, Ruotsiksi Öster^ö eli I-g-meri, tunkeiksen lännestä
Europan pohois.puolellen. I__.-m«.*«n ja Walta-meren wälillä owat 8l.«l»llln»v._.n- ja ~ulltin-l»ielnot, joista edellinen on ja'ettu kahteen waltackuntaan: Ruotsi ja Norja; ete----..«.

12

lässä löytyy: p^renen-tlleml

(Hispania ja Portugal),
Ii», <_.rel.»n.n,«», ja lirlm, Mustan-meren rannalla. EU^
_..«"

ropan

eteläisimmät niemen-nenät owat Op Hl »tapan Gret
kan-niemellä, ja t_ap
Gibraltar-salmen luona, kaikkein
Suurin, Europaan klluluwaA saari on Vlila„,»lti
etelin.
(England ja Sk.ltland). Muita suuria saaria löytyy: IVo--v^i, 80».^-», kaakkois rannalla; --_.»««., suomeksi läa-maa,
meren sel'allä Grönlannin ja Norjan walillä; llla„<l, Britanniasta länteen; «luuti,, saaret (Beela..ll, l^cn,
l«n»l, I_;la,.il, _5«l!.ler), Skandinamian ja Juutin niemien
Välillä; Wäli-meressa löytyy: 0,...1a eli
koiliseeN
—

eli Nsslidos (Eubea), Orekan
Grekan-maalta;
itä-rannalla; 8i«llil>, Italian ja Afrikan Malilla; B_,rll_.,i-l
ja Ol»il_a, Italian länsipuolella; Hispanjan itä-rannalla on
V-deari-saaristo (Malorca, Menorca) ja Pithiusi-saarist!)

(Iwiza, Formentera).
-H_merie», eli uuden mallman manner, on tykkänään
maan läns-puoliskolla. Molemmat niemi-maat, sulloi»- ja

-li.lc___-H_n.eril.-,, yhdistetään panama-taipaleella. Pohoiss
Amerikan suurin pituus on luoteesta koiliseen, nieMen-nenästä, nimeltä pl*i._B W1,1e3 Op, Panama-taipaleellen. Ete-lä-Amerika on pisin halkimaan, pohois-kulmasta, Op t_.nl-ln»8, aina t_t,p Noorn nimisellen kulmallen. Etelä-Amerikan kaakkoisin kulma on Op -No^llt-; länteism Op l?a^
«m». Pohois^Amcrikan. läns-reunalla löytyy kaks kaitaa

niemi-suikaletta: _H_la8el»l«a, pistämä lounatta kohden, ja <_.».ilorni», ainoastaan yhtä kapialta salmelta eroitettu mantereesta. Californian wiimeinett kärki on Op Bt. i_u«a_ niminen. Pohois-Amerikan kaakkoiskulmalla löytyy v.. Mnmaa, luultawasti summatoin saaristo, eroitettu Grönlannista
vallin sallnolta. Itä-rannalla on 5 nientä.A selville, länteen Baffin-maasta ; I^alx-aclor, leweä, kaakkoa kohden käypä, niemi-maa; illusi-ti-Kolllan^ pienenläntä niemi Labra-
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dorm etelä-puolla, ainoastaan kaplassq taipaleella mantereetunkeiwa kollista kohden pohois Amesen yhdistetty; -?lori,lu,
t^»p 8»l»l<*kärellä; Vuja
koilis-kulmalta,
loppuma
rikan
<.»t/>n, rientäwä pohoseen etelä- ja pohois-Amerikan waiheella. Etelä-Amerikassa ei löydy merktttawiä niemiä eli niemimaita.
Amerika'an kuuluumat seuraamat suuret saaret:
t.ru»l-,n<-, se on vuoll,, ,„»_,, mantereesta itä-pohjallen
eroitettu Baffin lahdelta, ja luultawasti, saman lahden pohois-puolitse, yhdistetty -1,-vnn nimisen maan kanssa, joka
taas eroitetaan Baffin-maasta salmelta, kutsuttu varu^vl.--'
nllvv» ja l--un<:.,-,»<>r.Bl.luli; Grönlannin eteläisin kulma on
Bpe.B-jerzxil, pysty-wuoret, saaristo meren
Op
Grönlannista
kaakkoista kohden; B<iu.l__,_npl-ton
selällä
LabradorMelmille-niemen etelä-puolla; IVe^v
mantereesta koiliseen eroitettu aiwan kaitaselta salmelta; Buu»
ret _^nlilli Bl..rl*t (O,!,», <It,n,l»ie_!, Unili eli Bt. No>
minsso, poptorien), etelään ja koiliseen Florida-niemestä;
-l ul,c»n!»ul.Be,_.B,-»i<ri, lahdessaEtelä Amerikan pohois-rannalla;
Etelä-Amerikan eteläisin osa, eroitettu mantereesta
kapialta Magelhaenin-salmelta.
-I_u!.tr-,lil».nl,ni-.een maa-osaan kuuluu Uus Holland eli
Nlimaroa ja summatoin joukko saaria, Asiasta koiliseen päin,
osaksi itäisellä ja toiseksi läntisellä puoliskolla. Suurimmat
näistä ywat: II„.i <_.»,« ne», Hollannin pohoispuolla; li.
Vrit.nnl» ja 11. Irlllnlli, 11. «Luin,.»» itä-puolla; 11.
Oleljoni», U. Hollannista itään; Van Nleinen»»»»!-, N.
Hollannin koilis-rannalla; 11. 8l»ell,n-l, Wan Diemen-maassaaristoja, päiwan-tasaajan
ta äijä itään.
pohois.puolla, omat: H-u, innit eli I.Ällrun!t, Philippinia-saarista äijä itään; Orolinit, Marianiloista etelään; I_orä
H_!ul^rÄve'n.Bl-_,r«>l, edellisistä itään ja koiliseen, osaksi Gauqtorin ala-puolla; B»n_lwi<:__'Bl,2rel (ow_»il-i j. m.) kaukana miimeisistä kaakkoa kohden;
Päiwän tasaajan etelä
—

,

—
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puolla omat muistettamat: Bi,l«n.un »»»ret, U Britanniasitään ja koiliseen; D. Ncl)rl<l>t, itä-pohjallen U. Caleooniasta; VBl-.v^^ll«>n 8-,-,rrt, etaällen itään U. Caledoniasta;
Beurnuäen Bl,»r«*t (Oli*ln iti), Vstämyyden-saarista kotMata

Hl<-«lii,nna
sen kaakkoseen;
N«t»li».B»«ret,

B_,»,< t, kaakkoseen
Seuruuden-saasamoista saarista koiliseen.

Walta-meri

ja'etaan

tawallisesti wiiteen eri

osaan:

1.

eli Nuillnn mrri; 2. Eteläinen
4. iktrl-ii»
välimeri; 3. I_Bntinon. eli
nen» eli lul_i»n meri; 5. Iliiine»., I'^^nl- eli Niininen»
«neri.
__><,_-o..,<*n Hää-lne.i, löytywä pohois-nawan ympärillä,
piiritetään Europan, Asian ja Amerikan pohois-rannoilta.
Molomin puolin lää-maata (Islandia) ja Varrow-kanawan
kautta yhdistetään tämä meri Atlantia-meren kanssa. Beringsalmen kautta päästään taas Itä- eli Hiljaiseen-mereen.
Europan rannalla synnyttää laaAmeri suuren lahden, nimeltä VValKssÄ.lneri, Asian rannalla taas (.«»»iltiamer?,,,
Nomaia Semlja-saarien itä-puolla, ja 01. li»l,llen. läätähden, kun
mereksi kutsutaan tätä malta-mcren osaa
se suurimmaksi osaksi on peitetty ikuiselta jäällä. Mitkä
saaret löytyy pohois- lää-meressä?
Ntol» .lii» meri piirittää etelä-naman, eikä koske mihinkään mantereesen, mutta yhtyy Atlantian, Indian ja Hiljaisen meren kanssa. Tämä meri niinikään peitetään, wuoden ympäri, paksulta, sulamattomalta jäältä.
-__l-ntin«n> eli _^lli»nti-n me»,', wanhan mailman läntisen ja uuden mailman itä-rannalla. Tämän meren itä-reunalla on siis Europa ja Afrika; länteen päin taas on Amerika. Pohois-jää-mereen tästä päästään taikka Europan ja
Grönlannin mälitse, se on molemmin puolin Islandia, elikkä
vailin !»l»ä<:u ja varrot -8»! men kautta. Etelässä
taas
Pohjan-puolinen

sen

se
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yhtyy etelä-jaä-meren kanssa; Indian-meren kanssa koilisilmalla, Afrikan alatse, Hywan Toiwon-niemen kohdalla; ja
Hiljaisen-meren kanssa lounat-suunnalla, Amerikan alitse,
Nuorn-llären paikoilla ja Magelhaen-salmen kautta. Atlantian meren pohois-puoli, sulettu lännessä Islannilta ja
Britannialta, idässä Skandinawia- ja Juutti-niemiltä, kutsu»
taan 8»ll8»n-merel.»i, Ruots.
(_?l_l>j»».n.e,i);
eteläinen puoli taas, Afrikata kohden, kutsutaan .Ällopi»,,-_nere_.Bi. Länteen päin synnyttää Atlantian-meri Amerikan
rannalla seuraamat lahdet: V»N','„ lalxl,n, joka _l»vi88»l»
m«-n kautta tunkeiksen mantereesen Grönlannin ja Baffin-maan
wälillä; llull.onin l»llli ja Nullßnn'in>.»ln_i Baffin-maan
ja Labradorin wälillä; l_urentß_» l»l»li, Ney-Fuondlannin
ja Uuden Skottlannin wälillä; -?u,_«lul_,l,ti, Uuden Skottlannin ja mantereen wälillä; _-__inß--n6.»*.-_no__, suurien
Antilli-saarien maiheella, ja Vexien-.».,.!, löytywä Florida
ja Yucatan-niemien wälissä. Mexico-lähden etelä-puoli, Vu-

catan-niemen läns-rannalla, kutsutaan I-l,mnl.elle-l»l_ll«.li8i.
Läns India-meren etelä-osa kutsutaan <_.»ri,il,i«,n-,„erel.Bi;
tällä merellä on lännessä Non<ll,r»B- ja 6.u»»em»l».-n„t>
!.»», ja etelässä Etelä-Amerikan pohois rannalla kattanen
_^l»r»<:_!^_,o-l»l»ti. Hudson'in.lahti synnyttää etelässä .!»Itä-puolla löytyy: Afrikan rannalla, Equa--me3-l»l»lle».
torin alla, I^uine-» _l»l»ti, ja Europan rannalla visen-vnlakti eli vl,nsk_,N',nulK_> Pyrenea-niemen pohois-puolla.
Pohjan- eli Saksan-meri tunkeiksen sywällen mantereesen
—

,

—

ja kutsutaan Norjan ja Juutin wälillä 8-.*»ss?r-N»el«;
mutta käännäittyä kollista kohden, muuttuu nimi, Juutin ja
Ruotsin wälillä, Il«.tl-jx»l'iksi. Etelässä antaa Pohjan-meri alun lahdellen, nimeltä Ilui^er X«e, ja yhtyy Atlantiamereen, Britannian etelä puolla, salmen kautta, nimeltä I?»--n»v« eli !__, -t_»»el_e. Kanaman kapein osa, mantereen ja

Englannin wälillä, nimitetään

I?«g

ä« Cnlais.

Irlsuuin-
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Härw'» eroittaa Britannian Irlannista. Kutka omat Man-

tian^meren saaret?
Atlantian-meren yhteydessä omat myöskin V»_t._,l->me.
ri (Itä-m.ri) ja Keski-meri. vltin me,e<n tullaan Kat;
tegat-lqhdeZta kolmen salmen kautta; Ore^uud (Hyri-salmi)
Ruotsin ja 8eel»nll nimisen saaren mälillä; Buuri velt
(salmi), Seelannin ja Fyen.saaren wälilla; ja pien velt,
Fyenin ja lutlannin wälillä. Sittemmin jakauntuu v»ll».
»»»meri kolmeen lahteen: p01*^1...-lÄ__li, joka rientää pohoiseen, -_»u"l'»en-lauti itään väin, ja vjss.*»-lÄ__tl kollista
151*81.1-lnere.'n on ainoastaan yksi kulku, Afrikohden.
-*--

kan ja Pyrenea-niemen mälillä, nimeltä ls.>l_l_,lt»r-83lmi.
Tämä meri rajoitetaan pohoisessa Europalta, etelässä Afrikalta jq idässä Asialta. Pohoiseen päin löytyy kaksi suurta
pienen Asian ja
lahtea: A.rel.q.e.i.ssi eli
Grekan-niemen wälilla, ja _X1i. !«»!_,..-.«.,.!, Italiamiemen
kaakkojs-puolla; ja niinikään myös kaksi pienempäta mutkaa:
I-ion- ja l^e,_u»-mu.l.»t Italian läns-puolla.
Etelään
synnyttää Kesfi-meri, Afrikan pohois rannallen, Bilir_,>l»l_.
äen. HyrrhemAmereksi sanotaan, Italian, Sicilian, Sardi.
nian ja Eorsican wälilla olewata meren-selkäa. Taltq selältä päästään, Italian ja Sicilian walitse,
eli sillen Keski-meren selällen, joka
kautta
-^

sul'etaan toiselta putelta Grekan-niemeltä ja toiselta Italian
anja Sicilian itäiseltä rannalta.
taa alun
etelä
rannalla.
Italian
Itään väin taas synnyttää lonian-meri I_ e p »,»_..-_»..<! e»,
joka katkaisee Grekan-niemen kahtia: Ne!las ja t>el<.ponne-BUB eli Uore»
Näitä yhdistämä salmi on nimeltä (I«t--mus eli) t_orinthi-B«>lnii.
Keskl-merestä seilataan mie-

eteläiseltä

—^

lä l)ard»uelli-Balmen (llelle^^ontin)) _Nl>r.nor_,^-lrwen
ja t_o,»3t»ntinouel 8»llnen (voßz,or'in) kautta lUußt»»u--mereen, joka lännessä ja pohoisessa koskee Europa'an, mut?
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ta

etelässä

ja

idässä Asiaan.

ku Mustasta.merestä
--_.

«-.lrÄ-k^lmi on taas kul-

«luinen, eli _„6le,n tneri on melkein itä-puoliskon

keskellä. Se rajuutetaan laNaessä Afrikan itä-rannalta, pohoisessa Asian etelä-rannalta, ja idässä Mimaro'an läns-ranNalta. Etelässä se kestää aina eteläiseen jää-mereen asti.
Mutta se yhtyy myös, Afrikan etelä puolla Hywän ToiwonNiemen kohdalla Atlantian lahden kanssa, ja Itäisen^ eli Hiljaisen-meren kanssa Uuden Hollannin sekä pohoispuolla, Indian ftarien wälitse, että etelä-puolla Wan Diemen-maan
seuduilla. Pohoisessa löytyy kolmet* suurta meren-lahtea:
_^r.<l_il,n-meri, Arabian etelä-puolla Afrikan ja läntisen
Indian niemen mälillä; venssllli-l-l-lliti, molempain IndiaNiemien mälissä; (.llinesia-ml-ri, itäisen India-niemen itäPUolla olema ja Philippini- ja Sunda-saarilta suljettu meren
selkä. Arabian-merestä kohoaa luoteesen kaksi pienempätä
lahtea: _^r_,l.i»N'..Ä.,.i eli ?un»inen-»,eri, aiwan kapia,
Arabian Afrikasta eroittawa, wesi, jonka kulku Walta-meteen nimitetään V»!, .el-_-ll»nl-eb B»l,n«*l._i; ja -?o_*3i«nl«l_ti, Arabian-niemen itä-puolella, ja yhdistetty Walta-mereett Ormus nimisen salmen kautta. Lemiä salmi, nimeltä
Hlo-_»m_.iK-l.»-.l,'lv», eroittaa Madagaskar-saaren Afrikan

Indian-merestä Chinesia-mereen on kaks kulja Sumatra-saaren
mälillä, ja -_.»,,äl,^B_l_n_i Sumatra- ja lama-saarien mälissä.
Ehinesian-selaltä tunkeiksen luodetta kohden, Bi»M' ja
Saaria Indian-meressä?
Ilälnen- eli Nissinen.meri peittää paremmin kun
puolen läntisestä maa-puoliskosta, ja osan itäisestäkin maamantereesta.

kua: _U»._.1_1.»-Bk,..___, Malakka-niemen
-"

puolesta. Täm' on suurin kaikista Walta-merista ja kutsutaan sen wuoksi myös Bl.nr-_-_._i W«_.Ä-M«.r,__lBi. Idässä koskee tähän Amerikan läntinen ranta, lännessä Asian ja
Ulimaro'an itäiset rannat; pohoisessa se yhtyy Pohois-lää-
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mereen Bering-salmen kautta;

etelässä taas eteläiseen laä<

mereen; koilis-suunnalla tämä meri yhtyy Atlantia-mereen
Maqelhaen-salmen kautta ja Amerikan etelä-kär'etse, nimeltä
Cap Horn; jn lanteen ja lounaaseen pain monen salmen
kautta Sunda-saarien, Uuden Hollannin ja Guinean waiheib
la ja Wan Diemen-maan etelä rannatse. Itään päin mutkistaiksen tämä meri Etelä-Amerikan rannalla; ja synnyttää
Equatorin ylä-puolla kaksi lahtea: _?-,»».,.,,.__._»-., Panama
taipaleen kohdalla, ja Clilnr.».»-.-».»!., kapea ja pitkä mesi
sama-nimisen niemen ja mantereen mälilla. Tämän meren
pohjan puolimainen selkä, on nimeltään ll»mt8e_»«tk«. meri,
joka etelässä rajoitetaan Alaschka-niemeltä, ltetun. ja _^leu-

tlk,.3»l,rilt», mutta muuten ylettyy aina Bering-salmellen
asti. Länteen taas pistäiksen Hiljainen-meri Asian rannalle»
kahdella lahdella: 0el»«. »»>.»-», eri, Kamtschatka-niemen länspuolla, ja lloÄn^-liili, se on _^i-It2,»»n-m»!ri, Korea-niesanotaan, Japan-saarimen läns»puoUa.
löytymää,
meren
ja
en
mantereen mälillä
selkää. Etelässä synnyttää Hiljainen-meri Uuden Hollannin pohois-rannalUlimaroa eroitetaan Uudesta
len <_.»rp<-ntÄrl».ll»l,-l«.'n.
Guineasta I'«,rre»-8Äl«nolt_, ja Wan Diemen-maasta v»B3
»»lmelln. Koilis osa Hiljaista-mertä, Uuden Hollannin
itä-puolla, nimitetään tawallisesti ___lel»-n_erel«8i. Mitkä o—

wat Hiljaisen-meren

saaret?
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2.
Mantereen pinta.
Maan pintaa mitataan n«.l',.l«u_mÄ.penikulmilla. Geograsia-penikulmia mänee wlistoista kymmeneen Ruotsin peninkulmaan. Koko maa-pinnan laajuus on 9 miljonaa nelikko-peninkulmia; mutta näistä on 7 peninkulmaa mettä. Pohjaisesta maa-puolesta peittää meri enemmin kun toisen osan,
mutta eteläisestä puoliskosta likimmäkseen
Manteretta on
siis enin pohjan naman paikoilla. Pohols-puoliskolla on kolmasti sen werran maata, kun eteläisellä maa-puolella. Maaosista on Asia suurin, Australia pienin. Asia on 6 kertaa
Europan kokoinen, Amerika 4 ja Afrika paremmin kun 3
kertaa Europaa suurempi.
Kaikki mantereesta nousemat korkeudet anvataan elj
mitataan meren pinnasta. Se osa maata eli se yläwä,
joka enin merestä kohoaa, kutsutaan -U»_,n-8«.-ä-_ne«^8. eli
Tästä wähitellen mereen mieremäta maata
sanotaan _Ul-k.n-r.ntt-el.B_. Hiukan meden pinnasta ainoastaan kohoamata maata mainitaan _41_,nF«,1«8.; mutta meren
rannasta korkeammalle nousema maa saapi nimekseen Vlän-

A.

Fön.

I!»nF.',B eli I'»»»-,,,»» on suurempi eli pienempi maakappale, jossa ei löydy suurempia mäkiä. Wiljatoin kangas,
jossa ei löydy asukkaita, kutsutaan Lrä-mH»K«; jos pinta on
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Hietanen, sanotaan sitä NIeKK«-K«nK«l.kß_. Hiekka-kankaaskohta saapi nimen t)»3.
sa-s_l»ulöytywä wesinenja ja wihertäwä
kangas,
jota ei käy miljeleminen.
on kuima
metsätön
I^llieK»!, l_lumn.ul.Bl eli

pätä mantereesta kohoawata yläwää. lU
temmältä juoksema yläwä.

sanotaan pienem«.«»««_

KK

on pi-

Wuurol.3» eli 'luntnr.l.zii sanotaan suurempata, mantereesta kohoamaa, kiwi-joukkoa. Wuoren ylimmäistä puolta kutsutaan wuoren -Ku_._.u._.l.«l eli l-tz/päleel.B.; keski«
mäistä
taas wuoren Vi»toekB_, ja alimmaista wuoren
H-.ul«el.B_.
Pituudellensa jotenkin ulottumaa wuori-jouk,
koa nimitetään VVuuri Kunnaksi. Wuori-kunnan ylimmäisjos
tä
kutsutaan Wuoren 8el»k8l eli
on kaita eli kapea, niin sitä sanotaan Wu«_*«-.-l_-,^»kB-j
jos taas on leweä ja tasanen, niin sitä nimitetään Wuo»

osaa

—

osaa
se
-.e_»»eläuQeellsl.

se

V^uo_*tl_-.1.5-. on pienempi ja matalampi, emll-^uo»
__»«Bä°nuori (Ruots. Oergknut)
on suurempi wuorickinoS eli kokous, josta usiammat wuori<

r«»t« eroama muori-jakso.

haarat saamat alkunsa.
Yläwien wälissä löytywiä suurempia lomla sanotaan
liloiksi; pienempiä, IVotKoiK», eli _Vorull.Biz lyhwiä ja
kapeita notkoja nimitetään Wuoren rutKuiKsi.
VulK»ni eli lu.t«Bu.t3ult»n'»^l_nr_ on semmoinen,
kohoaa haikua, tulta, kimia ja palawata
v«.nimitta ainetta. Awausta, josta tämä aine^ wirtaa,
josta ajoittain

sanotaan Latinalaiselta t-r»ler.sanaUa.

__-«-.«
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Maalla löytywit Wuoret ja Kankaat.
Europassa: vr»l, kulkema pohjaisesta etelään, Europan
rajalla. Tästä etelään ja länteen, Baltian-meres^
tä ja Suomen-lahdesta aina Mustaan- ja Kaspian-mereen
asti, on maa yhtä ainoata kangasta. Nölen eli vui«l«ntunturi kulkee Skandinawiamiemen halki, alkaen Nordkynja

Asian

kärestä etelään aina Röräsmimiseen kaupuntiin; siitä

se

käänäiksen, Vuvre-nimellä, länteen, mutta mutkistaiksen kohta jälleen, _-_ftnF«.kjiilH^.nimellä, lounaaseen ja loppuu me-

kär'ellä l^inn'eB.>.»3.
Britannian pohois«puoli
täytetään tykkänään t.rÄ_nui»n--<vuorill-,; saman
etelä puolella kulkeewat Peak- (Piit) wuoret halk'maan.
Mainittu itä-Europassa olema tasanen kangas ylettyy,
Baltian- ja Pohjan-merim etelä.rannoitse aina Atlantian-mereen saakka. Sitä mastoin on taas melkein koko etelä-puoli Europaa hywinkin Wuorinen. Väällä löytywat suurimpoikk'maan Italian pohoismat wuoret owat:
puolla; __l«rp»«it, kaaren kaltaiset muoret, edellisistä wähän
itään; p^ ren «»-tunturit, sama-nimisen niemen pohois-laidalla, kulkemat luoteesta koiliseen Biscaya-lahden ja Keski-meren wälillä, Alpien jälestä Europan korkeimmat wuoret.
Alpien pesä-muori on nimeltään 8;t l-.ottll«r<l. TästH
lähtee muori-haaroja kulkemaan lounatta kohden Keski-meveen, myös itään ja koiliseen Donau-wirran etelä-puolitse.
kanteen juoksee kaksi haaraa: poKH-».. pnaliml-inen l»»«r«^
nimeltä Verner
kulkee Rhone-wirran pohois-puolellä
Genewer.järwellen; eleliiinen l»««r» taas, kulkema
Vie l«>
wirran etelä-puolla, jakauntuu moneen eri

ressä

—

,

saaren

-">

osaan:

saman

_^lp, S:t Gotthardista I--!onle-va«_».kukkulallen;
pennin_BL-_e _^lz_, edelliseltä hypäleeltä lUunlblsnK^
kukkulallen, joka kaikista Europan muorista on korkein ja löypoutl3e_le
I)io
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Genewer-iärwen etelä-suunnalla. Montblank-kukkulalta
notkistaiksen muori-haara etelään _Non.-t_s-!_i»-kukkulal!en
ja kutsutaan, tällä matkalla, Me Kri^i-.«...« Alp; MontCenis-kukkulasta H_antVlBl.'on nimitetään heitä s.<»tti Alz»ik8l) Mont-Wiso-kukkulan etelä puolelta käänäiksen muorijakso itään, kiertäen Keski.meren rantaa, Hl,»»-! Alzlien nityy

mellä, mut muuttaa, Genuan kohdalla, nimensä Ape„ninil.Bi,
jotka kulkeemat halki koko Italian; korkein kukkula on <Kr_.»
8»83o.
Wuori-seiästä erillänsä omat tulta-suitsuttamat
wuoret VeB„viuB, Italian läns-reunalla, ja A«l»», Sici—

S:t Gotthardista itään juoksee
lian itä-kulmalla.
vie v!»3_i«e__« Alp aina Ortles Bp_t__-nimisellen kukkulat,
len; tästä kaakkoiseen taas I^roli Alpit aina <-.r«»8-.<_.l».eK.
uer illen asti, Adriatian-meren pohois-puolella. Mutta tässä jakaiksen tämä wuorijuna kahdellen haarallen: pohjan puolinen näistä täyttää kaakkoa kohden aina Donau-wirrallen;
eteläinen haara taas kulkee koilis-ilmallen, (.»rnisrlle Alpien nimellä, aina I'er^l»u-tunturillen asti; sittemmin wäAlp, ja Adriatian-meren
hän etelämpään, nimeltä Ni„2ri3<:l,e
Alp. Ochrida-järwen
kaakkois-rannalla nimeltä
tienoilla särkeentyy tämäkin muori-juna: toinen näistä kulkee
LFriBu vi»F_»'in ja v»lK»»'in nimellä, Donau-mirran etelä
rannatse, aina Mustaan-mereen; toinen taas, pinliu^-nimellä,
etelään, Gretan halki ja loppuu Cap Colonna-niemellä. Balkcm- ja Donau-lakson ylä-puolla omat O»rpÄtl»i.tunturit.
Carpathi-tunturista erottaiksen wuori«haara kulkemaan kaakkoa kohden Suomen lahdellen, ja sittemmin mielä samallen
suunnallen aina Ural-tuntureillen asti Korkein kohta tätä, Ilmen-järwen etelä-puolla, kutsutaan monella nimellä,
niinkuin Wsläai», WulcllunsKi meti»ä )aAl»u»iÄ wunret.
—

Suomen-lahden ylä-puolla

(Suomen-maassa) löytyy pit-

kä ja mon-haaranen yläwä, nimeltä
ttiemella omat Lauri suuret.

_U»»nBe!Kä.

—

Krim-
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Alpien ja Donau-lakson pohois-puolella läytyy ainoastaan mataloita muoria; heidän pesa-wuorensa on I^ietlle.F<l_',rssl., jotssoliirzzn. Tästä kaakkoseen tayttaawät
lil«8rn
puolella
ka Elde-lvirrcm toisella
kutsutaan
ja synnyttäawät idässä wuori-kukkulan, nimeltä <lle t_»el_„ee.
Knppl*; tässä alkaa taas toinen muori-selkä, -_>„<-?»!. wu«*ret,
jotka kulkeervat kollista kohden, liki Carpathi-tunturia. Pesä-_~'?-

wuoresta, Fichtelgebirge koiliseen rientää Völl,ner,v.**lll
alas* Donau-rannallen, joka eroittaa sen Norische Alpiloiskaakkota. Böhmer.metsästä kulkeewat
seen Sudetia kohden. Fichtel-muorista
erottaiksen myöskin
luoteeseen Z.l,^,i„ssor-^»lll; II«, 2 tunturi on tästä pohjainen haara, jonka korkein kukkula on vrneke.,, kesk-Europan pohoisin wuori-hypale. Tästä pohoiseen on kaikk tasamaata.
Wiimein lähtee Fichtel-wuorista lounaasen llio
N.x.1,-. Alp, 8<.1,_v»,2-w«lll-tunturillen, joista Donau saapi alkunsa. Schwarz-wald, kulkema etelästä pobois.cn, seuraa Rhen-mirtaa. Etelässä eroittaa Rh.n-niirta Schmarz», jotka tänttaäwat kulkunsa lounaaseen,
waldin Hur»
Rhen-wirran mutkistuksesta, Basel-kaupungin kohdalla, aina
Genewer-järwellen ja Rhone-wirrallen asti. Lännessä eroit,

—

taa

Rhen-wirta Schwarz-waldin Vo^e-ituninri^li»,

joiden

kulku on niinikään etelästä pohoiseen. Wogesi-wuonsta lähtee luoteeseen Arclenni
Ardennit jatkauntuumat
etelässä, nimellä (_ul« <l'nr, ja mielä etelämmäksi, l-ievnnni»
on nimellä, Nhone-wirran lans-kaltailla. Ne loppuumat sen
kankaan tienoilla, jota Keski-merestä kestää aina Biscayalahteen. Tämän kankaan etelä puolella omat l'^rene»'tunturit, joiden korkein kukkula on ?...-.!»,!.«» eli iUont H_l»uäit. Pyrenea-wuoret jatkaunluuwat länteeseen Biscaya-lahden etelä-rannatse, A8l„ri«-wuorten nimellä, jotka, Atlantian-meren rannalla, synnyttääwät t_>p l^ini-lerre-kären.
Asturia-wuorista lähtee halk'maan kulkemaan, Pyrenea-nie-
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men itä-reunalla, IllerlllHvnoret, jotka länteen, aina Atlantia-mereen sakka, lähättäqt neljä eri-haaraa: <i.n_,ll»r»m»'joita rannan puolla kutsutaan Bierr» Vslrell»,
Bi«rr_» Hll»ren3
Bierr» IVsnvÄ<ll».
ja A<-.n._'a, löytyy Europassa mieVesuviusta
Paitsi
llä l-ieKli-niminen tulilwuori Islannin,saarella.
A8l»«8«: Itä-Asian keskimäinen osa on maa-pallon
korkeimpia paikka-kuntia. Tämän ylängön rajoja koskecwat
etelässä ja pohoisessa lemeät ja pitkät wuori,kulmat, joiden
pituus on lännesiä itään.
Po!»», ne n wuori-riwi alkaa Irtisch-wirran itä.kal.
taalta ja kulkee, All_»i-nimellä, itään aina Baikaltjärmellen.
Tämän järmen itä-puolla, Amur- ja Lena-wirtojen wälillä,
kulkeewat v»,»i-tunturit lounaasta kaakkoseen. Dauri-tun,
turista eroama wuori-haara, nimeltä «l»blon«i N«rl>et,
täyttää kaakkoseen, mutta kutsutaan tielxlll.y-n.eren koh.dalla B»»novui l^l,rel,«.t, jolla nimellä se kulkee MchutKteliiinen
schien-niemen läpitse aina Behring,salmelle.
on, läntisen India-niemen pohois-puolla, Sind.
ja Burramputer-wirtojen wälillä, nimeltään llli,,»».»^». Sen,
ja koko maan, korkein kukkula on V»v«l» Fi,i. -^-Itäisen
India,niemen pohois-puolla ja lan.tse-kiang-wirran eteläpuolla jatkauntuu sama muori-selkämä, maikk' ei sillä enään
ole mitään yhteistä nimeä lan-tse>kiang- ja Hoang-ho-wir.
tojen wäli-maassa kulkee niinikään korkeita muoria. Mut,
kasta, jonka Hoang-ho-wirta tekee poho.een päin. lähtee myös
wuori-haara kulkemaan aina Amur-wirrallen ja nimitetää.
-^—

lillinFllnn

<I»»lÄ'ksi

eli

Bi<»ll.i-,vu'»rel.»i,

Ita.Asian keskimäistä ylänköä rajoit<
tawat, wuori-kulmat. Mutta tämä maa ei ole mikään tasainen
ylänkö, maan täytetty monelta motumaiselta muori-haaralta.
Himalayan läns-puolimmaisesta kulmasta kulkee wäkewä
wnori-selkämä itään. Vällä wuorella on monta nimeä, niin«
Nämä

nyt omat,
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kuin: llnen-l^en, l-lnrslinrun., Itent»lße, ja kulkee itään

lan-tse-kiang- ja Hoang-ho-wirtojen pohois-vuolitse. Nastapäätä kulkee, Huen-lyen-tunturien täns-kulmalta, korkea muori, nimeltä velur-ll,^, etelästä pohoiseen. Päästyänsä 41
pykälään, loppuu se tykkänään, mutta siihen siaan erkanee

tästä itään suuri wuori-haara,

joka,

nimeltä

'lI.iÄN.-.ellt.n,

ja _Uu_.ti»A, loppuu t_»l»i-eti Bel_Än.n"nimisessä erä-maasSiolkuwUorien läns-reunalla. Belurtag<wuorien länspuolla liufuaa maa Aral-järweä ja Kaspia-merta masten,
jossa meden pinta sanotaan oleman alempana, kun wesi Walta-meressä. Läntinen puoli Kesk-Aasiata ei siis ole mikään
ylänkö niinkuin
itä-puoli; mutta ihan mastoin, kuka ties,
maa-pallon matalin alanko. Himalaya» ja Kuen-lyen-muorien wälillä olewa maa on wanhan mailman manteereen korkein ylänkö.
Paikka, jossa Belur-tag, Kuentlyen ja siitä Slnd-wirralta
eroitettu Himalaya yhtyywät, on aika-suuri pesä-muori, josta
«vielä neljästi wuoriehaara, nimeltä Ninclu-KK», eroaa län-

sa

sen

se

alenee alenemistaan, t-l-ur-nimellä, ja muutteen; mutta
tuu wiimen ylängöksi. Mutta Kaspia-meren koillis-kaltailla
kohottaiksen muori jälleen ja piirittää, All,orß-nimisenä,

sa-

man järmen etelätranttan. Korkein kukkula on ve,n»vo»ä.
Länteen, Kaspian-meren lounat- ja Mustan-meren koi»
lis-rannoitse synnyttää Albors-wuori suuren muori-maan,
jonka korkeimmallen kukkulalle», nimeltä Arar»t, Noakin
arkin luullaan seisattuneen. Wielä lännemmäksi lähättää tämä muori-seutu tunturin, joka, nimeltä ltHr»-t«tzl» (T»uru'.), rientää Pienen-Aasian halki aina liki sen eteläistä rantaa. Pohoseen päin alenee maa ensistään, mutta kohoaa
sittemmin jälleen ja synnyttää suuren wuori-selkämän, nimeltä I_K_»uK»BUB. Tämä tunturi kulkee wähän witaseen
koilisesta luoteeseen, Mustan- ja Kaspia-meren wälillä. Korkein kukkula on Llboru,. Ararat-kukkulan etelä-puolla kul<
»«-

,
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kee, X-»FroBcli-niminen, wuori-riwi koiliseen aina Persianlahdellen. Tämän tunturin itä-puolla löytymä maa, Persianlahden ja Kaspiq-meren wälillä, on yhtä ylänköä. Saman

muori-rimin läns-puolla on taas alankoa, eli notkoa, jota
myöten Vl-Fr- ja I?,». Hvirr»t juokseewaat. Frat-wirran
läns-puolla alkaa yläinen erä-maa, joka etelässä jatkauntuu
aina Arabia-niemen etelä-reunallen; lännessä Wali-meren itäjoista Kuningas Salakaltaalla omat ->_>!,»«««
moni tuotti Sedri-puuta templi-rakennuksellensa Jerusalemiin.
Niemekkeellä, Arabia-lähden kainalossa, kohotjossa Jumala Muoseksen kautta ilBiin»i-^„<»ri,
taiksen
moitti käskynsä Israilin lapsillen.
Hindu-khu-wuorista etelään kulkeewat B«>leim» .^vun»et, Sind-wirran läns-kaltaatse mereen. Indian etelä-puoli,
eli niemi, katkaistaan VVi,,.1._)»,. vvnulilt'', jotka kulkeewat poikimaan.
Läns kaitaan synnyttäämat l_i,,tiBet
<_»ll»t vvuuret ja itä reunan taas ilälB, t (_.l,»t tunturit.
Molemmat Ghat-wuoret yhtyywät eteläisimmällä niemellä
ja loppuumat, 0»p t_«»m<»rin nimisellä, kärellä. Itäinen
India-niemellä on moni-kertaisia ja halk'maan kulkemia muori-riwiä. Sumatra-saarella Eqmatorin alla kohottaiksen OpKir-lunturl. Altai- ja Da-ur-muorien pohois-puolla löytymä maa, Bilieri», on kaikki yhtä tasaista ja Jäämereen
alenemaista kangasta, joka, enemmän pohjan puolla, muuttuu lumi- ja jää-lakeudeksi.
Samaa alankoa kestää mielä Irtisch-mirran toisellakin puolella, aina Aral.jarwellen.
Koko tämä, Sibiria niminen, maa on Wenäläisten haltussa, ja täällä löytywiä kulta-aarteita kaiwamaan kuletetaan
pahan-tekiöitä myös Suomestakin.
Afrika»»»: Afrikan luode reunalla, lounaasta kaakkoseen, kulkee Atll,».niminen muori aina Cap Bon-kärellen.
Matalampi ranta-muori juoksee, Harudsch-mmisenä, Sidralahden etelä-rannoitse ja lewiä saman lahden itä-puolla ta—

—

—
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jäiseksi ylängöksi. AtlaS-wuorlsta etelään on 82-,«r_-.nimft
nen erä-maa, tai maailman suurin ja auhtoin hieta-lakeuS.
Sitä kestää melkein poikki koko Afrikan, ja se on joksikin tasanen, eikä myöskään kohoa paljoa yli meri-pinnan.
Saharan ja Guinea-lähden wälillä owat lKunF-ivuoret. Arabia-lähden etelä-kolkan läns-puolla löytyywät Abyssinian korkiat tunturit, joista muori-haaroja lähtee pohoiseen kulkemaan
pitkin Arabia-lähden läns-kallasta. Eteläosa Afrikata on ai«
noastaan rannan puolla joksikin tunnettu. Täällä tiedetään
ainoostaan H!«,»«l_,,r»-Hvu<'riBt», Tsad-järwen etelä-puolla
ja lilu»
kollista kohden liki Eqwatoria. Toinen, I_upnt.niminen muori on reunalla. 10-,er_N..»«»-*eIl» on
—

-?iK«»-niminen wuori.
AmeriK-,-.',». Amerikan
eteläisimmastä niemestä aina
Behring-salmellen asti, kulkee, aiwan läns-kaltatse, katkeama-

toin wuori riwi, joka onkin maailman pisin wuori>selkämä.
Sitä sanotaan etelä Amerikassa, nimellä Ooräiller»» «le lu«
AnlleB, mutta Pohois-Amerikassa on Andes-nimi tykkänään tuntematon.. Sen korkeimmat kukkulat, Titicaca-järwen tienoilla, omat Illimani ja iVev«<l» 6« 8u_*»«». Päiwäntasaajan kohdalla löytyy myös korkeita wuori-nyppylöitä,
nimittäin: t-l»in.l»<»r-,2-u ja tuli-muori t.«l«>p»xn, niin kuin
myöskin etelässä A
Etelä-Amerikan luode-reuFu»
nalla, 2z pykälän korkeudella jakauntuuwat Cordilleras-wuoret kolmeen eri rotuun. llli-puulin_»inen näistä, nimeltä
8u,«» p»2, lähtee kaakkoseen ja kulkee kiertäen Maracaybolahta, aina Orinoco-mirran suuhun. IlesKi. naine,», ftuin-6 i »niminen, l»»»r» rientää pohoiseen Caraibia-merta kohden;
läntinen taas kulkee, t_l_ueu-nimisenä, luoteeseen läns-ran»
natse, ja synnyttää Panama-. aipaleen, jossa se paikottain
nolaan oleman laaksolta katkaistu.
Pohois-Amerikassa, Mexico-lähden ja Hiljaisen-meren wä»
<:«>«<.

sa«
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.«As, lewtttHikfen Eotdllleri-tunturlt ylängöksi, joka, 24 pykälän lemyydellä, on hywinkin laaja. Tässä erottaiksen muori selkämä taas kolmeen eri rotuun. Il_i l„.«»lin_-,inen nais-

ta, nimeltä (_ur<_li.ler»3 lle lex»», erkanee kaakkoiseen aina
Mississippi- ja Missuri<wirtojen yhdyntä-paikoillen. l__iintinen, Corllillerlls «le B«nur» niminen, haara kulkee aina
kaltaallen. _^l*»_ii,niiin«»n, eli pääKalifornia-lähden pohois_.l»_lro-nimisenä,
molempien Waltarientää,
sierra
haara,
merien keskitse pohoiseen, ja synnyttää summattoman pesäwuoren, nimeltä sierra Veräe. Tästä kulkee tunturi,
Qt»ippevl»i-wul»rten-nimellä pohoseen aina Jäämereen
saakka. Wiimeiseksi niin pitkin Amerikan läns-rantaa, California-niemen eteläisimmästä kärestä aina Alaschka-niemellen asti, kulkee wuori.riwi, joka pohoisessa särkeyntyy lukemattomiin niemekkeisiin ja saariin. Sen korkein kukkula, joka myöskin on Pohois-Amerikan korkein muori, on st. 1,.
lia«. Pohois-Amerikan pohois-osassa löytyy awara lakeus,
lewittäiwä läntisistä ranta-kiwistä aina Labrador-nimisellen
kiwikko-niemellen. Tällä lakeudella löytyy suuri joukko järwiä, josta syystä Suomen-maa usiasti on tähän werrattu.
Tämä rajotettaan .Vl^an-eläll», kulkema Chippewai-wuorista Ylä-järwellen. Pohois-Amerikan itäpuolella kulkeewat
lounaasta kaakkoseen, mahan matkaa Atlantian-merestä. tähdetkin wuori-riwit; näistä kutsutaan rannimmainen BiniFvuuriK^i, ja sisimmäinen _Idlez;___,n^- eli
riksi. Naiden ja läntisien ranta-wuorien wälillä on maailman suurin ja laajin kangas eli lakeus. s-»v»„ni-nimellä
kutsutaan täällä semmoisia puuttomia, hemäkkäitä niitty-maita, joita tamataan niinkin laajoja, ett' ei silmä kannata toi^
,

puolelta toisellen.
Ecelä-Amertkan itä-puolta silmäiUessämme, löydämme
Caraibia-meren paikoilla ja Maracaybo-lahden läns-puolla,
hpwlnkin korkian lumi-tunturin, nimeltä sierra wevi-ä» H«

selta
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V»nw HD«rt». Dr«noco.-wireaN «tet3,pu«llDlewlHa. wuori»
ma«i nimettä <-.»^»«», jota kestää aii» AmaM-wirrawsulN
hun. Tämän wuvri-mLaw etelä- puolla löytyy awara, Ama»
zon-wirrnlta huuhdeltu, alanko, osittain, minkuinitämän wi«»
ran kattailla/ aiwan metsäinen;, osittai» taas» ikään kuin O?
rinoco-joen reunoilla, kaswattawa ainoastaan ruohoa ihmiss
ten ja eläinden korkeudelle». NäitH aärettömiä niittu-lakeuVe
EtM«A»
sm sanotaan täällä !_«,»»-»- eli l_tuol»o'M«ei_«<__^
merikan itäisin osa, Amazon-mirran koillis-puolella, on taas
ylänköä; siellä taidetaan eroittaa koknitin wuon-riwiu, joM
jok ainua kulkee pohosesta etelään. Lounntta kohden mata»
lo.tuu tämä ylänkö ja muuttuu wähilellen kangas-maaksi, M
ta keStää lanteen aina Andes-nimifillen muori-seuduille», ja
etelään aina Magelhaen-salmellen. Plata-wirran rannoilla
nimitetään näitä heinä-maita nimellä _?_,mp»,, jotka omat
samallaisia, kun Sawannns-nim^set niityt. Pohois-Amerikassm
lamaica-saarella omat Blni-^unret.
Uudessa Hollannissa omat l-iini-n-nnret koilis-rannalla
ainoastaan tutut; ne kulkeewat pohosesta etelään.
HB_-«v«.l._-

sanotaan

maan sywennöksun

seisattunutta

ja

seisowata wettä. lärwen wesi on tawallisesti makeeta Äi
suolatointa; mutta järmiä löytyy myöskin, joissavesi on suolaista ikään kuin meren-wesi. -__»»nFnil.!.i sanotaan pienempätä ja matalampata jqrweä; hywin matala wesi, pehmiällä
ja muta likko-pohjalla kutsutaan Bunl.Bi. Suurimmat jär»
wet omat ensistään -Änrns»»»»»; _^«l<o .jl-r-evl eli I_»Hwl,«»
Suomen-lähden kaakkois-puolla; O«eF«^ Aalto'jarwelta käaH
toiseen; Il„.<-n, Aalto-järmen etelä puolla; __.«in_» ja plii^
Suomen lahdesta pohoiseen; peipu», Suomen lahdes»
ta etelään; Venern, Valter,» ja Hstilnrn Ruotsissa; ja
«t«lä<EmopaSsa klatl«n-j3r^-i ja _slp-j»rsve» (<3«»««^
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Meufel_s.t«l, NoHen skir^l,

l.»^a «»^Flare, _l_«Fa

äl

taas: (.»»pl»Somn ja l_»^o 6i ö»r«__»).
-meri, suurin kaikista järrvistä;
siitä itään; wielä itemmä owat __.».l_-,»ol_ ja v»!!.».; l_«.l>-,_,»nr, KuKK,.—

nnnr ja I'enFFl»o n«»«r kesk-Aasiassa; V«« ja
Caspia-meren lounat-kulmalta länteen; ja l^uollnt-meri,
1.8,6,
Wäli-meren kaakkois-kolkalta itään.
kesk-Afrikassa; I^,»», Abyssiniassa; _l«»r»vi _la.nl.re, itä_?<»l_<_i-.--^...eri_lÄB»». Buuri _^»rl»u
rannalla.
Buurl s)r^»^«-rwi, _^tl__!s.e3ouw, Bunri XViniz»» jx
lvi ja seuraawaista wiis: Vlä^iirwi, Nurun, Hliellissun,
Lrie ja ttnl»rio, jotka owat toisiinsa kanssa yhdistetyt;
kaidalla maa-palslolla Panama-taipaleen
luode-puolla.
lLlel»
Al»r«oH^bl»^ pohois
reunalla; litiol,e-., läns-rannalla ; ja (_.u»n»<:-,e-_<. eteläsl)ulle382 Noll».»»»-»!.», ainoastaan suola-järwi 1',,»-'
sä.
rens, koillis-puolella.
—

—

—

—

l.»l.l«.il«8. sanotaan maasta pursumia mesiä. Lähteismuista wuori-seuduilla olewista wesistä saamat purut
ja Hu'et alkunsa, jotka myöskin kutsutaan Wirr«il.-»i ja

tä

ja

l^mlll-u,

jos

nimittäin

omat

suuremmat.

Koppelollaan

olemaa tietä, jora myöten wesi juoksee, sanotaan VVosiHuovraks.. Awonaisempata ja lewiämpätä paikkaa joesta, jossa

se

-.„„!.»!. p_,ll»*ll»«K>
sanotaan
jossa wirta
paikkaa,
sanotaan sitä
-»!«,».'-!
Ilv
muowuori-rinteestä
alas.
sanotaan
heittäiksen
rilta eli yleesen kaltailta supistettua jo'en osaa, joka myöskin on jotenkin liusua, että wesi siinä tulee kowempaan
liikkeeseen ja alkaa kuohua. Paikkoja, jossa wesi on matala
ja juoksee hiljaisesti, niin että taitaa käydä mirran yli, sanotaan lt«l«u_«, eli pol.iu-z»»il.-.Ks_. Suupuolella jakaiksen jo^

yhtyy

»l eli

toiseen meteen,
puutelmulii-eksi
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U useasti moneen eri N»l_r»»n. Näiden haarojen -wälissä olewata maata sanotaan muukalaisella nimellä N«ll« »»»»l.»!.
l'»» eli -^'».»-^irruiK-ii sanotll.m jokia, jotka, usiamman

haaran

eli

siwuwirran

saatua, juokseewit mereen tai muu-

hun suurempaan meteen; niitä taas, jotka hetttääwät

weten-

jokiteihin, sanotaan Bi^„-^virr»»il.,.i, >_~»8>H«.1«..
I«»ik3i. N»nl»^.»eK',i kutsutaan ranta-maalla eli rannan
puolla juokfewata wirtaa. _^->".^el«Bi nimitetään jokea,
jolla ei oletkaan suuta, mutta kuiwettuu itsestään »vähitellen kankaan hiedalla, elikkä hiekka-ahoilla löytywiin ump-lampiin. Maa jossa joki lähteineen, siwn-jokineen ja haaroneen
kulkee, on nimeltään F«lli seutu (Joki-kunta)

sä muihin

W i r t o j a.
__-»rnp,«B«

:

Ruidan-mereen heittää wetensä

p«l»«l,o^

r», tulema Ural-tuntureista. Wiena-mereen mänee Wien»
eli Nvin», jonka alku-wirrat owat 8„< l,«»n» ja H,.F ja vi-

llan vuolimmainen siwu-wirta XV^lxelx-ssli»

Val tl..,..mereen ja B meren lahtiin lankeaawat: Skan-

dinawia-niemeltä Pohjan-lahteen lornen- ja -_»«.l»i«»_ii ;
Baltian-mereen IN,,»»!» Wettern-nimisestä järwesta.
Pohjan-lähden itä-rannallen maneewät Ne»,i, Oulu ja Ii»»
l-«n_iien-^'»et. Suomen lahteen wrlaawat: l_l^',.i Päijä-

—

neestä, I>l«Hv« Aalto-järwestä ja w_,r«»>v» Peipus.nimisesta
lammista. Aalto-järween lankeaawat: XVm-K"! Saimaasta,
Bvir Omegasta ja IV<»l<:l_.»n' Ilmen-järwestä. Riiga lah-

»un» Wolchonski metsästä.
Baltia-meren etelä-rannalle n tuleemat IVlemen, rannempana kutsuttu HV«»n.el, ja pre^«'l, joista edellinen mäteen juoksee

-.

nee,

«_»!.

Iiur!»l:l_«

Nl,ll»nimiseen, meren-lahteen, ja jälkimäi'

»en niinikään merenlahteen, nimeltä

<l-,«

V^.
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»"-

alkaa kblkabta Carpatyi- j» Sudeti-nmarte»
laittaa mereen kolmi haaraa, joista kaks manes

wniheella
Vas Frlsche Hassiin.
ja

vuss

Lisä-wirtoja oikialla puolla omat
Qtler saapi alkunsa Sudeti^tuntureista ja li«
s^Myy oikialta puolelta tulemalta Warthu-wirralta.:
j?,.l^»»-n.«r««en mäneewät seuraamat wirrat: Llbe^
jota ckkaa Riesengebirge-waorista ja saapi oikialta puolelta lisä-jokia N,vol ja Bpreo, ja wasemalta puolelta
_U">l<.»n Böhmerwald-wuorista ja 8»»!» Fichtel-gebirge'sta.
HiVel-er synnytetään Werr»- ja k*u.«t»-n_rt«»jen yhl^stymisellä/ jotka taas tuleemat Thuringerwald'in läns-puol»
k.,»».
ta.
Nl»en saapi ensimmäisen alkunsa kolmeötH
lumi-purosta, joista kaksi lähteewät St. Gotthard-kukkulalta,
lankeaa sitten Boden-järween, josta käännäiksen länteen ja
haaran, käännäiksen taas Baselin kohdalla
saapi
pohoseen, juoksee pitkin Wogeser- ja Schwarzwald-wuorien wäja I^HreHV

—

-^.

—

—

se

lystä, oikialta puolelta saapi hän tällä matkalla Schwarzwald'ista IVe<:K«r^nimisen lisä wirran, ja Fichtelgebirge'stH
tuleman U»in-haaran. Sittemmin tulet _N«jBel-haara Wogesi-wuorista. Tasa-maallen tultuansa taiwuttaiksen Rhennnrta länteen ja jakaunluu moneen haaraan: V^el mänewH
Zuyderzee-lahteen, M»«n joka mänee Walta-metten, >-.evll jw
etelin AV«»l-nimlnen ha«ra, yhtymät Cöte d'or-wuorista
tuleman H>»«8->virr»n kanssa. Wähan matkaa tämän wir«
ran suusta lankeaa myöskir^ mereen l_«:l,elÄe-mminmwirta^
tulee ArdenneistH. Kattegat lahteen lankeaa: Käll,»H»Ki Wenern-järwestä ja 6-,»n»men Dowre-tuntureista. —'
Englannissa lankeaa Pohjan-mereen Ll.em^.niminen wirtcr,
juoksema, lännestä itään. _li»n«n-«_»«t heitaitsm Beine"
M»r<l. C4te d^ör-wuorista.
Ml»nti»_»»..ereen mäneewät: --.nire Gewenni-wuonsta; kulkee ensistään pohoseen, ja sittemmin länteen 5
<V«^n«' Pyrenea-wuorista, saaMoikinUa-puoleltH vmuloK»'
-

se
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»»»nimellisen siwu»wlr«an, Muuttaa siitä lcthtim nnnellsH
<_llrunäe'ksi ja laskee metensä Biscaya-mutkaan.
Atlalttian-mereen mänee wielä seuraamat, Pyrenea-niemella löytywät ja idästä länteen juoksemat, mirrat? HlinKo; Vuern,
Asturia- ja Guaoarama-wuorien walillä;
Guadaramaja Guadalupe-tunturien laaksossa; ti„-,,lH»n», Guadaluve ja
Sierra Morenan maiheilla; 1_.,...-l»l<zuivir. Sierra Moukan ja Sierra Newadan mälissä.
Wiill-mereen mäneewät: Nbrn, Spaniasfa; Nl»ön«
St. Gotthard-kukkulalta, juoksee kotwasen länteen Genewerjärwitse, yhtyy Lyon-kaupunnin kohdalla, Wogeser-wuorista
tuleman 8»<»n«-haaran kanssa, ja kaänäiksen samassa etelään.
—

Italiasta: ranta-joet _1r,.«» ja I'iber, jotka molemmat
saamat alkunsa Apennini-muorista ja juokfeewat läns-rannallen
Itä-reunalta lankeaa H.,iri«ti2n-,»»ereen: -^«l.Fe eli:

—

NtBel», Drtles Spitz-kukkulalta, ja p<» Monte Wiso-wuorel.-

Po-wirta saapi wasemalta puolelta 'lieinn, joka juokLago Maggiore-järrvitse, _V«l<l2, jo'ta kulkee Lago di Como-lammitse, ja Minnin, tulema Lago di Garda-järwestäi.
H.rel.<p<.__H-._-._».een lankeaa Kl.,r'.l__« Balkamtuntureista.
ta.

see

H> «-.»»»« -mereen mänee et^lä Europan suurin wirta,
«imelta l>nn»«_. Hämä mainio wirta alkaa Schwarzwald
muorilta, juoksee itään la faap»', alku-puolla, oikialta kädeltä-,
siwu-wirtoja F-eel., I«»r ja 1 ,.n, Alp-wuorista. Kesk--war«Uaan, joka hymän matkan juoksee etelään, saapi hän oikiallen rannallen vr»u Gro^ Glockner-kukkulasta, 8«.,. Terglau-wuorelta, ja wasemall,en rannallen 's-lei-,», Carpathi-wuorista. Rannempana sa api Donau-wirta wasemalta kädeltä
Beretl» ja pr ~^,, Carpathi-tuntureista, ja lankeaa
mereen
sitten
wiidell<s. eri haaralla. Mustaan-mereen lanja
keaa wielä: onie«^ «s Carpathi-wuorista, vuF eli
H^«lci»i.u«_il-_uet«zi«tii. ja saapi
V«i«zz,r. Dniep,

-

—

voss
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oikialta kädeltä Veres.n,-

ja pr_pet-n.rr«.t ja wasemmal<
ta puolelta ve».., ja VVor^lil».
-^-ll^v-llÄ^z.rweei, lankeaa N«>«-wlrtl-, joka oikialta

kädeltä saapi Donetz-nimisen lisä-wirran.

<^Ä"z»i2»-«.»e,een mänee Europan suurin wirta, nimittäin W»*lF». zonka lähteinä on pienet järwet Wolkonsti-metsässä. Puolen matkansa se kulkee itään, ottaen tällä matkalla oikialta puolelta tuleman vl.»-nimisen lisä-wirran, sittemmin kääntää hän kulkunsa etelään, ja ottaa »vasemmalta

puolelta tuleman _llt._n» »i,r»n Rannan puolla jakaiksen
Caspian-mereen mäneewät wiewirta kahdeksaan haaran.
lä: llr«l sama-nimisistä muorista, on raja-wirtana Aasiaa
masten; 11,,m» ja l, r«l« Caucasus-tunturista. Aasian ja
Europan rajaa kuletetaan Kuma-wirtaa myöten, ja sittemmin pitkin lt
nimistä jokea, joka, alkaen juoksunsa Kaukasus-tuntureista, lankeaa kaksin haaroin Assowa-järween ja
—

„_,_,..

Mustaan-mereen.

_^»»iHB»-»: Nuillnn. eli <-11-»-n.ereen mänee seuraamat:
set etelästä itään kulkemat wirrat: Ol» Altai-wuorista, ottaa
luoksensa roasemmalta p. _.ti««:l».haaran, kulkee sittemmin

Saisan-jarmen läpi ja ottaa taas »asemalta p. IV,!»,»! nl»
»--.n.
Altai-wuorista saapi oikialle p. _^__F»r» eli
I'.»»^u8_l», joka juoksee Vaikal-järwen läpi, ja »l»
syntyy Vaikal-järwen pohois-puolla,
1'u.,55...'.1.«n.
juoksee kaakkoiseen, mutkistaiksen sitten luoteeseen ja ottaa o.

p.
ran.

—

Itul^Ml..

nimisen, Stanowoi-wuorista tuleman, apu-wir»
Lyhwenläntiä owat wirrat Ft.n», Int.iz-.rl>» ja

Oel_«l«»l«i*»» mereen lankeaa _^m„r, jonka allu-purot,
Onun ja _^rFuu, lähteewät Altai-wuoren ltäisemmästä kolkasta.
lielt-lseen-n.ereen mänee Uttsussllo» eli lielt»inen<
Hvlrl, ja
eli B>uiuen-^virll,^ jotka pisim?
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mät wirrat Asiassa. Ne alkaawat Iluen-luen wuoren itälsemmästä osasta^ ja juokseemat monissa mutkissa itään.

Itäisestä Indian-niemestä tulee: lUa^ llaunF Chinesian mereen, Neuam, Sian-lahteen, Baluän ja Iravaääl
Bengali-lähteen. Iramaddin alku-puoli on nimeltään «la-.,_"tsa„tz-.l_o? Läntisestä Indian-niemeltä tulee ven^alilal».
teen:Vurra_nputer ja
Himalaya-tunturilta. Ran»
nempana omat molemmat ihan suuta suksin. _^ral_ianmereen juoksee 8!n_l, eli (Inäu»), joka alkaa Himalaya ja
Kuen-lyen-tunturien waiheilla ja saapi lännestä siwu-jo'en,
nimeltä penäsnuä (se on wiis-wirta).
-_**erBi-,nl»l_le«n lankee ve^r ('lijxri») ja l^rat (Nuplirat), jotka saawat alkunsa Armenian »vuori-seutuilta.
Molempien yhteen jouduttua, saapi wirta nimen Bedatel/_.r»l,i.
Pienen Aasian pää-wirta, on Itisil IrinarK
(muinoin Halu»), juoksema Taurus-muorista pohoseen Mustaan-mereen. Kuolleeseen-mereen" mänee sorä_.n.Ho!._, juoksema pohosesta etelään. Belur-tunturien itä-rinteiltä lähtee Harllsntl-niminen wirta kulkemaan itään l_ol.noor-Härsaman wuoren läns-rinteiltä saawat taas Bir ja
«nn eli vgl,^i-l-on alkunsa ja mäneewät molemmat
Paspia-meren läns-rannallen tuleewat Cau»
casus-wuorista alkama lil_ur ja Ararat-kukkulalta lähtewä
—

—

—

_^ras.

Kaakkois-suunnalla: Nllli, syntymä kahdesLäns-puolimainen heistä, nimellä V»r-el«disä (VVÄlllig-v^irt,) alkaa luultawasti Kuu«wuorilta;
itä-puolimainen taas, nimellä Valir «l »xrel. (Binl>virt»)
tulee Abyssiniasta ja juoksee
Nili-mirta
kulkee sittemmin pchoseen ja lankee Wäli?mereen, kahdella
ta alku-purosta.

pää-harallaan synnyttäen
«uereeu mänee Cap

suuren

vella-maan. H.tlantil»u.
pohois puolla 8oneF»I
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ja sen etelä-pnolla t.aml,ia, molemmat Kong-wuorista. Itä
rannalla on wielä -Holiba eli IVi^er, joka ens-palassa kulkee kaakkoseen, mutta käänäiksen sittemmin koiliseen ja wiimein etelään ja lankeaa, monella suulla, t_.uinea.l«l.toen.
Etelämpänä samalla rannalla omat: OonF» eli _i_aire, (.oÄN2O, ja wielä etelämpänä OranHe-wirta eli <-.ario^».
Mozambik-kanamaan mänee H_»n_l,e__e.
—

_?ol_oiß-^_mori_.aßßa: Chippeway-wuorista

t_»»peßoo^v-^virt»

lähtee

saman nimiseen järween, josta mesi t)r_ll»el.en»
joka

kuletetaan Orjs-^är^eeN)
taas
2ie.>virr«lla juoksuttaa wetensä Ruidan-mereen. Buurl
WinipeF.j-.rHvl saapi Ehippeway-wuorista 8a8llat3l:l-aHva»
nimisen wirran ja mänee -Ve_zon-wirr«n kautta Hudsonnin-lahteen. Nelson-wirrasta wähän pohoseen tulee samaan
lahteen _U_BB.nippi eli Oliurel-ill. Niidestä suuresta PoHois-Amerikan järwestä juoksee wesi Bt. _-_ore_.t3-^irran
kautta St. Lorenz-lahteen.
Erie- ja Ontario-järwien wälillä on mailman kuuluisin puote' IViaFara.
Hl_sßi-._1.pl
alkaa Maaselän etelä-puolelta, saapi oikialta kädeltä, Sierra
Werde-wuorista tuleman, ö-lizsuri-haaran, ja sittemmin wasemalta puolelta vl_io, oikialta taas -H.reanßa3. ja _?una.
nen-^lrta, ja loppuu sitten Mexico-lahten. Samaan meteen tulee myöski Nio äel IVorte-niminen wirta Sierra
—

—

Werde-tunturista. Pohois-Amerikan läns-reunalla omat (_o»
lutnbia- eli OreFan-Hvirta Chippeway-wuorista, Ooloraäo joka alkaa Sierra Werde-wuorilta ja mänee California-

lahteen.
I.telä-^_mer!ll»n

luode'kulmalla maneewät

lUaFclale.

n» ja <^!auea-nimiset wirrat suuta suksin <_.»rai_.ian-mereen. Kaakkojs kulmalla löytyy llrinoeo, joka, l-aßi<zui»
»ri-haarallansa, yhdistyy liio Xe^ro- ja Hlarannon.^vir»
!_-l_!rannon- eli _^MÄ__on
toilliu.
majlman
—

suu-

rin wirta, alkaa, liki läntistä rantaa, I_aurieo<:l-a.lammista,
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juoksee pohoseen, känäiksen sitten etelään, saapi oikiallen warellen Ilca^ale, lUaäeira ja 'lepa^o», ja wasemalta puosaalelta Nio IVt-ssro ja piirittää lemijallä suullaan
ren, nimeltä Johannes (luanes). Marannonnin suuhun tulee myös etelästä loca,.t_»-vvirta. Cap S:t Roque nimisen niemi-karen etelä puolla on 8:t -^ran«_eBeo. Hywin
etelään kulkee I_a _?lata. Emä-wirta on paraua, ja saapl
oikialta puolelta ?3raFua^»^oen ja wasemalta llra^na)-,
josta hän sitten saapi nimen La klata.
<_l„6en Uoli-llnnin wirrat owat pienempiä, kun muiden maa-osien, ja päälliseksi wielä tuntemattomat.

snuren
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3.

Ihminen.
Ihmis-sukukunnan alku

oli kyllä yhdestä ainoasta pari-

kunnasta; mutta erinäiset ilmanlaadut^ moninaiset elatus-kei-

not ja muut

semmoiset syyt omat ajan pitkään jakaneet ,'en
moniin eri parmiin eli suuriin kansakuntiin, jotka erotaiksen
toisistaan: ruumiin rakennuksessa, ihon karmassa, mielen laadussa, kielissä ja lamoissa.
Näitä suku-kuntia eli ihmis-sukuja lue'taan miideksi: 1
liauKaA-.iala.3e., jotka omat walkia-ihosia ja ko'okkaita. Tätä sukua owat enin osa lounat Aasian asukkaista, asujamet
Afrikan pohois-rannoilla ja suurin osa Eurooppalaisista. 2
Hlon^-01i.',.»,-.,.., jotka owat wehnän-karwaisia ja ruumikkaita. Tätä sukua omat koilis Aasian asujamet ja kylmän piirin ihmiset. 3 _U»_a)*ilÄ__t*., joita lamataan Malakka-niemellä ja Australian saari-maissa, ja owat iholtaan tumma
ruskioita. 4 _Ve<*F<-riläiB<*., jotka omat aiwan musta-ihojotka
sta ihmisiä Afrikan maa-osalla. 6
kehnoja.
owat
Ne
ja
warreltaan
iholtaan
waskenckarwasia
owat Amerikan alku-asujamet. Tamallisesti sanotaan maan
pinnalla asuman ihmisiä tuhannen miljonan paikoilla.
lir.nB»l.s_ sanotaan ihmisiq, jotka omat saanneet alkunyksistä wanhemmista ja joilla on yhtäläinen kieli ja sa-

sa

mat tawat.

meen

Tawoissa

osaan:

ja

elämän laadussa erotaiksen ihmiset kolVVilli-llausa^ jotka elät-

1 Näyttömät eli

39

taiksen, jokainen erittäin, metsästämisellä, kalastamisella, taikka metsän hedelmillä, ja yhdistyymät ainoastaan wihollisia
wasten. 2 __larjan-lia_t3.at eli _?aimenl«ansat, joilla ei ole
warsinaista asunsiaa; yiaan mnuttaamat majoneen ja karja-

laumoneen paikasta paikkaan, etsiskellen parempia laitumia.
3 Bi-<viBt^neet.l:anBat, jotka miljeleemät maata, käymät
kauppaa, tekeemät askareita, harjottaamat tiedollisuutta ja e-

läämät malta-kunuissa,

Walta-Kunu»l.3l sanotaan pienempätä tai suurempata
ihmisten yhteyttä, joilla on omituiset lakinsa ja erityinen hallitus-muotonsa. Waan hallitus-muoto on monenlainen. IUo
narkiak». tai l!räB^vallaK.>.i kutsutaan semmoista maltakuntaa, jossa yksi on hallituksen pää-miehenä. Tämmöisiä pää-

miehiä kutsutaan milloin Keisariksi, milloin Kuninkaaksi,
Ruhtinaksi, Herttuaksi, Paamiksi j. u. e. Waan Eräs-mallat saattaawat, hallituksen suhteen, olla taikka lilittön-iä
taikka peruBtuB-la_lliBi_>. Edellisissä näistä on Päälikön
tahto walta-kunnan lakina, jolloin häntä myös kutsutaan It
B«'waltia»!<i3i; jälkimäisessä taas on Päälikön walta rajoitettu perustus-lakiloita eli kansallisilta sominnoilta, maltakunnan jäsenet kokountuwat Päälikkönsä keralla lakia laatimaan,
ja maatumat häneltä muosinaisen tilin-te'on hallituksestansa.
-_iopul,liiK'iksi tai I.aBa-wallÄl.8» sanotaan taas »valtakuntaa, jossa kansalla on ylimmäinen walta, waan jossa hallitus
on jätetty walituillen kansan -_-_1.-8-u-ie_-i._en, jotka taas
owat welwoitetut wuosinaiseen lilin-tekoon. Niin owat esimerkiksi Euroopassa: Wenään ja kurkin waltakunnat lililtölniä ___rä-»walto^a; -__nss.->nli, Buomi ja ll^uotzi: taas
peruBlUs-_a._l_B.a Vräs-^valto^a. _^2NB-.an- ja sHV«it_-iu-lna«t omat
Hvaltn^» eli Nepn_.lil.ia.
l-I»l.o» opin suhteen kutsutaan ihmisiä _?akano-llB_,
jos heillä on epä-jumaloita, se on jos palweleewat kuwia,
eläimiä tai taimaan palloja. Mutta >!_!_. ja totisla
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malat» palwelewat ihmiset owat taikka
Nlsli-.
t^itä tai Nal_olnettiläiBiä.
Näistä on 1
«Bllon oppi manhin. Tämän opin rakensi Jumala Palmellansa Muosel^en kautta,
ja se perustaiksen _?vlläu Naam»tun ensimäiseen osaan, eli
wanhaan Testamenttiin, joka myöskin on Heprean eli-lun»
talaiBten kielellä kirjoitettu.
Tästä sai 2 liri».in oppi alkunsa Vapahtajamme,
lesuksen Kristuksen, säättämisellä, noin 1818 muotta taka
perin. Se perustaiksen sekä wanhaan että uuteen Testamenttiin, ja on yksi ja yleinen oppi; waikka se, aikoja myöten, on sälöinnyt moneen eri kirkko-kuntaan. Maailman suurimmat piispat, paawi Ruomin kaupungissa ja Konstantinooppelin _?»trii,rkl.a, riitauntuwat keskenään, jota riitaa
hierottiin pari sataa muotta siksi kuin molemmat, muonna
1064, tykkänään erkanimat toisistaan. Niin syntyi (-.rekan.
__i»loliill_:il»inen ja Nuoulin li_>tnliil.Kilainel» kirkko. Gretan Uskoon kuuluumat, paitsi Grekkalaisia, myöskin Venäläiset. Ruomin, eli kuin sitä tamallisest sanotaan paalin
uskoon (koska pitää Pamia Kristuksen fiollisenä maalla)
kuului muinon koko läns-puoli Europasta. Mutta, kuuden
toista kymmenen muofi-sadan alussa, eroifi hänestä 1 L^anIleliummillinen I-.utl,erul:Bella pul_lliBtetlu «8l«o 2 l_—
parannettuja I -__wanl«eliuulmilli»
neu l?iiBp»n U8l:o Englannissa.
3 lUallome-in UBl.on oppi rakennettiin Arabialaiselta
Kauppiaalta, nimeltä I-H»l,olnelti, noin 622 wuotta Men
Kristuksen synnyntää. Tämän Kristuksen, Muoseksen ja Pakanainki opetuksista yhteen semoitettu oppi perustaiksen lio»
rau-nimiseen, Arabian kielellä kirjoitettuun, kirjaan, joka on

se

heidän Raamattunsa.

Suomen Suuri-ruhtinan-nma.
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Suomen Suuri-ruhtinan-maa.
Euroopan

pohjoisemmalla puolella on Bnomen eli BuoSe on kahden puolen wesiltä suljettu nimittäin: -_-*<»l.^»n lal»l-ella lännessä ja Buomenlal>lleltH
etelässä. Tästä niemen tapaisesta muodostaan sanotaan sitä
myös snomen-nlemellsi. Muukalaiset owat antaneet sillen nimen Miniänä.
Suomen rajaan koskeemat muuten: itä-puolella Wenään walta-kunta, pohois-kulmalla IXlor^a ja läns-suunnalla
liuotsi.
Wenään rajana on ensistäan Na^'a-^ol<! (Ruots. Systerback) jonka lähteiltä raja seuraa pienempien purojen marsia Aalto-järmen rannallen. Tämän jarwen halki kulettua
Wiina-joen suuhuu, jossa parin syltä meden pinnasta kohottaima kiwi on raja-paaluna, lähtee raja juoksemaan monessa
mutkassa pohoseen I^ol_n>l.annon raja-kiween, jossa Viipurin ja Kuopion läänit Suomen puolella ja Aunuksen kuwernementti Nenään puolella kohtaamat toisensa. Siitä
n,en-m»an

sia.

kaanaiksen luoteeseen

suoraan
harjua

se

myöten -Kanrto-^ärMaanselän
Mutta Maanselkä mutkistaiksen nyt luoteeseen ja
raja kulkee yhä pohoseen toiselta yksinäiseltä tunturilta toi-

tästä

taas pohoseen

ja juosee

pellen.
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-olevin kukkulallen, Lapin-tunturista.
sellen aina
Siitä sitten l-_N-»r--Härw.t»e aina 'leno Anellen.
Norjan Lappia wasten kulkee raja ensin lounaaseen pit-

leno^oen wartta aina I_>pil,»lu,.t„!ii,_, josta raja
käänäiksen Lapin-tunturia myöten kulkemaan luoteeseen siksi
kun se pääsee «lellekio-^ärwellen.
kin

Tästä kääntyy

raja

etelään

juoksemaan

Ruotsin

rajaa

liänkämä» ja Hluonio^en, sitten lAil-niovirran Martta, aina
suuhun asti, Pohjan-lähden pohoismasten:

ensin

sen

päässä.
Suomen-maa on yleeseen epätasaista: se on täytetty
muorilta, metsiltä ja järwiltä, jotka wiimeksi mainitut ottaawat paremmin, kun kolmannen osan koko aluudesta. Suomen suurin muori on _.laansell.ä, joka saapi alkunsa Ito-

_en-nimisestä wuoresta eli Suomeksi Nuij-ln-tunturista.
Mutta Könkämä-eli Muonia«io'en lähteiltä Suomeen tultuansa muuttaa se nimensä I_l,pin- tai _-_~.*,r iu-tunturiksi.
Tällä nimellä se kulkee ensistään Suomen rajana Norjaa
wasten ja sitten Suomen piirin sisässä itään aina Wenään
rajallen. Talkkuna-oiwilta se sitten kulkee etelään Suomenmaan sisässä siksi, kun se uudestaan tapaa Wenään rajan
Kaarto-järmen kohalla. Tästä aikain on se rajana Suomen
ja Wenään maiden mälillä lonkerikimeen saakka. Mutta
nyt se muuttaa moni mutkasen juoksunsa ensistään länteen
ja sitten lounaaseen, erottain Pohjanmaan, Karjalasta, Salvosta, Hämeestä ja Satakunnasta, ja loppu miimein mereen.
Wiime-mainitulla kulullaan lähättää Maanselkä piempiä ja matalampia muori-haaroja luoteeseen Pohjan-lahtea
kohden; mutta suurempia etelään aina Suomen-lähden rannoillen. Näistä omat merkillisimmat: itäinen l»aar», Saiman ja Päijäneen mälilla, ja läntinl»» ..»»ra, Päijäneen länspuolla.

Itimmäinen haara

maan jgkauntuu

sen

seuraa Saima-wesien läns-rantaa,

etelä puolla kulkemaan kaha'päin, toi-
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n«n haara juoksee Kymi-wirran itä-puolitse lounatta kohdm
mereen; toinen was, katkaistu Wuoksi-wirralta, mänee ensin

kaakkoon, mutta käänäiksen sitten Aalto-järwen kohdalla pohoseen, kiertäin niinikään Saima-mesiä.
Läntinen päähaara on rajana Päijäneen ja Satakunnan mesien wälillä,
mutta sälöyntyy Päijäneen etelä-puolla matalampiin siwu?
haaroin: itään, Kymin poikki, itäiseen pää-haaraan saakka;
lounaaseen sywällcn Suomen-lähteen, jossa Hanko-niemi syntyy; ja länteen aina Pohjan-lahdellen, Kokemäen-wirran etelä rannaitse.
Yksinäisistä kukkuloista on wielä mainittawat _H_wa»al.»a, Tornio.wirran warrella, jollen kukkulallen
muukalaiset matkustaamat kesällä sydänyön aurinkoa ihailemaan. 1'«..--uin-i Suomen korkein kukkula, Teno-joen ja
Enari-järwen waiheella.
Summatuin joukko kimi-luotoja, karia ja saaria löytyy
Suomen etelä- ja lounat-rannoilla. Niitä sanotaan saaristoksi, joista 0N kuuluisin
eli
_.aari«»w, Pohjan-lähden suussa. Muuten on Pohjan-lahdessa saaristoa ainoastaan Harmassa siellä ja täällä; paitsi kuitenki' sen kapeimmalla paikalla, jota sanotaan lUeren-Kurlluksl ja Ruotsiksi Hvar-i«n.
Suomen emä^muoren ja sen haarojen suhteen jakauntull
Suomen medet wiiteen eli wesi-kuntaan:
1 -?ul.oiß.l__.pin
Enari-tuntUrin yläpuolla. Suurin järwi tässä wesi-kunnassa on -Lllari.^är-wi,
johon tulee lnalo- ja Wa»l«o^oel, joka wesi taas l**«»t«2
joelta wiedään Suomen rajan yli Warangerfjord-nimiseen
lää-meren-lahteen. '_l.eno-Hol.i mänee Norjan-rannalla olemaan 'lenolanleen eli I.anasiorll.
2 -?<»l,^.. maan nesi-Kunta, jonka wedet tuleewat
—

—

sekä Enari-tunturista että Maanselältä. Merkillisimmät mira) lorneowirla ja sen läntinen lisä-

rat ja järwet owat:

joki Muonio; b) lioiui-svirta alkaa liki Wenään rajaa kol-
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kasts, jossa Maanselkä käänäiksen etelään, saapi oikialta puo-

lelta yhdistetyt -Auiro. ja I^itti3«.n.jo'et, kulkee sitten Kemi-järwen halki ja saapi mielä sittemmin oikialta puolelta
Ouuau3^o'en ja heitäiksen miimein mereen; e) sin.o-^oKl
sln-o^ärvveslä; 6) li-^olli samannimisestä järwestä; e)
Oulun.joki (Ruots. Ille-elk) tulee Oulun-järmestä, johon
suuria lisä-mesiä tulee pohosesta ltiehimä-joen kautta,ja i-

dästä Am»nä-l«a3_.en kautta; s) Biil.»>^olii; h) _?vl.ä Holli,
-p^llä-^järvvestä; l») litala-Hol.! joka on kakshaaranen; i)
K) __--.»! »».Holli __.az.ua -^jär»
N«u»n»^olll __.eßti^ärv^eßtä;
HV««tä; l) __-»pU-!U^o_li; ja ll^rön-Holli, jonka yla-puolta

sanotaan

IlmulanHopllsi.

wezi^llKso, joka juoksee Pohjan lahSen emä-mesi on?v.-ä.Här>vi Tampereen kaupunnin etelä puolla. Pyhä-järmeen tulee pohosesta monta lisämettä, mirtojen ja salmien kautta, niinkuin Nt^äri, loel».
'«vesi, Nuo-^ve»l; ja kaakko-puolta lieurun »elkä ja IVä^i»
joka Tammer-kosken kautta heitäiksen Pyhä-järmeen.
järmeen
Vähän
tulee myös etelästä suuri joukko järmiä:
v^esi,
l^ell-äoe, Noine, Hl_>llaûwe.i ja Wa»
I-<änF«l«nä
l»aHa-we«j, johon sittemmin yhtyy Na,.tun_ell._i ja Bor>
Hvanselllä. Nämä kaikki wedet juokseewat Pyhä-järmestä
IVolila-kosken kautta Itulo-weteon, josta liullemäeu-Holll
(Ruots. ll^umo-elt') lähtee mereen.
4 Hämeen vvesi-Kunta. Suurin järwi tässä wesikunnassa on käijäne joka pohosesta saapi wettä monesta
l_!oli«n».Härwi, I^oilete, liiv^i-Härvvi, _?ielaArwestä:IVlll_l.lii*
vve-li, li» vvesi, lionne we»i, ja lllvl-s!"
Vl^egi,
-wesi. Kaikki nämä wedet yhtyymät Bara_^veteen ja siitä
sitten ___eppä-we«lel_ ja _lla»pa lloslieu kautta Päijäneen.
Idästä tulee Päijäneen lain» I.oßllen kautta li^ vvosi,
3 satakunnan

teen.

-puola

ja

mä meden paljous

heitäiksen

ja

etelästä

Tä^

N«_KK--Kosl_en kautta Nuot'
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»alaiseen, joka Iyrängön-wirran kautta mänee lTonne-we.
teen.

wenee

Tästä alkaa sitten Itämin vvirta, joka mälisten le-

lärmiksi

ja

hukkuu

Kulkiissaan synnyttää

wiimel.

wiis-haarasena mereen.

puoletta niinkuin: «lz-ränllö,
se jamonta
l_!'>rl<ea

l»0l»l<i.
-1»e11i..-l<o_.l.i, Anjala5 8»wo-l.arj»lal, Vi-esi-kunt,-, jonka kesk-järmi on
NauKi w«-.i, Samon-linnan pohois-puolla. Hauki-meteen

tuulee lisä-mesiä sekä pohoisesta että kaakosta; pohoisesta:
ja I^l»l».vve«.i, joka pohosesta
o..l.i**n'es_, Hlla_,ninl.a
saapi Bvwärin,
ja «luuru» vveclen ja koilisesta B<nva>,-vveäe»» ja B,»o.Härvre,.. Koko tämä mesi
maanee Warkauksen-salmen kautta Ilaaz.a.vveleen ja Nau_
_ll**w«leen. Kaakko-puolta tulee Hauki-meteen: _?iel!*>.Härpvllä.gelllii, Ori vve»! ja llloz tiainen.
Hauki-mesi
mänee sitten I^illlnHa-vveteen, joka l^ullmalanzalmen kautta yhtyy Bl»_maan, jonka etelin puoli sanotaan I_.q, vvellellsi.

Saimasta lähtee
kuuluisin puote' Imatra löytyy. Wuoksi mänee sitten kahden puolen Käki-salmen kaupuntia Aalto-järmeen.
Suomen mäki-luku nousi wuonna 1846 1,547,000
hengen paikoillen. Näistä on suurin ja päa-osa Suomalaisia. Mutta maassamme löytyy myös Ruotsalaisiakin asukkaita. Näihen joukkoon on lu'ettawa koko ' Wallas-säädymme. Ruotsalaisia talonpojan säädystä löytyy Suomen lahden rannoilla Kymi-mirrasta alkain Turun tienoillen. Koko
Ahmenan-maa ;a Turun-saaristot omat myös heidän hallussa. Niinikään puhutaan ruotsia Pohjan lahden rannoilla Satakunnasta aina Kokkolan kaupuntim asti. Samaten kun
nämä Ruotsin mallan aikana tujiwat maahamme, niin on,
nyt Nenään hallituksen aikana, heitäkin tunkeutuna Suomeen. Venäläiset omat enimmäkseen kauppioita kaipuntiloissämme. Wenäläisiä maanwiljeliöitä lamataan kukaties
ainoastaan Pyhäristin pitäjässä. Mutta heidän uskolaisia,
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eli Grekan uskolaisia, löytyy Suomalaisestaki' su'usta pitkin
Wenään rajaa.

Suomen marsinainen ja pää-usko on L^vanlrlinmmillinen, ll_>»ll_«'r»l.!.tn z-ol^i^tt 1,l <»z>pi. Siihen kastettu
ja siinä kasmatettu ihminen ei saa luopua siitä eikä antaita
toiseen mieroon, maa-pakolaisuuden haastolla.
Vanhuudestaan on Suomi ja sen asujamet ja'etut yheri «naa Kuntaan:
deksään lperi-_.no
mi, Suomen lounat kulmalla. Näistä
1
Peri-suomalaisista on luultawasti -Tuomon nimi lemennä ko3 B»tako mallen. 2
(Ruots.
l.unl«. 4 lt>»8 mna (Ruots. -X')lan_.). 5 Uäme (lavastlancl). 6 -*.awo eli l_.<>vv"l,l«l»ti. 7 -_la,^al-, (Ruots.
lisreloo, Wenäaks liurela). 8 _?ol»^a«-mai, (Osle, botten)
»,»»a.
ja _-_»l>z.i eli
Wuonna 183l annetun Julistuksen jälken ja'etaan Suomi 8 Maaherran.läaniin:
1 Iluäen.mllan.lääni, johon kuuluu suurin osa Uutta-maata ja moniaita Hameen pitailä. Kaupuntia löytyy
pitkin rantaa: Halijin lii (llel.ln^sor»), joka on Suomen
pää-kanpunti: Sinaatin ja Kentraal- eli Pää-kuwernyörin
asunta. Siinä on myös Suomen Mi-opisto. Ihmisiä löytyy paremmain kun 13 tuhatta. Puolen peninkulmaa Helsingin rannasta on Wi-^ori.» marustus eli wästinki. porja Lukion eli Gymnasiumin istuin, likimäärin
_.««, Piispan
3 tuh. asukasta. I_«»vvi_a, jonka edustalla Warl_.ol«.an'
marustus löytyy,
(Ll.«ä«) Hanko-niemen seuduilla. Muuten merkilliset paikat omat t.u»l_,.s>vä,._.-»
ja I^i-jKarin ruolil.».
v_.ru-.tol_«.et, __i«Beltor^in
poril,
'lurun-ja
lää»i,
luetaanAhmenan-maa,
johon
2
Peri-suomi, läntinen eli suurin osa Satakuntaa. Ranta kaupuntia: lurllu (H.l»o), Aura-joen suussa, on Suomen entynen pää kaupunti, nyt siinä on Maaherran, Homi-oikeuden,
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Arki-piispan ja Lukion istuin; asukkaita on 13 tuhannen
Ai-an.ali (Ruots. IVa__en<l»l),
hengen paikoilla.
Nauma ja Pori sltjälnel.nrF)
p»nti (Nuots.
Kokemäen mirran marrella, käypi suurta kauppaa. Ihmisiä on
likimäärin 6 luh. Näsi- ja Pyl.a-jarwien mälillä on I^mpe»
ree,, kaupunti (11-mluerlor.) Suomen suurin Wapriikki kaupunti.
3 __läme<.nllnnl>nlä_i,.i, jonka Maaherran aluetta on
suurin osa Hämettä ja itä-puoli Satakuntaa. Läänin ainoa kaupunti on Uämeeu-linna, jossa läänin hallitus pi—

tää asuntoa.

sisältää koilis osan Karjalata, Sahiukan Hämeetä ja Uutta-maata. Kau-

4 Wi!z.l,ri,.-lääni

lvon

etelä

puolen ja

punkia: XViipuri (VVil,urj>) tukewasti warustettu wastinki. jonka sisässä on wanha Wiipurin linna. Maaherran, Howi-oikeuden ja Lukion istuin; käypi lameata ulkomaan kauppaa; ihmisiä päällen 6 tuhannen. Liki kaupuntia on ivanI_a Wiiz»„ri eli Hl«»nr<>s)l»8 niminen puutarha. ll»n,ina
(I?retlril.Al,amn), warustettu. Tähän on Suomen Sotakoulu asetettu. lss<»ll«a eli N,,nt.il.»»lmi (BvnBl.Buncl)
pieni warustuksilla wahwistettu kaupunti Kymi-mirran suussa. l^mi...wästinki, saman nimisen mirran marrella. Saiman etelä pannalla on l_'»l,p<'l-nr «la (Willm»nBtra,lll),
jonka mieressä on marustos. Wuoksen
Laatokan rannalla on 11»1.i«a1.,.«'n kaupunti (<_!<'_«_..!»!'.»). _-»l.rtl»vala
Laatokan pohois-paassä. Wiipurin läänissä on mielä merkittäwänä: ll^lerlall^on kimi-määnti eli lomkka; NusKialan
Marmori-wäänti; _?i tl« ära n
waski-saanti Impilahden pitäässä; jaM<»Klll>lAn peili-malmistus. Tämän läänin aluetta omat Myös It'»ivvist<., !_.u,,r*.»ari, _-.!.sV»._»__ari, I'^ttär.«aari ja muut Suomen lahden suuremmat saaret; niinkuin IValamo ja Itune^vil-la Aalto-järmessä. Molemmismiimeisissä löytyy Gretan uskolaisten luostaria.

suussa

>,-,,.

sa
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6 !_li!ll.e1ln-lä8n-. Tämän Maaherran komennon alle'
kuuluu keskimäinen ja paras osa Samoa ja Hämeen itäpuoli. Kaupuntia: H/_illKel!(Ruots. Bt. _Ui<:l_ol), Saimaan
pohois-rannalla. Heinola Jyränkö-kosken marrella. Ba.
-wonlinna (Ruots. Öslott), niemekkeellä Haapa- ja Pihlajameden mälillä.
6 liuopion-Itiän- sisältää pohois-puolen sekä Samosta
että Karjalasta ja Hämeen kaakkois-osan. Läänin ainoa
Kaupunti on lkuopio, jossa Maaherra asuu, ja johon Lukio
on asetettu.
7 WaaB»n lääni, joka syntyy Pohjan-maan etelä osasta ja Hämeen ja Satakunnan pohois päistä. Ranta kaupuntia on: W»ai..*>, Maaherran, Homi-öikeuden ja Lukion
lias-ii
istuin; asujamia 3 t. __iil,liioa

(linBl<ö, -_»Vf»äri-!_aari), Fo«-N-!UU (IV-z-.t-arleli)-), _?iet»r.
Päijäneen
«a»ri (Faeo-.i-tall), __!c.1.1.01*» (t-.aml->

pohois-päässä on: -ll^^ä-livlä.

8 Ulllun- ja I^aajanin-läänl

sisältää

pohois-puolen

Pohjan-maata ja Suomen Lapin. Rania kaupuntia: Oulu
(Dleåltnrss), Maaherran asunto; laaja kauppa, asujamia 6 t.
Naslll» (vral_<*!.tnll); lornio, saarella mirran

suussa.

—

Oulu-järmen rannalla on Rahani. Sen mieressä löytyy
myös Linnan-jäännöksiä ja Hmmä-kosken sulku-laitos.
Ojennoksia.

Siw. Riw.
22
12 yläältä seisoo Rhälische lue' Nhätische
Maladetta,
5 alaalta
23
Maladitta
24 16 yl.
OcholkaOchotska17
Krebet
Khrebet
Laatokka
29
6 at.
Laatoka
32
5 yl.
WartheWarthuLäpi koko kirjan on ilmojen nimitykset "kaakko" ja "koilinen"
käytetyt toisiinsa asemista. Jossa siis on räntätty kaakko, niin
lue' koilinen,
missä koi l i ne n siinä kaakko.
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