
Haahkaa suojeltava!
(~^l3inBu«je!ukBel!e".)



lähtevät linnut, oi milloinka 832,
taaB vartoa teitä tää Bvntvmäm33?
Kun virtojen juokBu
pois kahlehet luopi
ja kukkien tuoksu
taas suloa suopi,
he riemuiten lentää,
tien viittaa ei lie,
vaan kohti he entää;
kyll' löytyvi tie,
mi kotinin vie."

I>läin laulaa Buuri runoilija muutto!innuiBta. Nei-
ään, jotka kevät toiBenBa peräBtä Baamme nanaa eri-
lajiBten lintujen palaavan mesiimme ja järvillemme.
rannoillemme, Laarillemme, meidän pitäiBi ottaman
enemmän vaari nä>Btä BanoiBta, kuin mitä vleenBä
teemme.

Erittäinkin tarkoitamme näillä riveillä naakkaa,
tuota KauniBta ja nvöäv!!iBtä lintua, joka BuuriBBa jou-



KoiBB3 peBii rannoillamme. Taalikan Bunteen pitää
toclellakin paikkanB3 >3UBe, että 8e M3kB3a livvän
vuokran vkBlnkertaiBeBt3 aBunnoBtanB3. 8e vernoaa
peBänBä penmoiBil!a, jouBtavilla untuvilla, jotka Buo-

jelevat Ben omaa ruumiBt3 meren kylmillä aalloilla, ja
jättää ne korvau!<Be!<B! Biit3, että on käyttänyt jonkun
luoäon rakoa aBuntopaikkan3NBa. Kun KuucieBta daali-
kan peBZBtä Baaäaan puoli kiloa untuvia, täytynee
myöntää että 8e makaa vuokranBa Bekä runBaaBti että
Bäännöll>BeBtl. Nutta joB tallotaan täBtä tulo!äliteeBtä
nauttia eäelleen, on välttämätöntä Buoje»a naalikaa.
'sävtvv lieittää poiB nvkMän nvvin yleinen tapa viite-
nään rvöBtää munat 3en peB3Btä. Bitä lierkeä-
mättä jatketaan, vänenee naalikojen lukumäärä vuoBi
vuoäelta tuntuvaBti ja pian kyllä Baavat rannikkolai-
-Bemme.nänää, ettei neillä enää olekaan naankoiBta ter-
vetullutta liBätuloa niukkaan jokapä!väiBeen leipäänBä.

Nutta muunkin tänäen, kuin vain oman nvöävn
takia, tulee meiään Buojella naalikan kotia ja elämää.
Onlian jokainen olento KutButtu elämään oman itBenBä
takia. emme BZa menetellä niinkuin oliBivat eläi-
met luoäut ainoaBtaan meiään ilimizten livvinvoinnin
tänäen. on niitä suojeltava ja varjeltava ky-
kymme mukaan, ja milloinkaan emme Baa unontaa
tunnuB>auBetta: »Oikeutta kaikille!"



Ja 18 § määrää:

NetBäBtvB3BetukBeBBa lokak. 20 piitä 1898 Z:88ä
10 luetellaan ne linnut, joita on pidettävä vaninko-
eläiminä.

— — maakotka, merikotka, liuulikaja, r>iiriäiB-
- tunturipöllö, kaikki liaukanBukuiBet linnut, kala-
-BääBki, merilokki, räiBkä, kuikka el! kaakkuri, uikku
eli närkälintu, mer!metBo, korppi, variB, narakka, närni
ja kuuäanko.

Rauhoitettujen lintujen sekä muiden, kuin 10
§:ssä lueteltujen, meri- tahi vesilintujen munia älköön
pesästä otettako tahi hävitettäkö.

Vnc!iBtvB lupaa toiBtaiBekBi pal-
kinnun niille, joidenka i!moitukBen kautta 38ianomai-
-8el!e virkamiedelle rikakBet Banottua vaB-
- tulevat ran^aiBtuik3i.

Ilmoituksia kysymyksessä olevan laisista rikok-
sista pyydetään lähettämään ~Eläintenystävien" sih-
teerille Rouva Constance viinerille, Vuori-
miehenk. 1, Helsinki.


