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~I llvktancle pä trämmancle Btrancl
l>lär Böken I äter ert täclerneBlanci?
IXär B>pp3n clöljer
I tacierneclalen,
Och bäcken besköljer
Den grönskande alen,
Då lyfta de vingen,
Då komma de små.
Väg visar dem ingen
I villande blå.
De hitta ändå."

Så sjunger den stora skalden. Men vi, som vår
efter vår se fåglar af skilda slag återkomma till våra
skogar och insjöar, till våra kuster och skär, vi bor-
de taga mera intryck af dessa ord an vi i allmänhet
göra.

Lärskiiät tänka vi rnecl cleßßa racier pä ejäern,
äenna vackra ock Born ! Btora mänz-
äer kackar vicl vara Kußter, Nan kan mccl Bkä! Ba'La



om ejdern att den betalar en god hyra för sin enkla
bostad. Med det mjuka, elastiska dunet, som skyd-
dar dess egen kropp mot hafvets kyliga vågor, be-
kläder den sitt bo, och lämnar det som ersättning
för den plats i kobbornas skrefvor den inkräktat.
Då man från sex ejderbon kan erhålla ett hälft
kilo dun, kan man säga att den betalar sin hyra både
bra och ordentligt. Men för att icke förminska denna
inkomst, är det nödvändigt att skydda ejdern. Det
går ju ej an att ständigt plundra dess bon pä ägg, som
nu ofta sker. Om därmed oafbrutet fortsattes, kom-
ma ejdrarna att årligen i betydande antal förminskas,
och vår kustbefolkning skall snart nog se sig beröf-
vad ett väl behöfligt tillskott i sitt mången gång
knappt tillmätta lefvebröd.

Nen icke af enäaBt böra vi
Bäväl 80m ock nem ock'lif.
ttvarje väBen är juKailaat till lif för Bin 8ku!l, Vi fä
icke nanäla, 80m om 6juren vore till enclaBt för var 8ku!I,
tor männiBkanB välbetinnanäe. Vi böra Bkv6c!a ocli vär-
na ciem 8ä vi (jet kunna ocn aläriA zlömma
valzpräket >,ssättviBa mot alla".



I jagtlagen af den 20 Oct. 1898 uppräknas i
dess § 10 de fåglar, som ära att anse som skade-
djur.

— — Kungsörn, hafsörn, bärguf, hökuggla, fjäll-
uggla, alla till hök- falk- och vråksläktena hörande
fåglar, fiskljuse, hafstrut, labb, lom, dopping, hafstjä-
der, korp, kråka, skata nötskrika, och lafskrika.

I dess § 18 stadgas:
Ägg af fridlysta fåglar samt af andra /«a/5-

eller sjöfåglar, an de i 10 § uppräknade, må icke
vr bo tagas eller förstöras.

Föreningen «Djurvännerna" utlofvar tillsvidare be-
löning åt den, genom hvars anmälan hos vederbörande
åklagaremyndighet, plundrare af ejder eller ådägg lag-
brytare mot förstnämnda paragraf befordras till straff.

Anmälan härom jämte erforderlig utredning om
målets utgång adresseras till »Djurvännernas" sekrete-
rare Fru Constance Ullner, Bärgmansgatan N:o 1. Hel-
singfors.


