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13 §. Seuraavat linnut ynnä niiden pesät ja munat olkoot
aina rauhoitettuja, nim.: kurki, tuonenkurki, haikara, nokikana,
kuovi, töyttöhyyppä, vikla, ja muu kahlaaja, uikku, ruokki, kiisla,
lokki, tiira, myrskylintu ja raiska, haarahaukka, hiirihaukka, pie-
kanohaukka, mehiläishaukka, suohaukka, tornihaukka, nuolihaukka
ja punajalkahaukka, lapinpöllö, sarvipöllö, suopöllö, helmipöllö ja
varpuspöllö, tikka, käki, käenpiika sininärhi, harjalintu, mehiläis-
syöjä, jäälintu, kehrääjä ja tervapääskynen, peltovaris, naakka, päh-
kinähakkinen, kuhanheittäjä ja kottarainen sekä rastaat, tilhi ja
muut pikkulinnut.

Samalla tavalla suojattuja ovat lepakot, siilit ja siipioravat.
Rauhoitus, josta l:ssa mom:ssa puhutaan, ei koske lehto-

kurppaa, heinäkurppaa, taivaanvuohta eikä räkättirastasta eikä
myöskään merilokkia, isolokkia, lepinkäistä eikä kotivarpusta.

Metsästyskelpoisten eläinten rauhoittamisesta on erikseen
säädetty. — — —

14 §. Harvinaisia eläimiä, joita ei 13 §:ssä eikä metsästyk-
sestä annettujen säännösten yhteydessä ole rauhoitettu, voidaan
asetuksella rauhoittaa koko maassa tai määrätyssä osassa maata.

Mitä edellä sanotaan ei kuitenkaan koske sutta ja ahmaa
ja on voimassa karhun ja ilveksen suhteen vain valtiolle kuulu-
valla maalla, joka ei ole yksityisen henkilön hallinnassa.

Harvinaisista luonnonvaraisista pensaista, varvuista, ruo-
hoista, heinistä ja muista pienemmistä kasveista olkoon sama laki
kuin 1 mormssa on eläimistä säädetty.

16 §. Älköön kukaan myykö, pitäkö kaupan tai käyttäkö
koristeena sellaisten Suomessa tavattavien lintujen nahkoja tai sul-
kia, jotka tämän lain tai muiden säännösten mukaan ovat aina
rauhoitettuja. Tämä kielto koskee myöskin sellaisten lintujen
ulkomailta tuotuja nahkoja ja sulkia.



LAKI metsästyksestä lokakuun 20 p. 1898 annetun asetuksen
eräiden pykäläin muuttamisesta toisin kuuluviksi,
23 p. helmik. voimaan tuleva 1 p. heinäk. 1923. (Ote)

10 §. Jos joku missä hyvänsä sattumalta tapaa vahinko-
eläimen valloillansa, saa hän sen tappaa tahi ottaa kiinni ja pitää,
mikäli se ei ole vastoin niitä määräyksiä, jotka ovat voimassa
eläinten rauhoittamisesta suojelualueella, tai määrätyn eläinlajin
rauhoittamista koskevaa säännöstä, joka on annettu luonnonsuo-
jelulain nojalla.

Vahinkoeläimiä tämän pykälän mukaan ovat karhu, susi, ilves,
ahma, hylje, maakotka, huuhkaja, kanahaukka ja varpushaukka.

14 §. Muut hyödylliset otukset ovat rauhoitettuja allamai-
nittuina aikoina, nimittäin:

Koko vuoden: Peura (mom. 11); joutsen, naarashaahka ja
saman vuoden haahkanpoikanen, ristisorsa, lunni, herna, naaras-
fasaani ja viiriäinen, (m. 1.)

V 3 alusta 9/6 loppuun: koirashaahka (m. 4.)
« « 30/7 « räkättirastas (m. 10.)
« « 14/8 « heinäsorsa, haapana, jouhisorsa, tavi,

heinätavi, ja lapasorsa, telkkä, hanhi,
lehtokurppa, heinäkurppa ja taivaan-
vuohi (m. 2.)

« « 3i/8 « pilkkosiipi eli koiso, meriteeri, jouhisot-
ka, tunturisotka, punasotka ja alli, niin
myös iso- ja pikkukoskelo saaristossa.

« « « « jänis (m. 12); koirasmetso ja koiras-
teeri sekä metsäkana ja kiiruna (m. 7.)

« « 30/9 « pyy (m. 8.)
i5 /10 « i5/9 « seur. vuotta: peltopyy (m. 5.)

1/12 « 31/ s « naarasmetso eli koppelo ja naaras-
teeri (m. 6.)

« « 30/9 « koirasfasaani (m. 9.)
Mom. 12: — — — kuitenkin olkoon hedelmä- ja kasvitar-

hanviljelijällä oikeus tänäkin aikana tappaa jäniksiä hedelmä- tai
kasvitarhassaan, mutta näin hankittua saalista älköön pidettäkö
kaupan.

(Poikeuksista saariston, Enontekiön, Inarin, Utsjoen ja Pet-
samon hyväksi on itse lakiteksti luettava. Hirvestä on erikseen
säädetty.)

17 §. 14 § : ssä rauhoitettujen lintujen munia älköön pesästä
otettako tahi hävitettäkö. —


