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Me ihmiset, jotka varmaankin iloitsemme pikkulintujen lau-
lusta, emme kuitenkaan useinkaan aavista, kuinka suuri osa niil-
lä muutenkin on luonnon taloudessa ja meidän hyvinvointimme
edistämisessä. Sillä, jos pikkulinnut häviäisivät niin koko luonto
menehtyisi kasvulle vahingollisten hyönteisten kautta. Yksi ainoa
pieni lintu saattaa nimitt. joskus yhtenä pävänä syödä oman pai-
nonsa tällaisia hyönteisiä. Voimme siis sanoa,, että linnut muo-
dostava! välttämättömän renkaan luomakunnan kokonaisuudessa.

Ja. mitä pyytävät meiltä nämä lintuset? Ne anovat ettemme
niitä tappaisi, emme häiritsisi pesimisaikana, emmekä kaatai-
si kaikkia, puita ja pensaita, joissa ne asustavat. Ne ovat kiitolli-
sia, jos niille asetamme asuntoja, annamme muutamia muruja
säännöllisesti talven aikana, jolloinka, tänne jäävien lintujen on
vaikea löytää ravintoa. Ja ennen kaikkea, pyytävät ne saada elää
elämäänsä häiritsemättömässä rauhassa, vainoilta vapaina.

Kuinka me yleensä kohtelemme lintuja? Usein, oikullisesti, vielä
useammin sydiimettömästi. Me enimmäkseen käyttäydymme nii-
tä kohtaan satunnaisen mielialamme tai luulemamme hyödyn
mukaan. Jos me pidämme jotain lintulajia, vahingollisena, koe-
tamme mi sitä vainota ja hävittää, ottamatta oikeata selkoa asias-
ta. <! tn a c I >! on toisin sanoin meidän pääasiallisimpana vaikut-
timenamme. Mutta se voi joskus johtaa meitä harhaan. On vai-
keampaa, kuin yleensä luullaan langettaa tuomiota sen tai tämän
lintulajin hyödyllisyydestä tai vahingollisuudesta. Jos meidän
tunnuslauseenamme olisi sama kuin jalomielisten tuomarien:
~m ieluummin vapauttaa kuin langettaa", olisi sillä jo paljo voitettu.

Yksi on ainakin varmaa: että kato kohtaa meidän peltojam-
me, tarhojamme ja niittyjämme, jos pikkulintuja vainoomme ja
surmaamme. Senkautta tulevat vielä ihmiset je eläimet nälkää
ja puutetta kärsimään. Hyhtykäämmme senvuoksi niitä suoje-
lemaan ja osoittamaan niille kiitollisuuttamme siitä hyödystä ja
ilosta, jota ne meille tuottavat. Ja jos me vaan opimme niitä ym-
märtämään, niin mc pian niitä rakastammekin ja mielellämme
uhraamme vähäsen vaivannäköä niiden hyväksi.



Tämän johdannon perästä käymme nyt yksityiskohtaisem-
min käsittelemään tämän lehtisen aiheena olevaa asiaa.

Ken edes vähäsenkin harrastaa maanviljelystä ja, puutarhan-
hoitoa, on kaiketi kiinnittänyt huomiotansa niihin tiedonantoi-
hin vahinkohyönteisten tuhotöistä, joita tavantakaa saa kuulla.
Emme tarkoita tällä ainoastaan niitä vuosittain uusiintuvia
vahinkoja, joita nämä hyönteiset aikaansaavat ja jotka jo osaltaan
ovat vaikuttamassa monen maanviljelijää ja puutarhurin hyvän
vuodentukm toiveitten raukeamiseen. Tarkoitamme etupäässä
suuria, hävityksiä, kun kasvullisuus laajoilla alueilla vähässä
ajassa joutuu hävittäjäin uhriksi ja aikaansaa, samallaisen näyn,
mikä kohtaa silmäämme, kun hallan hyyteinen henkäys on kul-
kenut yli lainehtivan, lupaavan laihon.

Meidänkin maamme on usean kerran joutunut kärsimään
näistä hävityksistä, ja niiden aikaansaamat vahingot ovat olleet
joltisenkin tuntuvat. Niinpä on esim. niittymadon aiheuttama, va-
hinko vv, 1888— 1.892 arvioitu n. 5 miljoonaksi markaksi sekä vv,
1898— 1900 n, 2 /4 milj. m:ka,an. ,l» yhden ainoaan toukkalajin
hävitys yhtenä vuonna (1897) keski- ja itäosassa, maatamme arvi-
oitiin n. 2 miljoonaksi markaksi.

Miten saada parannusta tässä kohden aikaan? Siinä niin suu-
ri kansaUistaloudellinen kysymys, että jokaisen tähän annetun
vastauksen, joka, voi jotenkin antaa opastusta ja neuvoa, kaikeli
ottavat kiitollisuudella, korviinsa etupäässä* ne, joita nämä hävi-
tykset lähimmin koskevat, mutta myöskin maamme muut asuja-
met, sillä kohdistuuhan vahinko lopullisesti meihin jokaiseen.

Tämän lehtisen tarkoitus on antaa yksi tällainen vastaus,
nimittäin se, että

taistelussa hyönteisten hävitysretkiä vastaan ovat hyönteisiä
syövät pikkulinnut meidän paraat liittolaisemme.

.Ia luonnolliBkBti asianlaita, näin tävlvv ollakin, kun lieääinms
«ttä jokainen tällainen lintu elääkzeen tarvitBee koota Buurol,

kon määrän Ilvönteisiä. Nainitzemme pari välaiBevaa
kiä, otetut, tävÄn luotettaviBta läkleiBtäi

Pääskypari on, liikkeessä keskimäärin 16 tuntia vuorokau-
den 24:stä,: ja pääskynen viepi tavallisesti n. 20 kertaa tun-
nissa ruokaa pojilleen. Täten vie pääskypari joka vuorokausi
pojilleen ravintoa 2 X 16 X 20 — 640 kertaa. Kun ne joka, kerta
ottavat 1020 hyönteistä, tekee tämä vuorokautta kohti vähin-
tään 6,400. Kun vielä laskemme lisäksi ne, mitkä vanhemmat



itse syövät — eikä niitä kaiketi voine arvata 600:aa vähemmäksi
— tarvitsee yksi ainoa pääskyperhe vuorokaudessa 7,000 hyön-
teistä, kuukaudessa siis 210,000, ja koko kesänä 576,000.

Yksi tiaisperhe syö n. 85,000 toukkaa niinä, 20 päivänä,
mikä siltä menee poikien kasvattamiseen. Tiaiset munivat kaksi
kertaa kesässä, ja tiaisperheen elatukseen yhtenä kesänä on las-
kellu menevän n. 4,400,000 hyönteisiä ja toukkaa.

Sama 1 laisia, esimerkkejä voisi esitl-ää joukollani; mutta pi-
dämme näitä kahta jo kylliksi valaisevina toteen näyttämään,
kuinka suunnattoman suuri apu meillä on pienistä siivellisistä
ystävistämme metsissä ja ahoilla taistelussamme vahinkohyöntei
siä vastaan. Mikä on lähin seuraus tästä? Tietysti, se, että mei-
dän on kaikilla käytettävinämme olevilla keinoilla koettaminen
käyttää hyväksemme lätäapua, toisin sanoen: että meidän on kai-
killa, tavoin koetettava vetää luoksemme pikkulintuja. Pikkulin-
tujen suojelukseen on scntähden koko kansamme vakavasti ryh-
tyminen, ellemme tahdo, että vahinkohyönteiset yhä uudelleen
meitä rasittavat. Ja tätä suojelusta, on etupäässä harjoitettava
silen, että koetamme vetää maahamme pikkulintuja, niiden pe
simistä edistämällä.

Mikä on syynä siihen, että pikkulintujen lukumäärä mei-
dänkin maasssfmm< vuosi vuodella vähenee? Varmaankin se,
että niillä on puute soveliaista pesimispaikoista. ~Sillä", niinkuin
teräs meidän etevimmistä eläinten ystävistämme tässä asiassa
oli sanonut, ~samassa suhteessa kuin viljelys, kulttuuri kehil
lvv, riistetään linnuilta niiden luonnolliset, pesimiseen tarpeel-
liset paikat. Viljelysmaita raivataan, metsät haaskataan ja pen
saat poistetaan, rämeet kuivataan j. n e. Laajoja aloja tehdään
täten vuosittain linnuille mahdottomiksi asustaa. Olosuhteiden
näin ollessa on ihmisen ryhdyttävä niitä auttamaan antamalla
niille takaisin edut, jotka, ne viljelyksen ja kulttuurin kautta ovat
menettäneet." Pesimispuistojen perustaminen olisi ylläsanotun
johdosta meilläkin tarpeen, niinkuin monessa paikoin ulkomailla
jo onkin tehty. Varsinkin tulisi maanomistajani varoa, etteivät an
taisi kaataa vanhoja, onttoja puita,, sillä ne oval erinomaisen hy-
viä lintujen pesimispaikkoja.

Mutta tuottaakseen tyydyttävän tuloksen, on lintujensuo
iduksessa varsinkin paikkakunnilla sellaisilla; missä on tarvis
antaa suojaa koko talveksi tänne jääville linnuille, meneteltävä
siten, että huolehditaan, paitsi pesimispaikoista, myöskin niiden
luonnollisesta talviruoasta, milloin esim. pyryilmat, huurre tahi
jää. peittää halkeamat ja liitokset puiden kaarnassa ja kun kinok-



sd peittävät maan. Lm tupöydät ja muut sellaiset laitteet oval
kyllä nekin hyvät olemassa, multa, ne eivät ole tarkoitustaan
täysin vastaavia sentähden, etteivät aremmat linnut uskalla, nii-
tä hyväkseen käyttää, ja että niihin >.!>,>.!>(!>. vaikuttavat häi-
ritsevästi. Tarkoitetun päämärän saavuttamiseksi Löytyy eräs
toinen tapa, jota muuan saksalainen lintusuojeluksen ystävä mon-
ta vuottaa, on menestyksellä noudattanut. Tätä keinoa suositte-
lemme meilläkin käytäntöön olettavaksi.

Leivänmuruja, keitettyä tai paisteltua jau.hennettua lihaa,
muserrettuja hampunsiemeniä, kauroja, y. m. sellaista sekoitetaan
hyvin yhteen ja koko sekoitus kaadetaan kiehuvaan lampaan ras
vaan, jota, sitte hiljaa kiehutetaan yhtenään hämmentäen. Tätä
seosta valellaan vetelänä (siis lämpimänä) suipolla kauhalla kaa-
tuneitten havupuiden oksille sekä pensaille, alkaen latva.puolesta,
Niin että seos voi valua mailasia myöten oksille ja hyytyessään
tarttua niille. Tämä korvaa linnuille kaiken sen, mitä luonto tal-
vella kieltää.

Hyvä tapa on niinikään ylläsanotun lisäksi linnuille jyvien,
murusien y. m. ripotteleminen talvella.

Pikkulintujen suojelusta voi,,! harjoittaa vielä monella
muulla tavalla, etupäässä sillä,, että. opetamme lapsille, ol.leivä.l
he retkeilyillään luonnon helmassa saa ryöstää lintujen munia
eikä. poikasia, ja että yleensä istutamme nuoriin tietoisuuden siitä,
että heidän velvollisuutensa vaatii heitä aina, varjelemaan pikku-
lintuja, että linnunasuntoja ') runsaasti ripustetaan käytet-

*) Linnunasunnot (pesimi-spöntöt) voivat olla erilaatuisia. I'araita
ovat kuitenkin ne, mitkä valmistetaan mahdollisimmasti sennmotoisia
kuin luonto meille osoittaa,, toisin sanoen samallaisia kuin puunkyl-
jessä löytyvät kolot, joihin lintujen on tapana pesiä. Näiksi sopii
käyttää koverrettuja puunrunkoja ja. -oksia. I'uut sahataan 30— 22
cm pituisiksi kappaleiksi, edelliset kottaraisia varten, jälkimäiset pie-
nemmille linnulle. — Asuntojen valmistamisesta y. m. neuvomme
käytottävänämme olevien lähteiden mukaan seuraavaa:

Koverrettaessa on hyvä jättää, toinen pää. koskematta, pohjaksi;
kuitenkin on näverillä tehtävä pari läpeä tähän pohjaan, sadeveden
ulosjohdattamista, varten. Katoksi poikkisahatulle ja koverretulle
puupölkylle naulataan vanha harmaantunut laudanpätkä, joka asete-
taan vähän aikoneinaan jonkun matkaa katonrajaa alemmaksi pöntön
sivuun tehdyn lentoreiän yli. Reikä laitetaan kottaraisasuntoon 5-6
cm leveä, pienemmille linnuille ei suurempaa kuin 2,»--3,5 cm, koska,
muuten kotivarpuset tulevat niihin majailemaan. .Ijepoptiikko lento-
reiän suulla on tarpeeton ja, enemmän haitaksi kuin hyödyksi. —

Tietysti saattaa myöskin kovertaa läpi koko asunnoksi aikomansa pöl-
kyn ja panna pohjaksi vanhan laudanpätkän. Samoin voipi, jos se on
työn helpottamiseksi tarpeen, ensin halaist.a pölkky ja kovertaa, kukin



tavaksi; että vastustetaan naisten tapaa koristaa pukujansa la
petuilla linnulla ja sulilla, ellei muu auta, niin on koetettava
saada Loimeen kielin mokoman tarpeettoman tavaran maalian
Luonnille; alote tähän suuntaan onkin jo tehty, kun v. L9IJ edus
kunnalle tehtiin anomus tällaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä;
että naiset muodostava! liittoja tarkoituksella opetuksen ja esi
merkin kautta vastustaa sanottua tiyleksittävää tapaa; että syötä-
vien pikkulintujen kauppa kielletään ; että eläinsuojelusyhdjstyksel
ja maanviljelysseura! linnunstfojelusasiassa toimivatkäsi kädessä.

Yksi tärkeä puqli asiassa, olisi vielä se, että meidän maamme
voimakkaasti ottaisi osaa kansainväliseen taisteluun pikku
lintujen joukkomurhia vastaan ulkomailla, jota, taistelua nyt on
alettu käydä, yhä innokkaammin.

Maamme usean eläinsuojelusyhdistyksen edustajana on rouva
Constance Ullner viime yleisessä eläinsuojeluskongressissa Lon-
toossa pitänyt esitelmiä pikkulintujen suojeluksen merkityksestä,
ja tulee hän myöskin Köpenhaminan suuressa kansainvälisessä
kongressissa tänä kesänä olemaan samaa tarkoittavassa yhteis
työssä Euroopan etévinten lintusuojelusystävien kanssa.

Myöskin metsästyslain seuraamisella on lintujen suojeluk
8088» tärkeäksi arvosteltava sija. Heittäkäämme sentähden
silmäys sen suhteeseen esilläolevaan asiaan. Huomaamme sil
loin heti, että tämän lain sisältö on monessa kohdin 'eläinsuo
jelusystävällinen, vaikka kohta ilmeisiä ristiriitaisuuksiakin
tulee näkyviin. Niinpä kielletään loukkujen, ansojen ja muiden
kictutuskapineiden käyttäminen, joilla ammoisista ajoista asti

puolikas erikseen ja sitte tukevasti liittää ne yhteen. Kaarna on aina
jätettävä puuhun; estääkseen sen poislohkoilomista on hyvä varmuu-
deksi kiinnittää se muutamalla naulalla.. — Käytännöllisiä ja varsin-
kin kottaraisten suosimia asuntoja saadaan vanhoista harmaantuneista
tahi höyläärnättömistä laudoista. — Asunnot ovat joka tapauksessa
kiinnitettävät niin vakavasti, ettei niitä tuuli voi huojuttaa ja etteivät
ne pääse liikahtelemaan, kun linnut niille asettuvat. Niihin pannaan
vähäsen sahajauhoja tahi mieluimmin sahajauhoja ja suomultaa. —

Asunto ei saa olla takanojossa, sade kuin silloin pääsee sinne reijästä.
— Kasvavaan puuhun asetetaan linnunasunto 4— <) metr. korkeudelle
maasta jos mahdollista aina niin, että lentorcikä on itään tai kaak-
koon päin.

Hyvä olisi jos kaikkialla maassamme kansakouluissa otettaisiin
pesimisasuntojen valmistaminen tavaksi. Täten, paitsi että se olisi
omiansa kohottamaan käsityötaitoa, herätettäisiin oppilaissa harrastusta
pikkulintujen suojelukseen, kun he omia tekemiänsä asuntoja asettai-
sivat lintujen käytettäväksi ja tietysti alkaisivat pitää suojatteinaan
näiden asujamia, lapsille epäilemättä suureksi iloksi sekä maallemme
ja kansallemme hyödyksi ja siunaukseksi.



'/^«^

dii pyydystetty, käyden perinpohjaista hävityssotaa metsissä
ja ahomailla. 17 8-883. sanotaan: ~Tikka, käki, kottarainen ja
muut pienet linnut, paitsi VN,'>>!,,!<>,, ja lepinkäiset, olkoot kai-
ken vuotta rauhoitetut", mikä tietysti <>,! hyvä kyllä, vaikkakin
me puolestamme mielellämme soisimme tämän rauhoituksen myös-
kin kotivarpuselle, joka on suurena apuna vahinkohyönteisten
hävittämisessä. Mutta heti seuran samassa §:ssä määräys: ~Nyt
mainittu rauhoitus ei kuitenkaan koske rastasta eikä tilhiä elo-
kuun 15 päivän alusia maaliskuun I päivään". Ristiriita viime-
mainitussa määräyksessä tulee räikeästi näkyviin, kun tiedämme
että siinä mainitut linnut, varsinkin rastaat, kevät- ja kesäaikaan
tunnustettavasi ovat luettava! meidän ahkerimpain hyönteistap-
pajain joukkoon. 18 § lisää vielä: ~Rauhoitettujen lintujen
■- --■ munia älköön pesästä otollako lalii hä\ ilollako", niikä luon
noll isosti on aivan paikallaan.

Vielä olisi puhuttava muutama sana siitä vahingosta,, minkä
pikkulinnut muka aikaansaavat. Myöntää täytyy, että oämSj
paitsi hyönteisiä ja toukkia, myöskin nauttivat muutamanlajisia
marjoja ja sii meniä; mutta vallinko, minkä ne tämän kautta tuot
tavat maanviljelijälle ja puutarhurille, on niin mitättömän pieni,
ettei siitä, aseteltuna sen hyödyllisen työn rinnalle, mitä ne tekeväi
vahinkohyönteisiä hävittämällä, ollenkaan kannata puhuakaan.
Eikö meidän sietäisi suoda näille pienille liittolaisillemme tätä vi,

hää vaihtelua ruokajärjestyksessään ? Olkoon meille ilon aiheena
se, eitä voimine tehdä niille tämän pienen vastapalveluksen nii-
den suurten hyvientoiden tähden, joita ne mitään palkkiota vaa-
limatta tekevät meille.


