
Linnun muniaostetaan.

S. M. Heikel Antakaa tiedoksi inbämiinnU'! ns»U'ille, metsä»
micfitHc sekä paimenpojille, jutfa tjahtauntt tsDluäa
HRUifutoa! ■ r: . /

Wiipnri
Mantat i en aseina.

Suonnontteteettifiä tntkiinnksia luarten ostetaan ainoastaan täijfiluhmHn pc-
ftiulifni, Linnnn munien keräämisessä omat seuraamat ohjeet tarkasti noudatet-

tatoat, jos toimoo saamansa inaksoa niistä, nimittäin:

li. WaiUinaista pesnnksta ei oteta. 'f pohjaan, silloin on uimia innuä ia telivo!-

Pesä mi wasta silloin otettaroa, knn ioi)= : liuon, iiinnssa tapauksessa fcfrooton.
töpäiroätt jälkeen feuraaroina kolmena päi- = 4). Munia ei pidä sekoittaman toi-

luönä ci oio yytään munan liiääiitijiuit : feen pesään fuiilinuioit muuiett fniiyja,
pciää», SSniffa ainoastaan uffi imma : jos on tcfoiteitu, niin en ota ivastaan,
puuttuu, on pesä telwotou, i siis on parasta koettaa jollakin fefroästi

'21 'Jihiuniitltii munia el oteta was= '-. hnoinattnwalla merkillä (esim, paperilla»

taan. Mllnat oroat siis lnnvästi tää- ; eroittna pesät toisistaan,
rittäroät tappuroihin, ci niissää» ia- ; 5). Mitä lähetykseen tulee, niin on
pantsessa saninialei!,!», sillä niissä löi,- i aina paras lähettää munat rautateitä
n,y teräwiä nenlaksia, jotta helposti rik- j pakettina ja oroat ne hnolellisesti ja

kowat munat, käyttäkää aina niin suuria - edellä mainitulla tawalla täärittäivät tap-

astioita, etteiniät munat ininään muotoa : puroihin (muita tuffuaiueita ei saa käl>i-
mu pohjaan, kanteen tahi siwuihiu, »aan j tää» ja ivahivaau laatikkoon pantannu,
aina tarfiiumaÖa hilolella pidetään tap- I sillä jos munat särkymät tiellä, niin en

viiroilla [nojattuina. ; luot ottaa wasiaan niitä, entä siis uiyös-
-3). Handattuja mnnia ei oteta '.oas- : tään woi maksaa niistä, Laatikoi! lan-

taan. Jos muna weteen pantuna uppoo & teen on paitsi osoiteitani snnrilla firjat=



niillä kirjoiteitama: Waroivasti, Nar
sa ml.

l!> Paitft «liitä yllämainittnja eh
t«ja ja jos oilenkaan loimotaan N'as-

taanuttua ininuu puuleltnui, uiin waad iv
iv äli ta in ät tö »i a s t i läizetyksen mutana,

selwästi ja puhtaasti tirjuitetnn ker-

tomuksen pieiiimmistäkiu pesän otto soi-
toista sekä selwät >oastankset alla luet-

tulemiini kysymyksiin:

I, Missä pitäjässä pesä oli?
2, Minkä nimellinen oli lähimmäinen kylä

pesäpaikasta?
.'i. Minkä nimisen huivin, ia lon eli tor-

pan maalla pesä oli? sNiityn, pellon,
metsän, puiston j, n, e, ominaisnimi
on iln!oitettawa>.

4, Minkä niminen oli lähin särwi, lampi,

suu, joki tahi oja? «Matta wedeu ran-

nasta ilmoitetaan meterimitnssn>.

Karttakaa walherUifta ilmoi-
tnkfta!
—«•*«*<♦• -

-«•<£&

.',, Minkälaisessa pnussa tai pensaassa
pesä oli ja kuinka korkealla se oli

maasta? »Tähän kuulumat pesät omuissa
puissa, risnläjissä, halkopinoissa, y, m,>.

<!, Minkä nimisellä wuurella pesä uli ja

kuinka kurkea!la?
?, Mistä aineesta pesä oli tehty?
A, Kuinka muuta munaa uli pesässä?
!», Minä päimänä pesä löydettiin?

U». Minti päiwänä munat otettiin?
Kaikki lyllämainitut kymmenen) nämä t

wastaukset umat linmin selmästi kir-
joitettaivat.

■■&,%•;?&■'-

Kaikki ylimääräiset tulimqii niiutuin raum-
tieu patcttirahdit >a postimaksut matsctaa» erit-
see». «irje, jossa i!,noitrtaau patciiu sisäl-
löstä, on erikseen laitenawa,

olewia tällaisia ilnioituskiriciiä ei oteta wao-
taan, samaten jos lähetykset lähetetään jälki-

»,'aatimuksella.

Zlma» lintua ei oteta »vastaa» sev
ranne» liutujeu munia, siis on emäliutn eh-
dottomasti, juku elämänä tahi kuulleena, t»u-
tama samassa kuin munatkin, nimittäin peto-

linnut, tikat, mesilinnut, täpylinum, kaalolimnu.
otetaan helpommin ansalla tahi pau-

lalla, joka pannaan pesän suun eli auton

päälle. leuraamieu lintujen niuniai
rastaan, tiwitaskun, mästäräki», täruäissiep-

paajan, peipon, warpusen, leppälinnun, um»

aiuoastaa>i silluin, kun niideu pesissä löl,'

yksi selmästi uätyn uieraau linnun —se un,

Aiiett-muna, joka illnruudeltaan tahi märm

maihtceltaan eroo pesämunista, Käen mu-

nasta maksetaan 50 pcnu, ja pesäniunisia

erittäin. Pesämunat owai ehdottomasti tno-

tawat. Poikasia tahi emiä ei oteta jos ei

siitä erikseen ole mainittu. Turhaan tappa-

miseen ei pidä ryhtyä.



Seuraamia lintuja ou myös tarkasti haettawa. Niideu täysilukuisista pe-

suuksista maksau °> markkaa, jos liutu tuodaan muuieu kanssa.
Nokikana — <harmaannmsta, paljaalla malkealla otsakilivellä, toimet har-

inanuruuuiset» pesä, kesäkuussa, ou maassa, rannalla tahi tiheässä rnohokossa
meden pinnalla. Mnnien luku 7 kapp., hinta .1 markkaa.

Liejukana lharmahtaman-mnsta, inustanharmaanrunnisilla hartioilla ja
etuseljällä, siivuilla innutamia maateitä täpliä, pyrstön keskimmäiset ala-pcitinhöy-
heuet mustat, reunan-puolisct malkeat, otsakilpi punainen, koiwct miheriäukel-
laisct» pesä, un tamallisesti laiehtima meden pinnalla tiheässä ruo-

hokossa. Munien luku 8 10 kapp., hinta .) markkaa.
Kaulushaikara on tawattu m. 189.; Äyräpääujärmen rannoilla, ou

kaksi ja puoli jalkaa korkea lintn, asnn soilla ja jännien rannoilla. Pesä mättäällä,

kaislikossa tahi ruohikossa. Sen ääni kunluu yöllä niinkuin ~,tra" eli ~krau,"
pesimisaikana kuuluu sev ääni melkein uiiukuiu härän huudolta, tahi hirmeältä
mylluiuältä ~ui prumli" ja knnlun moneil mirstan päästä. Mnnieu luku 3—5.

Hinta .) markkaa Pesä on kesäkuussa.
kaikkien näiden kolmen liuuun munia ilmau emälintua ei

oteta wastaan, siis on liutu mälttämättömästi tuotama muuieu
kanssa.

Tahdon sitä paitsi lopnksi huomauttaa seuramuasta: ei pidä jättää katso-
matta pesää, maikka olisikin Manhan uäköinen, sillä moni lintu käyttää wanhaa pesää
ja munii siihen mieluummin knin uuteen. Ontoissa puissa löytyy myöskiu usein
harmiuaisia linnuu pesiä, siitä syystä omat kaikki tölhöt hymni tarkasti tarkastettawat.

Joka taas rakastaa linnun lanlna sekä ymmärtää kuinka snurekst
hyödyksi pienet linnut omat maamieyelle, kun ne näet syömät mayin-
gollista tankkia ja matoja, yän pankoon pniyin ja muiyin sopimiin
paikkoihin pieniä puulaatikotta linnuille pesimäpaikaksi, niin ne pian
kotiutumat niiyin isännän iloksi ja hyödyksi.

—-<HsB>
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