eläinten
ystäwänä.

Huwimet sästäjä

(Päiwän kysymys eläinsuojeluspiireissä.)

Kiljottanut

Thorst en

Renwall

C^b;

Slipaino? Jutun Sanomain N:«i«!» 3220 ja 3222 to. 1915.

Huwimetsästäjä eläinten
ystiiwiinii.
(Päimän kysymys eläinsuoieluspiireissä.)

tyy ikäänkuin tunnonwaiwoja, kun

Humimetsästys raaistaa
ihmistä sen kautta että
f e komettaa hänen tun-

teensa

eläinkuntaa
kohtaan.

Kuunmetsästäjä tahtoa wäittää
toista. Hän huomauttaa, että humiimetsästys saattaa ihmisen oleskelemaan ulkona wapaassa ja raittiissa luonnossa, jossa hän tulee läheiseen, suhteeseen luonnon runouteen
jasen moninaiseen, sykkimään eN

maan.

Mutta

'sellainen, läheinen suhoe,

joka perustuu kuolemaan ja häwitykseen, ei ole minkään armoista.

Läheinen luottmuaisuussuhde

raken-

tuu yksinomaan ystäWyyoen ja rakkauden, pohjalle, ja näitä tunteita
ei humimetsästäjällä ole nntä elämiä olenäoja kohtaan, joiden kanssa

hän luonnossa tulee tekemisiin. Hu-

sur-

wimetsästäjä, joka pyssyllään
maa selö ystäwänisöi, ..riistan", että

näiden wihollbset ,,wahinkoeläimet",
ei woi tuntea rakkautta eikä ystäVyyttä eläinkuntaa kohtaan se,llai<-

senaan.

Tamallinen, tunnoherktä ihmmen
ensi kerran ammuttuaan linnun tai
jnniksen tuntee häpeää, hänessä syn-

hän katselee kuollutta saalistaan.
Tämä enlsiimäinen häpeän tunne woi
myöhemmin joko lMäntyH tai heikentyä, riippuen siitä miten herktätunteinem kysymyksessä olema ihminen on. Jos hän kuuntelee tätä
äömtä> käy hämelle humilseen sur-

maaminen yhä kiusallisemmaksi, ja
ennemmin tai myöhemmin tämä humimetsästäjän, nautinto käy hänelle

Vastenmieliseksi,

kaansaa

sietäimäittömäksi.

joku yffityistapaus aijäänlähdön hänen stftmmäs-

Tamalliisesti

sään, tempaa Hanson hänen sielunsa
harson, jonka siihen miritti
halmin kaikista inhimillisistä tunpe t o elä i me nteista, raaka
maisto. Selloin jaloimman

himilliset tunteet hänessä jälleen
pääsewät oikeuksiinsa. Hän häpeää
itseään ja tekee lujan päätöksen olla koskaan enää antautumatta

tä-

hän humiin, jonka tyydyttäminen
siihen saakka esti häntä ajattelemasta niitä tuskia ja sitä kuolintaistelua, jonka hänen raaka huwinsa

tuotti mille olennoille, joilta metsän kuollut suhina sai laulamat elämämsatimsa ja autio ilmainen elä-

mäniiunoutensa.
Muussa tapauksessa hulvimetsäs»
täjä lähtee wastaKaiselle tielle. Hänen

mielensä

kowettuu wwettumis-

laon kunnes hänen tunteensa on aiican wieras kaikille ajatuksille siitä
kärsimyksestä,
jota hän tuottaa.
Pääasiana on, hänellä MLtsästyssanja. kuta suurempi
liin
on sitä
parempi
tuottama nautinto. Hän
ei enää ajattele sitä, että tämä huwi on hankittu
sammuttamalla
toisten elämien olentojen, elämän-

se

—

—

ilon. Kuolemaan saakka ahdistetun
jäniksen hätä tai laukausten haatöiottaman linnun kuolemantuslat
eiwät enää kykene samentamaan ft
ta tyytywäisyyttä, jota itse surmall-

minen hänelle tuottaa.

Millä puolustaa sitten huwi,met<
sästäjä tätä kamalaa leikkiään elämällä? Otan wastaulsen erääe.ä
kirjotuksesta, jolla muuan huwimetsästäjä, Arne O. Strömmer on u?astannut kysymykseen: »huuiimetsästyö
eläinsuojeluskannalta" ja jolle kirjotulselle meidän e läinsuo jelusaikllkauskiljamme
..Eläinsuojelus" on antanut toisen
palkinnon.
Täs,sä palkitussa kirjotulsessll
riudutaan ensiksikin kaikista niistä
eläintenystämistä,
jotka tuamitsewat hmuimetisäVtyksen, yksinkertaisesti sillä että sanotaan heidän perusteluidensa ~lähi,mmin wastaa-

suo-

Wan sitä arwastelull, minkä wärisokea henkilö kykenee antamaan i>loisilla, Heleillä Näreillä maalatusta
taulusta". Sillä, sanoo
herra
Tträmmer, niihin, jotka owat itse
meffästäjiä ja owat nähneet kaikkea sitä läheltä, ei se waikuta yh.
tään mitään. Olen kuitenkin itse
ollut huVimetsästäljä, olen itse nähnyt kaikki läheltä ja uwin Vakuuttaa etten minä «iwätkä monet
minun kanssani koslaan ole Voineet
kokonaan wapautua ahdistawaZta
häpeän tunteesta joka kerta kun katselimme äsken amMMllllMlme saa-

Tämä

tunne tuli

minussa
uwimllltaammlllsi wuosien tu-

lista.
yhä

nyt on jo monta wuot«
ta kulunut siitä, kun wiimetisi olin
mukana» millään huwimetisästytsellä. On kyllä totta, että ihminen
woi paaduttaa itsensä sellaiselta
tunteelta ja sellainen paaduttaminen tapahtuu sitä helpommin kuta
raaempi ihminen on luoneeltaan,
mutta sangen harwoja nuoria, ajat-

lueslsa. Ia

telemia huwimetsästäjiä woi löytyä, jotka eiwät ole tunteneet tätä
tunnetta pistona sydämessään war-

sinkin latlsellessaan haawotettua saa-

lista. Tämä pisto on Väärentämättömän inhimillisen luonnon
leaktsionia sisässämme olowalle petoeläimelle.
Lapsella on wielä luonitoessaan
monta eläimellistä Piirrettä ja nnn
on myöskin tässä ta>pllulseösa laita.
Te kiduttaa mielellään heikompia
eläunä olentoja. Miksi ei siis herra
Strömmer tahdo ottaa waarin tästä piirteestä ja kllÄNattaa jo lasta humimetsästäjäffi? Luultawasti senuiuoksi, että lapsi siinä tapaukkehittyisi tunteettomaksi ja pulmaksi,
saisi luonteeseenja juurtumaan ne ominaisuudet, jotka kauttaaltaan tapaamme jokaisessa piintyneessä huunmetsästäjässä, sellaisessa, jolla hra Ttrömmerin
tlltaNlln. mukaan ~tawllt ja ajatuslanta jo ou>at ehtineet jähmettyä
määrättyyn suuntaan", nnn ettei

sessa

sanon-

hänen mieltään enää woida saatm
~eläinystäwällisiÄ ajatuksia ja mie-

lipiteitä Wastaanottawakfi". Mutta
mitäpä hyötyä olisi siitä, että herra
Strömmerin! ehdotuksen mukaan kaewllttajan, on opetettawa lapsille hei-

dä'!n! ~welwollisuutensa eläimiä Ioh«
taan" ja ettei ole tapettawa ~nii«
täiin elämää olentoa tarpeettomas-

ti", jos lapsi sitten täyskaswaneena

saa oikeuden surmata miten paljon
tahansa huwikseen? Kumaamall «n
mielä, että herra Strömmer ehdottaa että laissa on samalla tamalla

kiellettämä lapsia olemasta läsnä
metsästyksessä luin nyt jo on kielletty heitä olemasta läsnä teurastuksessa. Jos siis metsästys ja teu»

moraalisesti omat samanarmoisia käsitteitä, niin olisi siis se
henkilö, joka moi nauttia humimetrastus

sästyksestä, ylei!fes,sä tietoisuudessa
leimllttawa yhtä! kamaksi ja julmaksi ihmiseksi kuin, >se, joka nauttii
eläinten, teurastamisesta tai toisin
sanloen jota pitäisi teurastusta ~hum-

iteuiastuksena".

Sillä ei kukaan rehellinen humimetlsästäijä <woi kieltää että pääkohtana metsästyksessä on surimaannsen
tuottama humi- Herra Strömmer
koettaa kyllä omelasti kiemurrella
asiasta erilleen sillä Väitteellä, että humimetsästys on ainoastaan

maellusta metsässä niin määrätyin
tartotuksin että se »maatii täydellisesti kaikkien aistien työskentelyä".
Sillä ilman sellaista ~tarko tueta"

mormat »ajatuksia esteettömästi
maimata raskaat huolet, maikear
suunnittelut, toisin, sanoen' aiwot
työskentelemät saamatta nauttia
lepoa", niin sanoo her<ra Strömmer

palkitussa kirjotulsessaan.
Tämä on määrää puhetta.
Metsästäjä, jota metsästyksen aikana ei ole onnistunut
mitään, tulee kotiin hermosto iirtyisäiM, jota mastoin
metsästäjä on pelkkää auringonpaistetta,
jos HÄn on onnistunut surmaamaan
paljon enemmän saalista kuin hän
itse woi käyttää.
Ia edelleen. Mintämuoksi metsästäjä laatii riistaluetteloita merkiten niihin tullakin metsästysmatkalla kaatamansa riistamäärän ja

surmaamaan
sama

ylmästelee kun luettelo tulee kyllin
suureksi? Miksi hänelle i!i tuota yhtä suurta hunna maaliin ampuminen kiinteisiin tai liikkumiin esinei-

siin tuin! elämiin olentoihin? Miksi makaa humimetsästäjä liikkumat-

tomana

tuntikausia

sa kanssa

yksin ajatusten-

epämukamassa ampumakn-

jussa ja ampuu sitten
ti jokaisen teeren, toisen toisensa jälkeen!, joka laskeutuu istumaan ~kuman" lvo? Miffi hän menee ainoastaan limenheiton matkaa luon-

toon, metsäiseen mäkeen kyhättyyn

risusuojukseen, sitoo siellä elämän
huuhkajan tankoon ja ampuu sitten
10 tai 109 tai useampia mariksia,
niiw monta tuin huuhkaja main

houkuttelee luokseen? Miksi hän
asettaa »kumia" meteen ja makaa

odotellen pitkät ajat aiman hiljaa
piilopaikassaan rannalla ja ampuu

sitten kaikenlaisia sorsalintuja leskellä niiden ralkausleikkiä juuri sil-

loin kun hän parhaiten möisi nauttia elämänilon juhlahetken katsele,
misesta luonnossa, kun urokset näyttäwwt malitublleen ruumiinsa koko
kauneutta, koko loistamaa höyhenkomeuttaan? Senmuoksi ettei muoto,
eikä mari eitä kauneus eikä runous

suo

humimetsllstäjän heimoille sitä

lepoa",
josta herr?
»ajatuksen
Strömmer puhuu ja jota yksinomaasi
murhaamisen humi moi tuottaa. Nämä, omat komia sanoja mutta —ne omat tosia. Tällaista minä olen saanut nähdä »läheltä".
Sillä jos humimetsästäjä todellakin ainoastaan haluaisi moittaa takaisin heimojensa ja aimosensa terweyoen rasittamalla ruumistaan
metsillä ja mailla ja
olisi ainvastaan malttamaton paha,
jonka täytyisi ikäänkuin tulla kaupanlpäällHeilsi, silloin hän menisi
ulos luontoon jättäen pyssyn kotiin

surmaamnen

ja ottaen kiikarin ja malokuwaussilloin hänen, ajatuksenfa eimiiit saisi lepoa furmllamisesta Vaan

koneen,

luonnon elämän elämän latselemisesta. Humimetfästäjän puhe metsissä Vaeltamisen ter,weyttä tuotin
masta maikutulsesta on siis paha

kyllä ainoastaan lorupuhetta, joka
peittää hänen halunsa surmata.
Edellä sanotusta ymmärtää lukija
myöskin, mikä on fisimpänä syynä

siihen merkilliseen ilmiöön että
muodesta toiseen yhä useampia meidän milleistä linnuistamme otetaan
niinsanottujen
»mahinkoeläinten"
joukkoon, niin että niihin nyt zo

kuulumat melkein kaikki suuremmat
linitullljimme, jotka eimät ole syötämiä. Näitä humiimetsästäjälN via»
hinkoeläimiä sallii mmittäin laki
kenen tahansa surmata raw in-

noksi

kelpaawien

lajien

lauhotusaikana. Ia wahin-

se

koeMnten tappaminen on
suojelewa walepuku, jonka huwimetisästöjä
ottaa ylleen peittäätseen suurelta
yleisöltä häpeällisen surmaamiöhi-

Todistukseksi siitä, mitä nautintoa
itse surmaaminen tuottaa humimcisästäjälle, tahdon esittää main katsi esimerkkiä, jotta eimät ole saaiu-

ja meitatiukkumista metsästäjäkumaulsista maan joiden kirjottuja on
tunmehertin metsästäjä ja suurin
eläintenystämä mitä runnen yuwi»
metsästäjäin joukossa, Gustaf Kolthoff. Eräässä momsta metsästyskö
mauMstaan hän kirjoitan:

~{£n saanut kauan aikaa mietiskellä
haiblllllukaulsta. sillä uusia hantia tv't
laffaamaita i tuskin olin laanut pano!
Jen pyssyyn, kun eras lauma tul! nii»
läi&eltä minua kohti että ehdin asettaa
nallihatun main toiseen piippuun ia olin
pakotettu sillä ampumaan hanhen »o>

matta käyttää toista. Ei ollut aikaa
noutaa ammuttua banbea niin että m>nä tapani mutaan repäsin kaksi palasta
kaislllnuillilestll ia Pistin ne liiwintas»
luun Voidakseni pitää selmillä miten
monta hanhea «lm ampunut.
Pian tuli taas lauma bywän ampuma=
matkan päähän, molemmat Viivut oliorat kunnossa, kaksi hanhea autosi ia
lakst laislankaVvaletta joutui linvintastuuni. Siten metsästystä iatkettiin
—

—

—

Pelästyneiden
kuului joka taholta
—

—

hanhien

huutoja

Metsässä sii-

ia kun minä
ammuin molemmat miimeiset hanhet, oli
niin pimeää että ainoastaan jyMdyksestä maata masten sain tietää minne ne
vutosiVllt.
Liiwintaskussa oli kuusitoista tllislllnlaVVuletta ia niin monta
kaikhanhea olin siis ampunut
kia en kuitenkaan löytänyt ennenkuin

pesistään, ja munat ehtimiit usein
jäähtyä, niin että poikaset niissä
kuolemat, ennenkuin! emä palaa ta-

Gustaf Kolthoff esittää
eräässä toisessa teoksessaan seuraaman kamalan kertomuksen:
~Woi saada käsityksen hiirihaukkojen
lukuisuudesta syysmuuton aitana 'Sloo=

monsa.

Jokainen

ajattelema

ihminen

ym-

märtää että ammuskeleminen metsissä rauhotusaikana kemäällä, f. o.
lm>tujen pesimisarkana, on mitä wahingollisinta niille.

hen aikaan ammuttu laukaus karkottaa joukon, hautomia emälintuja

kaisin siinä määrin kaikki metsien
lämminmeriset elämät pyssyä pel—

käiimät. Tämä on juuri yhtenä pääiyynä siihen, miilsi meidän metsämme tulemat yhä löyhemmiksi linnuista marsintinl niissä seuduissa,
joissa humimetsöstäjirt pitemmän
aikaa omat saaneet pahimmm rie-

hua.

—

—

—

—

—

—

seuraajana,

Sama

nessa.

Päiroänö."

kun kuulee lreiwi Lhotti?: kertoman etta hän huuhklljaltll M soinut
ampua kokonaista 18? kappaletta puoles{atoista tunnissa. Tämä tapahtui syyskuun 9 päiuKtnä 1897. Edellisenä päimii.
ampui 220 hui'nä hän metsäsian
haukkaa ia b? rllsiwa,! rooincet ampua
enemmänkin, elleiwät patruunat olisi
loppuneet ja pyssyt kuumentuneet liikaa
niin että sen muokfi oltiin valotettuja
lakkaamaan ampumasta".

Sellaisen jHulkamurhaajan kutsu»

suo-

minen eläintenystämäksi olisi
rastaan soimaus koko elainisuojelusaatetta kohtaan. Mutta Kolthoff ei
lau.su moitteen tai maötenmielisyyden sanaakaan senjohdosta että oli
noin häikäilemättämästi huwimurhattu hyödyllistä psweläinta.
3)llä eisttetyt esimerkit riittämät

todistamaan, että humimetsästys
siinä määirin raaistaa ihmistä enä
se wäHitellew hämittää hänestä kai-

ken

luonnollisen

myötätunnon mil-

lin eläinkunnan, oikeutta

kohtaan.

Hum i metsästys tulehdutluonnollisen tiedonhalun oppia tuntemaan

taa

millien eläinten elämää metsissä ja
mailla.

Humimetsästäjän mielenkiinto rajoittuu säännöllisesti yritykseen ym.-märtää
met sä st e t t ämä i n
eläinten elämää. Kaiklr muu, mitä
hän nnkee luonnossa, tulee masta
toisessa sijassa tai on hänelle ai-

man armotonta. Koko hänen huomionsa on jännittyneenä siihen tai

niihin eläinlajeihin, joita hänen sillä hetkellä on määrä surmata. Siksi
h'lVimet,sästä<jä näkee main mähä-

osan

siitä, mitä eläinten
paiöisen
ystiimä hamaitsee kiilanllaan. Jos
seikka, että humimetsästäjä kulkee Pyssy kädessä, on esteenä, sillä kolo lälmminmeiisessä eläinmaailmassa on Pyssyn kantaja, metsästäjä, fnmi määrässä tullut metsien
kauhuksi, että suuri joukko elämiä
olentoja pakenee niin paljon kuin

se

moi hänen läheisyydestäänkin.
Mestarillisesti on ruotsalainen
kirjailija, erämaiden maeltaja i«

eläinten tuntija, Karl Erik Forsslunld kirjaosaan »Djur" kumaillu:
tätä eläinkunnan ihmiskauhua.
Kappaleesta ~Teeri-emo", jota lu!e<
maan kehoitan, tahdon lainata seuraaman kohdan:
»Kuulkaahan eikö se olekin pvNllrintasatllkieli, joka huutelee tuolla kuusitiheikössä. Titl, titt! se w>sertelee waiottamastl ja si-stii se piipittää. Joku tulee, kuka sitten lieneekin' palokärki lakkaa hakkaamas—

ta ja

Viheltää

—

hiljaa,

hiljaa!

Kyyhkyset lakkaamat kuhertamasta,
orama painautuu aiman runkoa
masten ja tekeytyy niin pieneksi
kuin moi, ikäänkuin tahtoisi
ihmiset uskomaan, että hän on main
kasmannainen petäjän Punaiuskeaö-

sa rungossa. Ia sii-sii huutaa punarintasatakieli uudestaan. Kettu se
ei mannaankaan ole, ehkä haukka,
tai
ehkäpä ihminen.
Kaikki
on hiljaista, kaikki pidättämät hen—

.

.

gitystä

ja kuuntelemat mamisten:
läpi."
Sellainen «n huunmetsästäjän
tulo erämaahan. Kun hän tulee

ihminen kulkee metsän

tutkimaan eläinten elämää omalla
tawallaan, kerätäffcen itselleen tietoja metsästettämien eläinten elämästä ja omituisuutsieta, ~palautt-

aakseen aimojensa ja hermojensa
termeyden", silloin märisemät sekä
hänen ystämänsä eträ mihamiehensä eläinten joukossa. Eläinten elämän kehityksestä ja lewenemisestii
ylimalkaan, eri lajien ruumiinrclennuksesta ja elämästä ei humimetsästäjä ollenkaan mälitä. Hänen metsästysintonsa on Voittamat-,
tomana esteenä sellaisim

seikkoihin

symentymiselle.
ei ole ollenkaan, tai <nwan lKmiätoän möhän harrastuöta siihen kaikkeen, joka antaa metsien, ketojen,
mesien ja ilman eläinten elämälle

erikoisen leiman ja Viehätyksen.
Metsästysintonsa tyydyttäminen on
hänelle kaikki kaikessa. Nähköön

miten paljon tahansa ihmeellistä j-u
omituista eläinten elämässä, niin
on päimä hänen mielestään hukattu, ellei hän onnistu ampumaan mi-

tään riistaa. Sillä surmaaminautinto on häneltä miety, ja fe ali hänen motsäretken«
sä marsinaifena päämääränä. Senmuoksi onkin humimetsästäjän toiminta kokonaan hylättämä ja humi-

sen

metsästäjän puHeiden hänen suur?Lta rakkaudestaan eläinkuntaa lohtaan tulee kaikua pelkästään epä-

sointuisana,

todellisen

säiähtämäna äänenä
luonnontunteen

massa

laula-

ja suhisemassa sinfoniassa elämälle ja elämänilolle luonnossa.

Tarkotus näyttää ensi latsaukffel.
Metfäliistahoito-yhdiZ-

kohtaan.

distysten humimetsästäjäthän
tomat suojella erästä
eläinkunnasta tulemasta hämitetyksi. Mutta syy ja keinot? Mahtaako syynä
olla lakkaus näitä eläinlajeja lohtaan? Kukaan ei mm mo,Zta maittaa. On kysymyksessä main malttamaton metsästyssaalnn rajotus, johon humimetsästaja on pakotettu
alistumaan, jottei hänen metsästysintonsa ja metsästyLnautintonlsll tyydyttäminen johtaisi metsästettämän

osaa

riistan hämittämiseen kolonaan fa
siten riistäisi häneltä itiöltään murhaamisen ilon Vastaisuudessa. Sama syy siis, joka pakottaa hemosen
kiduttajan antamaan ruokaa n''listyneelle juhdalleen. Syy ei ole ensinkään sen kauniimpi. Ee tunne ei
ole jalo tunne. Kun siis humimetsästäjä

Mutta asia ei ole tällä mielii loMikään elämässä ei pysy
paikallaan. Kaikki kehittyy edelleen.
Niin myöskin humimetsästäjän metsästysilo. Setin- moi puhjeta kukkiin ja muodostaa kypsiä hedelmiä.
Ne kukat, joita humimetsästys on
luonut meidän maahamme, omat

pussa.

metsäriistan-hoitoyhdi s t yk et, ja kypsä hedelmä
on Suomen nykyinen
metsästyslaki.
Metsäliistan-hoitoyhdlstysten nimellinen tarkoitus on yhtä malheellinen kuin puhe yksityisen humimetsästäjän rakk"udesta eläinkuntaa

—

sen

s

kohtaan. Metsäriistan-choitoyhdiötysten tarkoitulsena on suojella ra<
minnoffi kelpaamia, millejä el".inlaje>ja (riistaa), niin kyllä sanotaan.
Mutta missä tartotuksessll tämä suojeleminen tapahtuu ja mitä keino',a
hnmimetsllstäjä käyttää?

etupäässä ampuu suojelemetsälintujen urokset, niin
johtuu
siitä, että kanat mumwat munat ja ylsi uros moi hedelmöittää useita kanoja.
Tämä humimeksästajän ajatuskulku todistaa ainoastaan, miten mahan hänen Vaelluksensa metsissä ja
mailla omat amanneei hänen silmiään ymmärtämään luontoa ja
lakeja edes silloin, kun on kysymys
»riistasta". Sillä ei ele suinkaan
onko
uroslintuja
yhdentekemää,
enemmän tai miihemmän, 07/

miensa

se

sen

uros,

josta tulee

sumun

o se

jatkaja,

ja raajarikko malko elinmoimainen ja soPusointul'esti kehittynyt. Ia woimakas za cuahma
jatkaja ilmaantuu masta metfälintujen »soitimella", useiden urosten
taisteluista, jolloin mahmimmasta
tulee uuden polmen kantaisä. Huc>no uros sitäwastoin jättää huonot
jälkeläiset ja huonoja jälkeläisiä e>
mikään metsästysyhdiZtys MKail-

heikko

sumun

moi ajan pitkään pitää hengissä,. Auttamattomasti ne kukistumat olemisen taistelussa.
Monet niistä ansoista ja satimiota, jotka i!wat humimetsästäjiltä

toimeliaimpia woimia, kun on kysymyksessä» jonkun pienemmän imettämäisew (kuten päästäisten, hiliien,
sopulien y. m) liian
lisääntymisen palauttaminen normaalitilaan.

eläinsuojcluskannatta
kaikissa suhteissa paremmat
kuin pyssy. Miisaimmat ja miekkaimmat yksilöt eimät menneet anja jättimät nämä ominaisuuperinnöksi
jälkiläisilleen. PyZtenisa
sy taasen yhteydessä kaikkien niiden
apukeinojen kanssa, jotta ihmisnero on keksinyt (~kuu>a"> haukkuma
lintukoira j. n. e.), ei anna tilai-

Mutta waeltaessaan metsäsM on
huwimetsästäjä nähnyt tai luullut

masisa

saaneet tuomionsa »kldutusmälineinä", oliwat

saan

suutta sellaiseen malliltaan.

Sat-

tuma

ratkaisee mitkä metsälintujen
koirakset jäämät henkiin temääseen

saakka. Ia seuraus ei ole mykkään jäänyt ilmaantumatta.
3laminnolsi kelpaama riista mähenee

metsäriista-hoitoyhdislysten metsistä muodesta muoteen huolimatta
järtrperäisen metsäriistahoidon kaikista ponnisteluista.
Mitä on nyt tehtämä? Miten Humimetisästäjä selittää tämän ilmiön
syyt? Oikeata syytä hän ei ole ymmärtänyt tai ei ole tuhtonut ym-

Tenmuoksi hänen
hankkia joku määrä syy. Ia

märtää.

palko

sen

on ollut

on hänelle antanut taru n. s.
»mahinko-eläinten" Vahingollisesta
toiminnasta luonnossa. Petoeläin-

suuressa

ten merkitys luonnon
taloudessa on nyt kuitenkin siinä, että ne hämittämät kaikk: heikot ja
alamittaiset yksilöt niistä eläinlajeista, jotka omat niiden ramintokaikki sellaiiset ykna, toisin
silöt, jutka eloon jäädessään olisiVat jättäneet huonot ominaisuuten-

sanoen

jälkeläisilleen, s. o. «liolleet
enemmän tai miihemsimat
män Vahingollisia lajille. Edelleen
petolinnut omat luonnon kaikkein

sa perinnöksi

suuren

näkemänsä

jonkun petolintulajin yk-

silön, toinen huwimetsästäjä taas
jonkun

toisen

petolintulajin yksi-

lön jollakin tawalla

Vahingoitta-

man hänen suojelemaansa »riistaa",
sen munia tai poikasia. Jokainen

sellainen tapaus somellutetaan heti
paikalla koko lajiin oikeana sääntönä, ja silloin huutaa huunmetsästiijä ammattikirjallisuudessaan: tappakaa ja hälmttätiia tämä ~wahintoeläin"!

Ia

se

huuto on toistu-

nut tuhatäänisenä
ja Verenhimoisten liumimetsästäjäin kurkuista kunnes saimme nykyimetsästyslakimme, jolla ei ole
murtaa koko Europassa mitä tulee
häikäilemättömyyteen milliä eläinkuntaa kohtaan. Silla tämä mecsästyslaki, jossa kaikk: hyödylliset
petolintumme, kaikki pöllölajimme ja

sen

haukkamme, tornihaukta niiden
kana, on otettu ~wahinkoe!äinten"
joukkoon niinkuin myöskin uitui,
kuikat, nokikanat, haralat, marikset,
närhit, lepintäiset y. m., on laadussaan niin kummallinen, että se kaikiksi ajoiksi on lausunut tuomion yumimetsästäjän eläinsu,?jelustoimin>
nasta ja laulannut hanen rakkautensa eläinkuntaan kuten pöllön hänen eläinystämällisyytensä augiastallin omen päälle.
Sillä jos pöllöt ja petoli nut,
korpit ja marikset tulisimat hämite,.
tyiU,

silloin

suurllla

aloilla maassamme olisi mailla elö«
mää. Kun marislinnut omat hä°
minneet, silloin maamme on maitta

wiismmpia ja nerokkaimpia lintujaan, Viisaimpia mitä maailmassa
on. Kun uikul kuikat,
pöllöt ja lepinkäiset oioat sukupuuthämitetyt,
toon
silloin meidän

mimetsästäjä itse haluaa murhata.
Niin pitkälle olomme nyt ehtineet
Suomessa, ~cdelläkäwijämaassa".
Li,sään wielä main
Ainoakaan eläinten ystäwö ei rooi

omituisimmat linturyhmänsä.
Ia melkein Vuosittain otetaan uusia eläinlajeja metsäiiista°hoitoyhdistysten pannaluettl-loihin. Ia

ja tyynin mielin. Meiixin täytyy
wälttämättömästi, meidän eläinten
ystäwäin, tässä astassa Viitoittaa
selwät reitit. Emme saa tässä asiontua lllhtaalle, sillä siten me

maamme lintumaailma on menettö-

nyt

wielä pahempaa on, että Mä ~wnh-

inkoeläinten" tuhoamista on suoritettu ja suoritetaan edelleen häi-

jolla ei ole
käilemättömyydellä,
metsästyksen historiassa,
mertaa
niin että useissa meisäliisia°h>oitoyhdistyksissä suVmattujen ~wahinkoeläinten" lukumäärä Vuosittain jo
on suurempi kuin
kelpaaman riistan, jonka yhdistyksen
jäsenet
arkaan omat surman?
neet.

sen

samaan

sa

~Wahinkoeläinten" surmaamises»

ei huwlmetsästäjäin mielestä
mitkään kidutusVälineet ole liian
julmia. Petoelaintautoja,
joita
woi werrata keskiajan pahimpiin kidutuswäline isiin, käyttää huwimetsästäjä yleisesti. Monenkaan huwimetsästäjän sydäntä el liikuta rahtuistakaan että petolintu usein
lentää tiehensä ilman Mloja, lu-i
raudat on Viritetty liian kireälle,
ja sitten menehtyä kauheissa tuskissa, herra tietää missä. Sillä eihän ole kysymyksessä muu kuin Vahingollinen petolintu, jrla henkiin
jäädessään roarmaan olisi murhannut useita sellaisia lintuja, jotka hu-

saa

seuraaavaa.

nähdä tätä lllikkell Nilmäwerisesti

assa

hylkäämme lujan pohjan jalkaimme
epäröidä tehdesalta. Emme
sämme pesäeroa huwimetsästäjöin
kanssa ja lelittäessämme hänet
eläinystäwän ehkä waalallistmmaksi wihamieiheksi, kun hän niin usein
purjehtii Väärällä iipuila, o. tah'
too yleisölle esiintyä rläinystämänä. Hmvimetsästäjää tulee pitää
sinä mikä hän on, täysin samanai.
moisena kenen muun ihmij«n kanstahansa, jota yleisessä tietoisuudessa leimataan eläinten kiduttajaksi, tai parhaassa tapauksessa eläinten surmaajana omaksi huwikseen.

saa

s.

sa

Sillä

twVallisen

humimetsästäjän

ja tamallisen eläinkiiduttajan Välillä ei siweell isesti ole ole-

massa

mitään

erotusta,

yhtä julmia oma: molemmat ja yhtä tunnottomia eläinten oikeudelle.
Ia kun tämä käsitys on symään juurtunut, tullut yleisessä tietoisuudeslihaksi ja Vereksi, silloin eläinsuojelusllsia on saawuttanut erään

sa

suurimmista Voitoistaan kansamme
kaswattamisessa hywrlsi ja inhimillisiksi ihmisiksi.
Thorsten Renwall

Kirjapaino P»!ytyp«», Tuilu, 1915

