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Taru kertoo että eräässä ikivanhassa kirkossa kaukana maalla
oli vanha ruostunut kello. Puhuttiin että tämä kello

alkaisi itsestään soimaan, kun kirkon säästöpyssyyn pantaisiin
kaikkein suurimmanarvoinen raha. Kertyneet rahat jaettiin
aina joulun aikaan paikkakunnan höyhimmille ihmisille.

Vuosi vuoden perään oli kulunut. Säästöpyssyyn oli las-
kettu monta hopea- ja kultarahaa. Moni rikas mies ja nainen
oli sinne pannut tuhansia markkoja. Miehet olivat käyneet
vieraissa maissa, tuoneet kotiin saalista, tavaraa ja kalleuksia,
ottaneet osaa taisteluihin, saaneet osakseen kunniaa, kuului-
suutta ja rahaa, ja panneet suurimman osan kootuista aarteis-
taan kirkon säästöpyssyyn. Mutta kaikki turhaan. Vanha
kello ei vain soinut.

inökiBBä a,Bui kävnä Hänkin
oli knullnt tarinan KirkonkelloBta, yötä häivää inietiBkeli
nän miten Baa6a Ben Boiinaan. varten ali lian nuttsraBti
poiminut invvnvt inarzoM pitkin KeBää UBkolliBeBti tal-
lettanut anBaitBeinanBa vieääkBeen »on kirkon
BääBtVpVBBVVN.

IBä M BiBkot tekivät liäai6Btä Hsiclän mielenään oli
tnrnaa koettaa, Olilian niin moni KnnlniBa iui6B knnnioi-
tettu nainen pannut kosolta Nitä
inerkitBiBi kävnän hienoinen nopearana näiäen rinnalla.



Mutta poika pysyi uskollisesti päätöksessään. Sitte eräänä
sunnutai-aamuna, paljo varemmin kuin aurinko nousi, lähti
hän hiipien kotoa ja kulki tuon pitkän matkan kirkolle. Kävel-
lessään kuuli hän surkeata piipotusta tienviereisestä viida-
kosta. Hän meni sinne katsomaan ja tapasi kipeän rastaan.
Linnun toinen jalka näytti olevan poikki ja toinen siipi riip-
pui voimattomana. Mitä hän nyt tekisi! Hän nosti linnun
hellästi käteensä ja peitti sen suojelevasti kuluneen nuttunsa
alle. Lintu valitteli haikeasti. Poika poikkesi tien varrella
olevaan myymälään pyytämään apua. Kauppias, joka oli
älykäs mies, sitoi rastaan katkenneen jalan ja antoi parantavaa
voidetta kipeään siipeen; mutta hän otti myöskin maksun vai-
vannäöstään. Pojan täytyi antaa osan rahastaan ja sai täten
takaisin vielä pienemmän hopearahan kuin entinen rahansa oli.
Hän pisti sen taskuunsa, kätki linnun nuttunsa alle ja täksi
kävelemään edelleen.

Maantiellä kulki joukottain pyhäpukuisia miehiä, vaimoja
ja lapsia. Ne kiirehtivät hänen ohitsensa, mennen kirkkoon.

Poikaa alkoi alakuloisuus painaa. Mielestään hän ei voi-
nut mennä kirkkoon, hänellä kvin oli kipeä lintu risaisen nut-
tunsa alla ja hänen kenkänsäkin olivat rikkinäiset, niin että
varpaat pistivät esiin. Kenties voisi hän pyytää jonkun pane-
maan hänen rahansa säästöpyssyyn — ja hän katseli etsien
ympärillensä.

Tuolla tuli vanhanpuoleinen hyvänluontoiselta näyttävä
eukko. Poika meni hänen luoksensa ja kysyi, olisiko vaimo
hyvä ja ottaisi pannakseen hänen rahansa säästöpyssyyn. Sen
hän kyllä tekisi, ja poika antoi hänelle rahan. Itse istui hän
ojan partaalle läheisyyteen, hoidellen kipeätä lintua.

Ni aikaakaan niin liylänti ilinaBBa KirkaB, visno ääni,
Bitts vnä uuBia. sätsst tunkivat läpi aainuBuinun,
puliäas, mana päivä valksni, nyt alkoi tsinppslin vannn
ksllo itssstään soimaan. lliiniBot kuuntelivat vartaan liinaisina

pappi otti Bslvän siitä, ksnsn rana oli saanut ksllon
solinaan, kuka oli saanut aikaan ininsen, nänsn Bsura-

KuntanBa niin pitkät oli turnaan odottanut.
kaikki Baivat tistää, sttä kirkonkello alkoi soida

silloin kuin kövnän rada putosi säästöpvssvvn, tuo pieni



hopearaha, jota hän tuskin oli uskaltanut antaa sinne panta-
vaksi sentähden, että oli rikkonut sen puolta pienemmäksi
ostaessaan lääkkeitä kipeälle linnulle.

Ojan partaalla istuva poika, joka iloitsi KuulleBsaan kir-
konkellon äänet ja nänäessään linnu netki netkeltä toipuvan,
ei tiennyt tästä mitään.

ms inmiset, kun ms joBkus iloitsemme KuunnelleBsamme
pikkulintusten laulua, emme UBein tioää kuinka Buuri vaikutuB
linnuilla on ineiään ainaisuutoeinino nvvinvaintiiinine.

Hävitä linnut, niin saat nänclä että koko luonto tuhoutuu
niittvin atomen inuiäsn KaBvulliBuu<i6llo nvön-
teisten kautta. ?ieni lintu saattaa päiväBBä nävittää painonsa
verran ineiään vaninAoittavia nvönteiBiä.
6aataniin6 näin ollen «anoa, että linnut inuoclostavat väittä-
niättöinän renkaan luomakunnan vnteiBeBBä BarjÄBBa.

mitä pvvtävät meiltä näinä linnut, tekevät meille
näin arvaamatonta nvätvä sitäpaitBi vielä laulullaan in eitä
nuvittavat? pvvtävät ettemme niitä nätvvttelisi, ettemme
liäiritBiBi niitä P6BimiBaikana, emmekä KaataiBi kaikkia puitapa
penBaita miBBä ne pe»ivat M asuBtavat, Ue ovat KiitolliBia
jokaisesta niille asettamastamme pesimispöntöstä, jokaisesta
murusta ja jvväB6Btä, joka neitetään täällä talvelitiville linnuille,
joiden silloin on vaikea luvtää ravintoa. <7a ennen kaikkea
ne varmaankin pvvtävät saaäa elää raunassa, ettei niitä pelo-
teitäni eikä vainuttaisi.

me yleensä kantelemme lintusia? IlBein aikulli-
-Besti; UBeammin sväämettömästi. riippuu enim-
miten mielialaBtamme tani tieäoBtamme miten nvöävllisiä ne
meille ovat. luulemme jonkun lintulajin tavalla tai todella

koetamme me Bitä vainota ja nävittää, otta-
matta länempää Belkoa aBiasta. on siis se
tunne, joka tekojamme tässä olijaa. Uutta 86 saattaa myöskin

vieää /lamaan, sillä vaikeampi, kuin vleenBä luullaan, on
langettaa varmaa tuomiota Biitä, onko joku lintulaji livöävlli-
nen vai meiään onjsemme täBBä asiassa
olisi sama kuin tuomarien: „ Ennemmin vapa-
uttaa kuin langettaa!", niin varmaankin sillä paljo voitettaisiin.



Kato kohtaa meidän peltojamme, niittyjämmejatarhojamme,
jos me vainoommme ja hävitämme pikkulintuja. Ihmiset ja
karja saavat nähdä nälkää ja puutetta. Suojelkaamme ja var-
jelkaamme sentähden niitä kaikella tavoin ja osoittakaamme
siten niille kiitollisuuttamme siitä hyödystä ja huvista, minkä
ne meille tuottavat. Jos kerran opimme niitä ymmärtämään,
niin me myöskin alamme niitä rakastaa ja halulla uhraamme
jotakin omasta mukavuudestamme niiden hyväksi. Ei sillä ole
sanottu että me, kuten poika tarussa, saamme palkkioksi kuulla
vaienneen vanhan kirkonkellon alkavan soimaan itsestään.
Mutta jotain samallaista saamme sentäänkin kokea. Me ete-
nemme kehityksessä, kenties itse sitä huomaamatta, sillä lintuja
suojelemalla vaikutamme me puolestamme tasapainon pysyt-
tämiseksi luomakunnassa.

Tämän alkupuheen jälkeen käymme nyt käsittelemään
yksityisiä puolia siinä asiassa, joka on aiheena tämän lento-
kirjasen ilmestymiselle.

Jokainen luultavasti tietää, mitä vahinkoja, kuten sanottu,
hyönteiset ja näiden toukat saavat aikaan pelloilla ja niitty-
mailla, metsissä ja puutarhoissa. Paitsi niitä pienehköjä hävi-
tyksiä, joita tulee näkyviin vuosittain melkein kaikkialla, ja
jotka nekin anastavat maanviljelijältä ja puutarhurilta joltisen-
kin osan heidän niukoista tuloistaan, sattuu sellaisia vaurioita
joskus niinkin suurissa muodoissa, että kokonaisia maapaikkoja
joutuu niiden uhriksi ja näyttävät tällöin maat siltä, kuin olisi
hallan aave käynyt hengehtimässä näille vielä äsken kauniina
kukoistaville, lupaaville maille.

Nsiäänkin maatanims on UB<zammin kuin ksrran konäan-
nut tällainsn nävitvB, käi'Bittv vaoinko on »illoin Baatu
laskea inarkoiBBa; mainitBsmm6 68ini6i-kikBi vuoclon
1897, Banomal6li<llBtö Billoin antoi Bvnkkiä KuvaukBia,

kuinka voißimm6 tätä «Btää? I'ämä Kvßvmvß on kan-
-8a11i8talouä«lli8688a Buntsoßßa niin »uuriarvoinyn, yttä kaikki
Biinon annetut vaßtaukßot, annetaanBiinä vakauinukß6Bßa,
että ne enemmän tai vänemmän eäißtävät a,Bian onnellißta
ratkaißua, ovat vastaanotettavat Kiitollißuuäella ei ainoastaan
niiäen puolelta, Soinin livönteißten aikaansaama vaurio stu^



säässä kohdistuu, vaan on myöskin maan muitten asujanten
,ähän yhdyttävä, sillä hävitystyöt tällaiset koskevat tavalla tai
toisella enemmän tai vähemmän jok'ainoata.

Tämän pienen kirjasen tarkoitus on antaa yksi sellainen
vastaus, se ninittäin, että:

taistelussa hyönteisten hävitysretkiä vastaan ovat
hyönteisiä syövät pikkulinnut meidän paraat liitto-
laisemme.

Ja luonnollisesti asianlaita näin täytyy ollakin,kun tiedämme
että jokainen tällainen lintu elääkseen tarvitsee koota suureh-
kon määrän hyönteisiä. Mainitsemme pari valaisevaa esimerk-
kiä, otetut täysin luotettavista lähteistä:

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 vuoro-
kausi pojilleen ravintoa 2X16X20 = 640 kertaa. Kun
ne joka kerta ottavat kiinni 10— 12 hyönteistä, tekee tämä
vuorokautta kohti vähintään 6,400. Kun vielä laskemme
lisäksi ne, mitkä vanhemmat itse syövät — eikä niitä kaiketi
voine arvata 600:aa vähemmäksi — tarvitsee yksi ainoa pääs-
kyperhe vuorokaudessa 7,000 hyönteistä, 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 laskettu menevän n. 4,400,000 hyönteistä ja toukkaa.

Samallaisia esimerkkejä voisi esittää joukottain; mutta pi-
dämme näitä kahta jo kylliksi valaisevina toteennäyttämään,
kuinka suunnattoman suuri hyöty mellä on pienistä siivelli-
sistä ystävistämme metsissä ja ahoilla taistelussamme väliin-
kohyönteisiä vastaan. Mikä on lähin seuraus tästä? Tietysti
se, että meidän on kaikilla käytettävinämme olevilla keinoilla
koettaminen käyttää hyväksemme täta hyötyä, toisin sanoen:
että meidän on kaikilla tavoin koetettava vetää luoksemme
pikkulintuja. Pikkulintujen suojelukseen on sentähden leoko
kansamme vakavasti ryhtyminen, ellemme tahdo, että väliin-
kohyönteiset yhä uudelleen eitä rasittavat. Ja tätä suoje-



lußta on etupääßßä Biteu, että lcoetainine vetää
maanamme pikkulintuja, niiden P6Biniißtä edißtäniällä.

Mikä on syynä siihen, että pikkulintujen lukumäärä mei-
dänkin maassamme vuosi vuodelta vähenee? Varmaankin se,
että niillä on puute soveliaista pesimispaikoista. „Sillä", niikuin
eräs meidän etevimmistä eläintenystävistämme tässä asiassa
on sanonut, „ samassa suhteessa kuin viljelys, kultuuri kehit-
tyy, riistetään linnuilta niiden luonnolliset pesimiseen tarpeel-
liset paikat. Viljelysmaita raivataan, metsät haaskataan ja
pensaat poistetaan, rämeet kuivataan j. n, e. Laajoja aloja
tehdään täten vuosittain linnuille mahdottomiksi asustaa.
Olosuhteiden näin ollessa on ihmisen ruvettava niitä auttamaan
antamalla niille takaisin edut, jotka ne viljelyksen jakultuurin
kautta ovat menettäneet." Pesimispuistojen perustaminen olisi
ylläsanotun johdosta meilläkin tarpeen, niinkuin monessa pai-
koin ulkomailla jo onkin tehty. Varsinkin tulisi maanomis-
takain varoa, etteivät antaisi kaataa vanhoja onttoja puita, sillä
ne ovat erinomaisen hyviä lintujen pesimispaikkoja.

Nutta tuottaai!Been tvvävttävän tulollBen, on
varBinl:in BellaiBilla, iniBBä on tarviB

antaa BUOMH liolio talvel!Bi tänne hääville linnuille, meneteltävä
Biten, että nuoleliäitaan, paitBi peBiiniBpail:oiBta, lllvöBkin niiden
luonnolliB6Bta ti>.lviruoaBta, luilloin eBiin. pvrvilniat, nuurre
iää peittää liallleamat liitol:B6t puiäen liinolc-
-Bet peittävät maan. muut BellaiBet laitteet ovat
livllä neliin nvvät c>leinaBBa, mutta no eivät ole tarl:oituBtaan
tävBin vaBtaavia Bentänäen, etteivät aremmat linnut uhalla
niitä nvvällBsen liävttää, että niinin BääBunteet vaikuttavat

päämäärän BaavuttainiBel:Bi löytyy

eräB toinen tapa, muuan Bai!Balainen lintuBuoielul<B6n
VBtävä monta vuotta on ineneBtvliBellä noudattanut,
keinoa BuoBitteleinine ineilläkin käytäntöön otettavaliBi.

l:eitettvä tai paißtettua Munennettua liliaa,
liainpunßisineniä, v. in, Bellaißta Bel:oite'

taan livvin' vnteen Ivolla 8el:oitu8 liaacletaan liieliuvaan
lampaan raßvaan, Bitte liigaa liienutetaan virtenään
inentäen, ?ätä Bec>Bta valellaan vetelänä (Biiß lämpimänä) Bui-
polla llaunalla llaatuneitten navupuittsn olaille Beliä penßaills>



alkaen latvapuolesta, niin että seos voi valua neulasia myöten
oksille ja hyytyessään tarttua niille. Tämä korvaa linnuille
kaiken sen, mitä luonto niiltä talvella kieltää,

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

Pikkulintujen suojelusta voipi harjoittaa vielä monella
muulla tavalla, etupäässä sillä, että opetamme lapsille, etteivät
he retkeilyillään luonnon helmassa saa ryöstää lintujen munia
eikä poikasia, ja että yleensä istutamme nuoriin tietoisuuden
siitä, että heidän velvollisuutensa vaatii heitä aina varjelemaan
pikkulintuja, että pesimispönttöjä *) runsaasti ripustetaan

*) Pesimispöntöt voivat olla erilaatuisia, niinkuin vieressä olevista
kuvista n&kyy. Paralta ovat kuitenkin ne mitkä valmistetaan mahdolli-
aunmasti senmuotoisia kuin luonto meille osoittaa, toisin sanoen ««»»»m»
»i» kuin puunkyljessä löytyvät kolot, joihin lintujen on tapana pesiä.
Näiksi sopii käyttää koverrettuja puunrunkoja ja -oksia. Puut sahataan
30—22 cm pituisiksi kappaleiksi, edelliset kottaraisia varten, jälkimäiset
pienemmille linnulle. — Pönttöjen valmistamisesta y. m. neuvomme käy-
tettävänämme olevien lähteiden mukaan seuraavaa:

Koverrettaessa on hyvä jättää toinen pää koskematta, pohjaksi;
kuitenkin on näverillä tehtävä pari läpeä tähän pohjaan, sadeveden ulos-
johdattamista varten, Katoksi poikkisahatulle ja koverretulle puupölkylle
naulataan vanha harmaantunut laud,anpätkä, joku asetetaan vähän ulko-
ilemaan jonkun matkaa katonrajaa alemmaksi pöntön sivuun tehdyn len-
toreiän yli. Reikä laitetaan kottaraispönttöön 5—6 cm leveä, pienem-
mille linnuille ei suurempaa kuin 2,9— 3,5 cm, koska muuten kotivarpuset
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käytettäväksi; että vastustetaan naisten tapaa koristaa puku-
jansa kuolelleilla linnuilla ja sulilla, — ellei muu auta, niin on
koetettava saada toimeen kielto mokoman tarpeettoman tavaran
maahantuonnille; että naiset muodostavat liittoja tarkoituk-
sella opetuksen ja esimerkin kautta vastustaa sanottua lirisi:'
sittävää tapaa; että syötävien pikkulintujen kauppa kielletään;
että eläinsuojelusyhdistykset ja maanviljelysseurat linnunsuojelu-
asiassa toimivat käsi kädessä. Yksi tärkeä puoli asiassa olisi
vielä se, että meidän maamme voimakkaasti ottaisi osaa kan-
sainväliseen taisteluun pikkulintujen joukkomurhia vastaan
ulkomailla, jota taistelua nyt on alettu käydä yhä innokkaammin.

Jos me todenteolla ja tarmolla ryhdymme nyt ehdotet-
tuihin toimenpiteisiin, edistämme jo sillä asiaa melkolailla.
Lintujen laulu soi täyteläämpänä mieltämme ilostuttaen, puu-
tarhoista saamme runsaammat sadot, pellot ja niityt suovat
antimiansa ylläkylläisesti ja puut metsissä viheriöivät täydessä
kukoistuksessaan.

tulevat niitin majailemaan. Lepopuikko lentoreiän suulla on tarpeeton
ja enemmän haitaksi kuin hyödyksi. — Tietysti saattaa myöskin kovertaa
läpi koko pöntöksi aikomansa pölkyn ja panna pohjaksi vanhan laudan-
pätkän. Samoin voipi, jos se on työn helpottamiseksi tarpeen, ensin ha-
laista pölkky ja kovertaa kukin puolikas erikscen ja sitte tukevasti liit-
tää ne yhteen. Kaarna on aina jätettävä Kuullun; estääkseen sen pois-
lohkeilemista on hyvä varmuudeksi kiinnittää se muutamalla nupilla. —

Käytännöllisiä ja varsinkin kottaraisten suosimia pönttöjä saadaan van-
hoista harmaantuneista tahi höyläämättömistä, laudoista —> Pöntöt 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 mielemmin sahajauhoja ja suo-
multaa. — Pönttö ei saa olla takanojossa, sade kun silloin pääsee
sinne reijästä. — Kasvavaan puuhun asetetaan pönttö 4—6 metr. korkeu-
delle maasta jos mahdollista aina niin, että lentoreikä on itään tai kaak-
koon päin.

Hyvä olisi jos kaikkialla maassamme kansakouluissa otettaisiin pesi-
mispönttöjen valmistaminen tavaksi. Täten, paitsi että se olisi omiansa
kohottamaan käsityötaitoa, herätettäisiin oppilaissa harrastusta pikkulintu-
jen suojelukseen, kun he omia tekemiänsä pönttöjä asettaisivat lintujen
käytettäväksi ja tietysti alkaisivat pitää suojatteinaan näiden asujamia,
lapsille späileniättä suureksi iloksi sekä maallemme ja kansallemme hyö-
dyksi Ha siunaukseksi.
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Myöskin metsästyslain seuraamiseila on lintujen suojeluk-
sessa tärkeäksi arvosteltava sija. Heittäkäämme sentähden
silmäys sen suhteesen 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
kidutuskapineiden käyttäminen, joilla ammoisista ajoista asti
on pyydystetty, käyden perinpohjaista hävityssotaa metsissä
ja ahomailla. 17 §:ssä sanotaan: ~Tikka, käki, kottarainen ja
muut pienet linnut, paitsi kotivarpunen ja lepinkäiset, olkoot
kaiken vuotta rauhoitetut", mikä tietysti on hyvä kyllä, vaik-
kakin me puolestamme mielellämme soisimme tämän rauhoi-
tuksen myöskin kotivarpuselle, joka on suurena apuna vahin-
kohyönteisten hävittämisessä. Mutta heti seuraa samassa §:ssä
määräys: ~Nyt mainittu rauhoitus ei kuitenkaan koske rastasta
eikä tilhiä elokuun 15 päivän alusta maaliskuun 1 päivään".
Ristiriita viimemainitussa määräyksessä tulee räikeästi näky-
viin, kun tiedämme etta siinä mainitut linnut, varsinkin ras.
taat, kevät- ja kesäaikaan tunnustettavasti ovat luettavat mei-
dän ahkerimpain hyönteistappajain joukkoon. 18 § lisää vielä:
«Rauhoitettujen lintujen — — — — munia älköön pesästä
otettako tahi hävitettäkö", mikä luonnollisesti on aivan paikal-
laan.

Vielä olisi puhuttava muutama sana siitä vahingosta,
minkä pikkulinnut muka aikaanssavat. Myöntää täytyy, että
nämä paitsi hyönteisiä ja toukkia myöskin nauttivat muuta-
manlajisia marjoja ja siemeniä; mutta vakinko, minkä ne tämän
kautta tuottavat maanviljelijälle ja puutarhurille, on niin mi-
tättömän pieni, ettei siitä, asetettuna sen hyödyttävän työn
rinnalle mitä ne tekevät vahinkohyönteisiä hävittämällä, ollen-
kaan kannata puhuakaan. Eikö meidän sietäisi suoda näille
pienille liittolaisillemme tätä vähää vaihtelua ruokajärjestyk-
sessään? Olkoon meille ilon aiheena se, että voimme tehdä
niille tämän pienen vastapalveluksen niiden suurten hyvien-
töiden tähden, joita ne mitään palkkiota vaatimatta tekevät
meille.




