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Wahingollifef eläimet ja meffäsfyslakimme
turvattomat.

>TäZtä känn selwille, että metsästä-
M jo silloin oliwat muodostaneet koko
metsästyslain.tuhtonsa mukaiseksi. Toi-
sin'sanoin: Metsästyslainkatsoijokomi-
tea syntyneen ainoastaan metsästystä,
ensi sijassa juuri HUmimetsäZtystä
warten. Ei tahboitu ymmärtää, että
metsästyslain tulee olla sellainen la-
ki, joka myöskin 1 :o) suojelee metsän-
eläimiä metsämiehen merenhimolta,
2:o) erikoisesti suojelee sellaisia eläi-
miä, jntka omat hyödyksi pääelinkeinol-
lemme, maanwiljelykselle, waikka»
kin ne oI i s i watwa hi n g o I-
I i siamet s a s t y k s e ll e ja 3:o)
suojelee sellaisia eläinlajeja, jotka o-
wat erityisesti huomattawia tieteelli-
lisessä ja esteettisessä suhteessa.

Kun säädyt hymäksyiwät nykyisen
mstsästyZlakimme ja fe W. 1898 kor°
keimmassa paikassa wahwistettiin,
olimat maamme metsämiehet, etenkin
Humimetsllstäjät suureNi riLMmsscmn.
Heidän tahtonsa oli nyt tullut laiksi.
Alku oli tehty jo wanhaa me,tsästys°
lakia «tarkastamaan asetetussa komite-assa. Snhen ei kuulunut jäseninä ai-
noatakaan tiedemiestä käytännön
lisen eläintieteen alalta eikä ai-
noatakaan eläinsuojeluksen edus»
tlajaa, waan asiata oli wal°
niisteltu siten, että suw?rnöö-
rien, joita aikaisemmin «li kohotettu
käskemään kruununnimismie»
hiä MllAtllllmaan määrMyihin met-
säMZlain kysymyksiin, nyt tuli antaa
tiedm a) miimelsi kuluneen 5 wuoden
aikana läänissä Muosittain kaadettujen
peto- ja Vahingollisten eläinten luwus-
ta; b) niistä läänin kunnista, jotka oli-
wat perustaneet metsänriistanhöitoyh.
distyksiä, tahi muulla tawoin ryhty»
neet toimenpiteisiin metsänTiistan hoi-
tamiseksi; c) kuntien Miimeksi kuluneen
miiden Mnoden aitana suorittamain
tapporahain määrästä; d) läänistä
wuosittain wiedystä metsänriistasta
sekä samaan aikaan Viedyistä nahois-
ta, kuin Moskin e) paljonko kuljeksi-
mille ostajille samaan aikaan oli myy-
ty metsänriistaa.

Mempänä mainittu kombtean mie-
tintö ftmuutti nämä tärkeät seikat ko-
konaan. Jo pelkkä ajatuskin, että
ivoisi !sattua jotain niin ihmeellistä,
kuin oikeus metsäeläimelle saada
e Iä a omassa katimaassaan, oli kai-
kille komitean jäsenille aimcm wieras.
Metsästyslaki näytti heistä yksistään
asetiukselba ruullksikelPaawan metsän»
riistan suojelemiseksi ja metsästämisek-
si. Juuri tämöm takia tuli metsästys-
laistamme niin ennen kuulumattoman
yksipuolinen ja niin yksipuolisesti Puo-
lueellinen. Suomi uusine metsästys-
lakeineen on ainoa maa, joka on sää-



tänyt lain liioiteltujen ja Valheellisten
metsäMysjmtujen perusteella ilman
tavpeenwaatimaa tieteellistä tarkis-»
tusta.

Walaistukseksi ylläolemaan otamme
tässä puheeksi metsästyslain wahinMl-
liset eläimet ja ,tarkllZ<tamme niitä yk-
sitellen, ei ainoastaan metsästyksen,
maan myöskin eläinsuojeluksen, tieteen
ja mallnwiljelystalouden näkökohtia
silmällä prtäen.

Ensiksi kuitenkin muutamia yleisiä
näkökohtia.

Ei morda mitenkään siweellisessä
suhteessa Puolustaa fttä, että waltio,
antamalla wuotuisiv, amustuksia met-
sästysyhdisryksille kaswattaa yhdistyk-
siä, joiden toiminta m. m. tarkoitaa
sellaisten metsälintulajien tappamista,
joista suuri Nrehm sanoo, että ne itse
aftassll °owat olemassa ihmisten Hu-
wikst. Waltio tekee edelleen kaksinker-
roin määrin pakottaessaan lain amul-
la kuntia maksamaan tapporahoja s e l°
la isist a k i n ~m et'sä s>k aja n
Mu hingo l I i s i sit a elä i,mi s»
ta", joiden tiedemiehet o -

mat se lit t a neeit enemmän
hyödyttämän kuin wahin»
goittllman maanwiljelys-
ta. Sellainen laki turmelee 'simeelli-
sesti kansan ja olisi senmuoksi hetimi-
ten muutettawa. Nuorukainen, jonka
sallitaan tai jota Manhemmat henkilöt
kehottamat «tappamaan lintuja
sen wuokst, että niitä lutsutaan Iva-
hingollisiksi, Vaikka ne eiwät ole teh-
neet hänelle pienintäkään Pahaa, al-
kaa ennen pitkää huwikseen surmata
ilman siimekkäitä lapsia, ja tulee sään-
nöllisesti täiysilllsmuisekst waituttuvan
luonteeltaan komaksi, tunteettomaksi ja
julmaksi. Olen tästä nähnyt useita
esimerkkejä.

Ia sMen eräs toinen seikka. lo>°
kaisen tulisi chatella, miten woimak-
kaasti ihmisen tunne-elänckän waikut»
taa, onko lintuja luonnvKsa

wai eikö. Hahdon ainoaÄaan
simumennen huomauttaa parista sei-
kasta. 1) Kun juhannuksen aikaan
lintujen laulu taukoau, olemme huo-
maaminamme jotain syksymäistä luon-nossa, maikka on sydänkesän aika, jol-
loin luonto koreilee täydessä kukkalois-
tossaan. 2) Seutu, jossa ei näy il-
massa leijailewia lintuja, ja mesistö-
seutu, jossa ei näy medessä uiskente-
lemia lintuja, tuntuu meistä autiolta
ja kolkolta, olkoon kastmkunta miten
hymyilemä tahanlsa. Niin moimak-
kaasti Maikuttamat linnut meidän,
maahan kytkettyjen olentojen, tuntei-
siimme.

Niitä lintuja, jotka tässä suhteessa
.Vaikuttamat moimakkaimmin meihin
ihmisiin, tulee eläinten ystämien ensi
kädessä koettaa suojella ja pysyttää
maassa.

Niille linnuille taas, jotta elämän
sään tm ruumiinratenteensa puolesta
omat erityisesti merkillisiä, tulee tie-
demiesten waatia suojelusta eikä mil-
loinkaan sallia, että metsästäjät kuo-
lemalla ja Hamityksellä ahdistamat nii-
tä hämittääkseen ne sukupuuttoon
~metsästäjäin mahingollisina elai-
minä".

Nähdessämme nyt yksityiskohtaisesti
tarkastamaan niitä eläimiä, joilta
metsästyslaki kieltää suojeluksensa,
moimme jakaa ne neljään luokkaan:

1) Metsästäjän mahingolliset eläi-
met, j>ois>ta kunta, jossa eläin on am-
muOu, on welwollinen maadittaissa
maksamaan tapporahoja;

2) Metsästäjän mahingolliset eläi-
met, joita, missä hymänsä niitä wa°
paudessa ivaan tawataan, saadaan
tappaa tai pyydystää ja pitää hymä»
nään!

3) Muut Vahingolliset eläimet, joi-
ta, samoinkuin ~metsästajan wahin-
Mllisia eläimiä!", saadaan tappaa, pyy-
dystää ja Pitää hywänäön; ,



eläimet, joilta, waikk'eiwäi ne ole
~MLtsästäjän Vahingollisia eläimiä"
tai ~ruuQkftkelpaawaa riistaa", kuitew»
kin Puuttuu kokonaan metsästyslain
turma, ja jotka tawallifesti owat har»
jotuseläimiä metsästäjille rauhoitusai-
kana.

Ilipaänsä,on karhu miaton ja maa-
raton eläin. Kun oleskelin Karjalas-
sa noin 15 wuotta Men, kerrottiin
Hiitolan pitäjässä, että eräs Pieni wii°
stwuotias tyttö tapasi karhun metsäs-
sä. Tyttö piti karhua suurena, mus-
tana koirana, jonka hän pari miikkoa
Men o<li nähnyt kyNZsä, jossa asui hä-
nen sukulaisiaan. Hän tarjosi karhul-
le marjojaan, joita hän oli poiminut,
ja karhu söi niitä hymällä ruokahalul-
la. Mutta kun karhu tytön mielestä
söi niitä liian PoHon, 'löi hän sitä lie-
MaHti päähän ja sanoi: älähän syö
kaikkia marjojani! Karhu lynkytti
silloin tiehensä.

Metsästäjäin ruuakstkelpaaman riis-
tan taas,woi jakaa kahteen ryhmään:
1) n, k, metsästyskelpoinen riista (sor-
salinnut, kanalinnut ja muutamat kah-
laajalajit) ;

2) ruuaMelPaawat pikkulinnut.
Edellistä näistä miimeksimaini-

tuista ryhmisitiä ei käsitellä tässä kirjo-
tuksessa, maan ainoastaan jälkimmäis-
tä.

Ensimäinen ryhmä ~metsästäjän
mahingollisistll eläimistä'' käsittää ne,
jotka metsästyslaki leimaa kaikkein ma-
hingollisimmiksi maassa, siihen mää°
rään mahingllllisikft, että jokaisen
maan »asukkaan tulisi koettaa hämittää
niitä, missä maan tapaa. Sen wuoksi
on myöskin kukin kunta lain mukaan
welwollinen maksamaan tapporahoja
kustakin sellaisesta, kunnan alueella
tapetusta otuksesta. Nämä hämitettä»
miFsi tuomitut eläinlajit omat:

Ollina karihu murhattiin seu-
raamana talwena pesässään ja yhtä
sen poikasta pidettiin kesynä Hiitolan
asemalla, missä sen näin kulkeman wa-
paana. Koskaan ei se hätyyttänyt ke-
tään, maikka moni talonpvikaisrenki
ja Poika ymmärtämättömyydeschä kai-
kin tuwoin «sein sitä härnäsi.

Allamainittu on kerrottu karhun
luonteen pääominaijamksien lelMittä-
miseksi. Mitä taasen karhun elämän-
tapoihin tulee, niin elää se suurimmak.
Si osaksi kaswiaineistll. Mutta kun met»
fässä karja hyökkää sen kimp-
puun, tappaa se jonkun hyökkääjistä,
jonka se sitten syö. NÄin Pääsee se li-
han makuun ja woi nyt tulla määräl-
liseksi petoeläimeksi. Sellainen karhu
on ,Inonnollisesti ammuttawa, ja sen
tekee metsästäjä mielellään, jo siitäkin
syystä, että saa karhunllmpujan mai-
neen. Mitään rahoja ei kuntain tar°
witM siitä maksaa. Karhun turkki on
taimella, silloin kun se makaa pesäs-
sään, siksi kallishintainen, että kyllä
maksaa waiwan etsiä niitä. Olisi siis
melkein häpeä, Mä"tämä oimallinen
eläin häwitettäisiin sukupuuttoon,
maassamme, kuten metsästyslaki edel-
lyttää.

karhu, susi, ilw es, ahma,
kettu, totkn (meri- ja maa-
kotka), huuhkaja, kan a°

haukka, merilokki, kor PP i
j a m a r i s.
Karhu on Suomelle «minainen

eläin, jopa siihen määrään, että
suomalaista on werrattu kar-
huun kotimaansa metsissä, ja usein
nimitetään Suomea ulkomailla Kar»
hujenmaaksi. Wuosikymmeniä wai-
non alaisena ja scllamurhan
esineenä oltuaan pesässään tai»
wisaiklllln on karhu jo hä-
mitetty sukupuuttoon suurimmassa o»
sassa maatamme. Ainoastaan Itä-
Suomessa ja Lapissa löytyy wielä ha»
janaisiä jäännöksiä metsiemme mui-
noin niin mahtamasta kuninkaasta. Maamme määrällisin petoeläin on



s v s i. Sen Vahingollisuus on yleensä
tunnettu ja syyllä siitä huomautettu.
Lapissa on se oikeana witsaukiena Po-
rolaumojen omistajille. Eräänä muon-
na tappoi ja raateli susi läW-Suomes°su lapsiakin. Kuntain maksama tappo-
raha, 100 mk. täysikaswaneesta ja 50
mk, poikasesta on marsin paikallaan.

Paikallaan on myöskin 25 mk. tap-
porahan maksaminen lampaita tuhoa-
omasta ilm eks est a. Vahingolli-
sesta, mutta Pohjoisilla seuduilla harmi-
naisesta ahmasta on samalla ta-
woin tapporahan maksaminen marisin
Paikallaan, maikka 50 mkaa täysikasma-
neeslta ja 25 mkaa Poikasesta ehkä lie-
nee liian paljon.

Uiman toisin on sitäwastoin asian-
laita, mitä tulee tapporahan suorit-
tamiseen ketusta. Ketunnahka, jo-
ka on kelwollinen ainoastaan talwis-
aikaan, on ennen kaikkea armokasta
turkistamaraa. Siksi tuottaa jokainen
kesällä tapettu kettu maalle taloudel-
lista tappiota.

Metsästykselle on ketun mayingolli-
suus ihmeteltäMan pieni kaikista mer-
killisistä ~metsästysjutuista" huoli-
matta. Ketun Punainen turkki nä-
kyy liian hymin, sen kulkemisen met-
sässä ilmoittamat jo pitkän matkan
päästä metsän suojeluspoliisit: waris,
Punarinta-satakieli y. m., eikä sen
Mainu ole kyllin tarkka, jotta se Möisi
mainittamllssa määrässä saada kiinni
~syötämäksi kelpaamia metsäneläimiä".
Etema metsästäjä ja käytännöllinen
eläinten tuntija, konserivaattori Gu-
staf Kolthoff, on Perusteellisten tutki-
musten jälkeen supistanut ketun ma-
gollisuuden metsästykseen nähden (kat-
so: Gustaf Kolthoff, ~Wart Ville-
bråd", 1 osa) siihen, että se ~Poikk-
eustapaukMll syö ruuaksi kelpaamaa
metsänriistaa", s. o, niin ihmeteltä-
wän Mahaan, että metsänriistanhoito-
yhdistyksissämme kuultujen suurten
sanain ~punaisen sissin" toiminnasta

Tässä lienee myöskin Paikallaan
mainita, että kettu syö paljon metsä-
marjoja, kun ne omat kypsyneet.

Eläintieteilijälle ja eläintenystämäl-
le on kettu hymin mielenkiintoinen
eläin, joka henkisessä suhteessa o« kaik-
kia Milleinä elämiä Petoeläimiämme
korkeammalla. On sangen opettamaa
tutkia niitä eri tapoja, joita kettu käyt-
tää selmiytyäkseen sangen erilaatuisista
Maikeuksista elämässä. Kettu Mus-
taa siten tiedemiehelle kysymykseen, mi-
ten korkealle ymmärryksessä petoeläin
woi kohota Petoeläintyypin mukaan
rakennetuilla aimoilla.

olisi Pitänyt tehdä metsästäjämme
miltei naurettamiksi niin heidän omis-
sa kuin yleisönkin silmissä.

Maamiehelle on kettu sangen
hyödyllinen, sillä se on paras
hiirien ja Peltomyyräin hämittäjä. Ia
Peltomyyrät syömät tawallisina muo-
sina, Marsinkin silloin kuin Milja on
aumoissa, paljon miljaa, Paljon enem-
män kuin moni aamistllllklllln, (Tar-
kastllkaapa ivaan esim, kuhilaiden al-
la olemia myyränpesiä. Kunkin Pe-
sän ääressä tapaa silloin maassa kuo-
pan tai pari sellaista, reunojansa myö-
ten täynnä miljaa Poikasien tulemaksi
tarpeeksi.) Taksassa omat Peltomyy-
rät monasti esiintyneet tuhoa tuotta-
malla tamalla, saaden aitaan useihin
miljooniin markkoihin nousemia wa-
hinkoja.

Wahinkoa maamiehelle tuottaa kettu
ainoastaan marastamalla kanoja met-
sässä tai sen reunalla sijaitsemista tor-
pista ja taloista. Joskus on myös-
kin sattunut, että joku Manha kettu
on tappanut Pienen karitsan. Mutta
kaikki jutut siitä, että kettu olisi s«r-
mannut ja mienyt mennessään täys-
kasmuisia lampaita, riippumat Mar-
inaan joko määristä huomioista tahi
on niitä pidettämä, tumallisina ~metsäs°
tysjuttuina", s. o. sellaisina, joilla ei
ole totuudenmukaista Perustetta.



Mämllinitun nojalla on määrin lu-
kea kettu mahinkoeläinten joukkoon,
mutta aiman ennen kuulumatonta on
sijoittaa se eläinten joukkoon, jotka Pi-
täisi hämittää sukupuuttoon. Tape-
tusta ketusta maksettawat Palkinnot
(5 mk. täysikasmuisesta, 2 mk. Peni-
kasta) omat siis poistettawat, koska ne
omat tulleet täytäntöön metsästäjäin
antamien määrien tietojen perusteella.

kuin se otti toisen, sanoi mies: ~Tul»
kaa nyt taas ja tarjotkaa 500 kruu-
nua saadaksenne ampua kotkan, jos
haluatte, mutta kotkaa ette siitetään
saa." Jos tämä olisi tapahtunut
Suomessa, olisi ensimäinen paikalle
sattunut sunnantaimetsästäjä ampunut
kotkat, ja sitä paitsi saanut kunnalta 5
mk. kappaleelta täysikasmuisista ja 2
mk. kustakin kotkan pojasta. —

Kotkat, maakotka ja meri-
kotka omat mahinkoeläimiä metsäs-
täjäin silmissä, koska ne tappamat sel-
laisia eläinlajeja, joita metsästäjät
itse haluamat tappaa. Merikotka on
sitäpaitsi Vahingollinen kalastukselle,
koska se pyydystää sellaisia kaloja, joi-
ta kalastajat Pyydystämät. Maamie-
helle omat ne sitämastoin melkein maa-
rattomia eläimiä. Onhan joskus sat-
tunut, että totta on mienyt karitsan,
mutta tämä on harminainen poikkeus-
tapaus; koskaan se ei ole mienyt lap-
sia, kuten maliin näkyy kirjoissa luet-
taman. Maamme suurimpana ja mah-
mimpana petolintuna on kotka eläin-
tieteilijälle mielenkiintoinen eläin.
Luonnonystämälle on se kaikkein ar-
mokkaimpia lintuja, mitä meillä on.
Ei yksikään muu lintu maituta niin
esteettisen maltamasti tuin kotka.
Joka terran on nähnyt merikotkan
kohoaman yhä ylemmäksi korkeuteen,
kunnes sen kaukoputkella maan mii-
mein näkee maitoisena, tiiltämänä
Pilkkuna auringon loistamaa pintaa
mastaan, hän ei unhota sitä koskaan.
Kolthosf kertoo, miten eräs rahwaan-
mies ei sallinut hänen ampua toista
eräästä merikotkaparista, maan sanoi:
~Nämä kotkat omat esi-isieni aikaan,
niin kaumas taaksepäin kuin meillä on
kertomuksia niistä ja niiden elämäs-
tä, pesineet täällä muoristossa, eikä
niitä saa kukaan ampua." Ia kun
mies kuitenkin lopulta suostui siihen,
ja jälelle jäänyt totta kolme muotta
suri menettämäänsä naarasta, ennen-

Komean, majesteetillisen lentonsa
kautta on kotka siis wetänyt ihmisen
huomiota puoleensa siihen määrään,
että se on tullut mahtawien maltojen
mertauskumaksi, kuten esim. kaikkien
Europan keisarikuntien. Msi ainoa
kotka ilmassa antaakin paljon enem-
män eloa ja kauneutta seudulle kuin
joukko jäniksiä maassa ja paljon muu-
ta ~ruuaksi kelpaaman riistaa" sen li-
säksi. Jo heikoinkin luonnon kauneut-
ta janooma tunne maatii, että ko-
ko palkintojen suoritus
maamme uljaimmista lin-
nuista, kotkista, on lope-
t e t t a m a.

Teuraama sukupuuttoon hämitettä-
maksi tuomittu lintu on huuhkaja.
Se Mahingoittaa metsästystä pyydys-
tämällä ruuaksi kelpaaman riistaa, ku-
ten kanalintuja, jäniksiä ja sor-
sia, mutta luulisi oleman metsäs-
täjän ystämä sentäyden, että se
yöllä käy maristen kimppuun ja
tappaa mitä. Metsästäjät täyttämätkin
sitä sentähden maristen joukkomurhaa-
miseen, jolloin se on sidottu tankoon tai
muuhun sellaiseen, (Tämä on tietysti
eläinrääkkäystä.) — Lintu on maan-
Miljelijälle enemmän hyödyllinen kuin
Mllhingollinen, se kun hämittää suu-
ret joukot myyriä ja metsähiiriä. E-
läintieteilijän ja eläinten ystämäin
mielenkiintoa herättää se elin- ja peji-
mistapojensa kautta. Huuhkaja' on
metsiemme lintumaailman kummalli-
sin yöpeikko, jonka ääni loihtii niin
mahtaman erämaantunnelman, ettn



minkään muun linnun ääni, tuskinpa
edes kuikan, moi sellaista aiheuttaa.

Huuhkaja luetaan siis Määrin sel-
laisten lintujen joukkoon, joista mak-
setaan tapporahoja. Ia kuivaamaa on,
että metsästyslain mukaan jokainen
kunta — siis etupäässä maamiehct —

on weliooitettu maksamaan heille hyö-
dyllisestä linnusta tapporahaa 5 mk.
täysilaswaneesta ja 2 mk. poikasesta.
On rauhoitettuina Pesi-
mi s aj a k si. (31 p:aän heinät.)

Metsiemme Mahingollistn petolintu
on kan a h auk ka. Se tuhoaa suu-ressa määrin metsänriistaa. Se on il-
man merkitystä maaniviljelykselle.
Eläintieteilijän mielenkiinnon herättääse elintaivoillaan. Se on kaunis Peto-
lintu, mutta ei herätä myötätuntoa
pyyntitamallaan. 'Se on tiikeri Peto-
lintujemme joukossa. Kunnallislauta-
kunnan esimiesten on tamallisesti hy-
Min Maikea erottaa sitä hiirihaukasta,
joka on hyödyllinen. Kuntainmak-
settawaksi määrätyt tap-
porahat (3 mk. täysitasmaneesta
ja 1 mk. Poikasesta) o M a t sentähden
wälttämättä lakkautetta-
wat.

Merilokki on maamme suurin
lokkilaji. Se syö merilintujen
munia että äsken munasta päässeitä
merilintujen Poikasia. Munien häivit-
tajänä ei merilokki kuitenkaan ole lähi-
mainkaan niin mahingollinen kuin
rahwas itse taivalsi tulleine munien
keräämismeen, kansa kun kokoilee mu-
nia kaikenmoisista saarilla, luodoilla
ja kareilla olemista linnun Pesistä.
Merilokki syö ainoastaan pieniä kaloja
eikä sillä senwuoksi ole mitään merki-
tystä kalaistukseettkalln nähden. Se, ku-
ten kaikki ~walkolinnut", antaa eloa
metsättömälle ulkosaaristolle. Poikasia
on warsin waikea erottaa muiden lokki-
lintujen poikasista, jonka ivuosi niistä
ei pitäisi saada maksaa tapporahoja. Sil
la saariston muut malkolinnut, lokit

ja tiirat, antamat niin Paljon eloa il-
mcnnerelle, että niitä ei edes lähimain-
kaan Moi korwata millään muilla lin-
nuilla. Merilokin aikaansaama Ma-
hinko ei myöskään ole niin suuri, että
se oikeuttaa asettamaan kuntien mak-
sattamaksi 2 mk. jokaisesta tapetusta
täysikasmaneesta merilokista ja 5l) p.
kustakin tapetusta merilokin poika-ses-
ta, maan on nämä maksut
PoistettaMa.

Korppi on mahingollinen saa-
ristossa, jossa se usein hämittää ruuaksi
kelpaawain lintujen pesiä. Mutta kun
korppi on merrattain harminainen,
muodostuu sen aikaansaama mahinkosangen mähäftätöiseksi. Syömällä raa-
toja se hyödyttää. Sisämaassa sillä ei
ole mitään merkitystä maanmiljelyksel-
le, eikä se tuota mitään mainittamaa
Mahinkoa metsästykselle. Se on maam-
me suurimpia lintuja ja uljaimpia len-
täjiä. Se on maailman Miisain lintu.
Kuntain maksut: 13 penniä kustakin
tapetusta täysikasmuisesta korpista ja
10 Penniä poikasesta on poistet-
t am a.

Wari s tekee Mahinkoa metsästyk-
selle saaristossa samoin kuin korppi-
kin, mutta on sisäsaarisiossa enemmän
hyödyllinen kuin mahingollinen, se kun
hämittäa erilaatuisia maanmiljelykselle
Vahingollisia eläimiä, Wielä enem-
män on se hyödyksi sisämaassa. Se on
Malttamaton, monenlaisten mahinkoe-
läinten tuhoa tehdessä (niittymadot,
peltomyyrät, turilaat, nunnaperhoset).
Ilman marista tulisimat tällaiset hämi-
tykset säännöllisiksi, kuten niittymatojen
hämitykset nyt oivat Pohjanmaalla.
Wariksen mahingollisuus Miljan syö-
jänä on paljoa pienempi kuin ta-
ivallisesti luullaan. Waris on
lintumaailman tärkeimpiä suo-
jeluswartioita petolintuja, petoeläi»
mia ja Petoihmisiä mastaan. Se on
korpin jälkeen maailman Miisain
lintu. Suuremmista linnuistam-



mc on se maiseman nätywimpiä.
Ilman marista olisi ilma u°

seilla seuduin tyhjä tamallista suurem-
mista linnuieta. lärmien rannat mo-
nin paikoin sekä jäät kemäisin ja tal-
wisin saamat eloa maristen kaut-
ta. Sen mahemmän miellyttäMa ääni
maituttaa kuitenkin elähyttämästi, ai-
nakin yhtä paljon kuin sade, tuuli ja
aallonloiste, — WariZonpois-
tettawa wahintoelainten
joukosta.

peta hyödykseen, ja huwikseen, owat
mriJjäsiiij&lam mutaan seuraamat:

Mäinti)n a a t a, Hiller i,
tuhkuri eli wc sik k V, h ;t) I-
je, hiiriäis p ö l l ö, tunt u°
rip- ö I lö, to arp us h auk ka,
muuttohaukka, tunturi-
hau 'k a, pouta hauk f a, pu-
na j a l k ahau f k a, tor n i-
'£) a u kk a, me h i läi s h auk k a,
hiirih a n k k a, pieta na-
hamk k a, kala i' a asti, sin i-
hanf t a, fuiPp&p t) r s t ö i°
nen r a iskä, t un tu r iräiZ-
f ai, kuikka, kaafkuri, s i I ¥»

k i ku i kk a, harmaak v r T k u-
uik f u, mn § t a kurk ku- v i f -

ku, etelän u i k k v, mi er i°
met s o, hara i k a, närhi ja
kuu s a n a. pfiteeniä 30 Taida
ja kuitenkin on 'luettelosta jältettt) pots
kaikki tähän tuuluwat maalsa löyly-
mät satunnaiset lajit.

Käykäämme nyt kästksi metsästys-
lain toiseen eläinryhmään, metsästä-
jän n. k, ,'wahmVoelöimiin", joita ih-
minen jaa tappaa, Pyydystää ja pi-
tää hymänään, missä ja milloin hän
maan niitä tapaa. Nämä eläimet o-
mat toisin sanoin sellaisia, jotfa yh-
teiskunta metsaZtyslain kautta on jät-
tänyt peto ihmisten käsiin, ja sen kaut-
ta tuominnut Henkipatoiksi «massa
isänmaassaan.

Aluksi Pieni huomautus. Metsästä-
jät tahtomat tawallilsesti olla eläinten-
ysiäimiä oleminaan, ainakin kun on
kyiymys ruuäkstkelPllalmastll riistasta
ja bamällisesti myöskin pikkulinnuis»
ta. Kuitenkin luulisi, ettei «läinten-
ystcwä, Marsinkaan kun hän on mvt-
säsläja, koskaan ampuisi itse lintua
ulkona luonnossa tai sallisi kenenkään
muun tehdä siiä sinä aikana, jolloin
linnut pesimät. Sillä metsästäjä tie-
tää 'kyllä sen kauhun, jota eläinmaail-
ma tuntee kuullessaan laukauksen met°
säMä. Metsästäjän tulee siis myöskin
tietää, että jos hän sinä aikana wuo-
desta tahtoo uutterasti amPua wa°
hinkoeNimiään, linnunpoikueet jäämät
Pieniksi. Sellaisissa tilaisuuksissa on
siis, ei ~punain>en sissi", waan walkoi-
new 'metsästäjä ollut ~wahinkoe-
läin".

Näiden lajien arwostelewa tutki-
mus antaa seuraawan tuloksen:

Ma n 11) m«ä t a on toerenS)t=
moinen ja metsien ruuckkstkelPaawalle
riistalle wahingollinen däm. On eh«
'fä arnwVain turkiseläimemme. Sen
turkki on kelwoton fejäfffä. Eläin käy
tawoft wuddelta Yhä harwinllisemmaksi.
Maamichelle Mä, ei ote mitään mer-
kitystä. On 'iiortootm näikywissä 'luon-
nossa muulloin kuin iltapäimism ja
öisin. Olisi metsästäjän 'kannalta kat-
soen talmisin pyydyÄMäwä, mutta ke-
säkfi rauhoitettama. Me t i äs tYs-
yhdistysten ci ole so 1°
T 111 aro a maksaa f Mia
palkintoja.

Hilleri, havminainen; löytyy
jossain määrin 'yleisemmin Karjalan
kllnnoksella. On hyödyllinen myyrien
ja Uivien hämittäljanä. Tekee wäliin
wahinkoa sieppaamalla jonkun lin-
n,unpojan. On avwokas turkiseläin.
Nahalla on armoa ainoastaan talwisin.

Motsäsltäjän erityiset wahintoeläi»
ne, joita metsälstysyhdistysten jä-

senet saamat ja oifeastaan tulee tap-



On poiste t tawa ~w ahi n-
k o e l ä i ntc n" i o v k os t a.

raion. Mieltäkiinnittäwä elintapv-
jensa wuoksi. Wahinkoelmn, joskaan
siiiä ei Pitäisi tapporahoja maksaa.>T ufy kuri eli wesi t { o

an myöskin harwinainen eläin, jota on
maahan tullut iuästälftäin. On luon*
teenomainen Suomelle. Elää piems»
ta kaloista. Häwittaä erittäin tm«
Hingollisia ojamyyriä. Nahalla -on
ainoastaan taiteella axtooa turkit»
fetta. Ansaitsee tiedemiesten huomio-
ta elintapojensa wuoksi wedessä.
On po istet t a w a ~to ahi n°
k o e l ä i nte n" joukosta.

Muuttohaukka. Wahin-
gollinen metsäAtykselle koska osaksi elää
ruuakft kelpaamasta riistasta, muttasen ohesffll nretfäéttifielle kokonaan
merkityksettömistä! linnuista, kuten
närheistä, harakoista, wariksista, tou-
komeMMa j. n. e. I'etä lokeista, tii-
roista, kiisloista 9. m. Maanwilje-
ir){fe'tte sillä ei ole mitään merkitystä.
Zaaristossa se on Hyödyksi haahkain
suojelemisessa, koska se estää! waritsta
ja lokkeja saapumasta fttirte, missä se

pesii. Samoin tuin tunturihaukka
maamme luurin ja jaloin haukka.
On maamme kauniimpia lintuja ja
taitllwimpia lentäjiä. Ihmeelliset
silmät täytyy olla Mä 'mei'fästäjäHär
joka ei ihastu näh'des>sään muuttohau-
fan lentämän, maan tahtoo sen suku°
Puuttoon HÄmittää. On kaikkialla
harwinllinen. Pa istel t a m a ~w a-
hinl o e lä int e n" j ouk ost a.

e auk k c Vahingollinen. Hy«
toin) yleinen maassa. Elää isommista
kaloista. Herättää tiedemiesten mie-
lenkiintoa. Woidaan edelleen lukea
wahinkoelmmiin.

Hyl j e. Wahinyollinen kalastuk-
selle; yleinen maas!!». Wiisas eläin,
Ma anisaitsee tiedemiesten huomiota.
Wvidaan samoin edelleen lukea wa-
hinkoeläi!miin.
Hiiriäi s p ö l I ö. On Mlllln"-

wiljÄykselle myyrien häwittäjänä! kaik-
kein hyödylliisimpiä pöllÄajejamme.
Ei ole wahingollinen metsästykselle.
Herättää tiedemiesten mielenkiintoa
elintapoienisa wuoksi. On erehdyksestä
~metsästysjuttujen" Perusteella jou-
tunut mahinkoeläinten joukkoon.
On ra v h>o i t e t t a w a.

Tunturihaukka. Aiman
satunnainen peräpohjolan lintu.
ElintawllÄtlllln edellisen kaltainen ja
sellaisena nautinto silmille. Qn myös-
kin p o> isset 't a m a ~m ah i n ko-
eläinten" j ouk o st a.

Nuolih a v k k a. Metsästyk-
selle .mahinaoton. Jotenkin ilman
merkitystä maanwiljeWselle, koska
lyö suuria hyönteisiä, ja ilmassa len-
täwiä pikkulintuja. Herättää taiteel-
lisella lennollaan ihastusta eläinten»
ystäwässä. Maailmassa ei «Ie ainoa-
takaan Pääiskysta suurempaa lintua
(lukuunottamatta muuttohaukkaa ja
tunturihaukkaa), jossa samassa mää-
rin kuin nuolihaukassa yhdistyy, kaik»
ki, mikä tekee linnun täydelliseksi sekä
muodvltaan että lennoltaan. On suo-
ranainen nautinto siimoille. On niin-
ikään Po ist e t t awa ~w ahi n-
ko e l ä i ntc n" j ouk ost a.

Tunturipöllö. Hyödylli-
nen kotimaassaan, Lapissa, sopulin-
häwitWjänö!. Muuttaa usein tai-
weksi eteläänpäin ja moi silloin pie-
nsmpien nakertajien Puutteessa käyt-
tää rawinnvkseen ruuaksi kelpaawaa
riistaa. Harwinainen joka
ansaitsee tiedemiesten huomiota.
On po ist e t t awa ~w ahi n°
ko e lä> int e n" joukost a.

lW a L p v s h auk k a. On lintu-
maailman kissa. Elää melkein yksis-
tään PikkMnnuistll, etupääOsä war-
puskinnuista ja leiwosista. Kotiwar-
pusen pomo. On lmeMstykselle waa°



Po u t a h auk ka. Metsästyk-
selle wahinloton, MaanwiHelyVselle
fiiätoaSioiti wllhingollinen, sillä sesurmaa Pikkulintuja, 'etenkin kirwisiä,
kiuruja, marpuslintuija, {eltaitna©iä=
rniffejn y. m. ©e hätyttäö saalistaan
lentäen tamallisesti lähellä maan pin-
taa, joten se ei ole niini hluomattlltviZsa
kvin muut lajit. Waitka onkin toa:f)info=
eläin, niin ei sitä lfuitenkaan saa ottaa
metsästysyhdistysten „ kuolemaan tuo«
mittujen luetteloon", sillä tästä olisi
wain seurauksena nuÄihauWojen ja
tornihaukkojen joukkomurha.

Herättää tiedemiesten mielenkiintoa.
On rauhoitettavia.

Hiirihaukka. Metsästykselle
wahingoton. Syö joskus ruuaksi kel-
paawien eläinten poikasia. Maanwilje-
lykselle hyödyllinen myyrien häwittä-
jänä. Maamme linnuista etewin kyy-
käärmeiden häwittäjä. Antaa eloa mai-
semille ja ilmamerelle. Tekee kewäisin
ilmassa hywin miellyttäwiä tanssiliik-
keitä. On rauhoitettavia.

Puna j a I k ahauk k a. San-
gen harwinainen, itä-suomalainen lin-
tu. Wahingoton metsästykselle ja wer-
rattain merkityksetön
selle, koska syö ainoastaan suurem-
pia lentllwiä hyönteisiä. Antaa eloa
maisemalle kauniin höyhenpukunsa ja
kewyen, misllyttäwän pääskysen len-
toa muisltuttawan 'lentonsa takia. O n
rauhvit e t t a w a.

Piekanahllukka. Wastaa poh-
jois-Suomes-sa hiirihaukkaa, tvaan on
wielä kauniimpi. Se on Lapin Paras
sopulien häwittäjä. Woi talwisin ja syk-
syisin tllwata etelä-Suomessakin. On
metsästykselle wahingoton. On rau-
hoitettawa.

Kalasääski. Elää suurista ka-
loista ja on sellaisena jossain määrin
wahingollinen kalastukselle. Kokonaan
wahingoton metsästykselle. On omitui-
simpia petolintujamme ja tieteellisessä
suhteessa mieltäkiinnittäroä. Antaa il-
mamerelle eloa lennollaan sekä tum-
malla ja roaalealla höyhenpuwullaan.
On poistettawa ~wahinko>
eläinten" joukosta.

Torni h auk k a. Wahingoton
metsästylselle, Hywin hyödyllinen
imaanwiljelMelle, koska on lyleistmpiä
myyrien ja hiirien häwittäiiä. Siep-
paa joskus PoikkeuZtaPllUkselsa lin°
nunftojan. Untna ÄoMuutta maise-
mille, kun se seisten ilmassa siiwet
hajallaan! Tapyttelee wrljelysmaiden
yllä. On rauh oitet t a w a.

Suippopyrstöinen rais-
ka. Kalastukselle wahingoton, koska
syö ainoastaan Pikku kaloja, joita riis-
tää lokeilta ja tiiroilta. Jotakuinkin
maaraton metsästykselle, se kun wain
osaksi syö lintujen munia ja Poikasia.
Maantviljelykseen nähden sillä ei ole
mitään merkitystä. Elintapojenpa Puo-
lesta merkillisimftiä ja mieltäkiinnittä-
wimpia lintujamme. Tawataan hywin
wähässä määrässä ulkosaaristossa. O n
rauhoitettawa.

Sinihaukka. Harwinainen lin-
tu. Jossain määrin wllhingollinen
metsästykselle, se kun joskus syö lin-
nunpoikia. Syö muuten sammakoita,
sisiliskoja, käärmeitä, myyriä, metsähii-
riä y. m. Herättää tiedemiesten mielen-
kiintoa, antaa eloa maisemalle. O n
rauhoitettawa.

Mehiläishaukka. Wahingo-
ton metsästykselle. Hyödyllinen maan-
wiljelykselle, koska Pääasiassa syö am-
piaisia ja suurempia hyönteisiä, myy»
riä, hiiriä, sammakoita, käärmeitä, si-
siliskoja y. m. Antaa eloa ilmamerelle.

Tuntur ir ai s ka. Ei ole mi'
taan merkitystä metsästykselle eikä
maanroiljelykselle. On Lapissa sangen
harwinainen lintu. Ei elä rcsrooa-
misesta, kuten edellinen laji. Tieteelle
mielenkiintoinen. On rauhoitet-
taw a.

Kuikka, Syö Pikku kaloja, joten



se on jotakuinkin wahingoton kalas-
tukselle. Ei kuulu ~ruuaksi kelpaa-
waan riistaan," Maanwiljelykselle sillä
ei ole minkäänmoista merkitystä. Mi-
lenkiintoinen tieteelle, se kun on
räisempiä maassamme löytymistä lin-
nuista. Antaa eloa salojärwille. O n
rauh oit ett aw a samaksi a°
jaksi kuin suorsat.

wahingollinen. HäMittaa silloin täl-
löin pikkulintujen munia ja Poikasia,
On metsiemme, puistojen ja Puutar-
hain koristuksena, Waikuttaa luon-
nossa, myöskin maatalojen ympäris-
tössä elähyttämästi. On poistet-
ta M a ~w a h i n k o e I a i n t e n"
joukosta.

Kaakkuri. Merkille pantawa
lintu samalla tawoin kuin edellinenkin.
On r a uh o i t ett am a samaksi
ajaksi kuin fuorsat.

Närhi. Ei ole metsästykselle »va-
hingollinen. Ilman merkitystä maan-
wiljelykselle. Ryöstää silloin tällöin
Pikkulintujen munia ja poikasia, Antaa
luonnolle eloisuutta. Monasti epämiel-
lyttäwä, mutta mielenkiintoinen ja
waihtelewa ääni. Matkii muiden lin-
tujen ääniä. Esiintyy talwisin usein
maatalojen läheisyydessä. On pois-
te tta w a wahinkoeläinten
joukosta.

Silkkikuikka. Ei kuulu ruu-
aksi kelpaamaan riistaan. Ilman war-
sinaista merkitystä metsästykseen näh-
den. Sangen alkuperäisenä lintulaji-
na tieteelle mielenkiintoinen. Antaa e-
loa asumilleen Mesistöille. On otettu
~wllhinkoeläimien" luetteloon metsäs-
täjien malheellisten juttujen perusteel-
la, että muka karkottaisi suorsia. On
r auh oi t ett aw a samaksi a»
jaksi kuin suorsat.

Kuus ank a. Ei ole metsästyksel-
le määrällinen, merkityksetön maan-
wiljelykselle. On Lapin mieltäkiinnit-
tämimftiä, merkillisimpiä ja eloisuutta
herättämimpiä lintuja. O nrauh oi>
tettaw a.

Tässä lienee paikallaan esittää erään
tanskalaisen tiedemiehen lausunto Ma-
rislintujen ryhmästä, jota metsästä-
jämme ja metsästyslakimme niin anka-
rasti tuomitsemat.

Harmaakurkk u°u i k ku, mus>
t a kurk k u°u ikku ja etelän
uikku omat enemmän tai wähemmän
harminaisia, metsästykselle, kalastuk-
selle ja maanmiljelykselle merkityksettö-
miä lintuja. Omat tiedemiehille mie-
lenkiintoisia. Tekemät hauskan waiku-
tuksen niissä mesiZtöissä, missi esiin-
tymät. Kuten edellinen laji metsästä-
jäin Valheellisten juttujen perusteella
asetettu mahinkoeläinten joukkoon.
Omat r auh oitett a w a t sa-
maksi ajaksi kuin suor»
sat.

.Metsästäjän silmissä ei warislintu-
ja auta se, sanoo tämä tiedemies, että
ne owat parhaimpia ja miisaimpia lin-
tuja, niitä, jotka henkisessä suhteessa
omat kohonneet niin korkealle, kuin lin-
tu yleensä Moi kehittyä, ei auta sekään
että ne suorittamat taistelunsa olemas-
saolosta Moimalla ja notkeudella, että
niiden elämänilmllisut owat moninai-
set, silmiinpistämät ja alinomaa Maih-
teleMat, että nero, sellaisena kuin se e-
läimella esiintyy, loistaa niiden teoista,
että ne harjoittamat todellista leikkiä
ja urheilua, osaksi yksin, osaksi hymien
ystäwäinsä kanssa, että ne hädässä us-
kollisesti auttawat toisiaan, osottaen
tällöin todellista urhoollisuutta mikä
on sitä enemmän huomiota ansaitse»

Merimetso. Wain nuoret lin-
nut omat silloin tällöin muuttoaikana
eksyneet meidän maahamme. Sillä ei
sentvuoksi ole mitään taloudellista mer-
kitystä. Lahkonsa ainoana edustajana
maassamme on se tieteellisessä .suh-
teessa marsin mielenkiintoinen, O n
poistettllwa ~w. ahinkoe-
läi ntc n" joukosta.

Harakka. Ei ole metsästykselle



waa, kun 'he ymmälrtäwät, mikä
on Määrällistä. — Mistään tällaisesta
metsästäjä ei mälitä. Tahi pitää hän
Turun metsästysyhdistyksen tamoin
wariksia jonkinmoisina — ~syöpäläisi°
nä."

Viimeinen ryhmä (turmattomat
linnut) käsittää sellaisia lajeja, joilta,
olematta oikeastaan .Metsästäjän ma-
hinkoeläimiä", kuitenkin on riistetty
metsästyslain turma. Näitä lajeja saa
ken tahansa tappaa mihin Vuodenai-
kaan hywänsä. Ne owat metsästäjän
maalitaululintuja sellaisina muoden-
aikoina, jolloin ~willit eläimet" owat
turwatut ihmisen ryöstöhimolta. Näitä
lajeja ei ole lueteltu metsästyslaissa,
sillä niitä on niin monta, että ne siinä
wetäisiwät liiaksi Paljon huomiota
puoleensa. Nämä lajit, joiden suhteen
metsästyslaki kokonaan waikenee, omat
seuraamat:

Kolmanteen ryhmään lukee metsäs-
tyslakimme ne lintulajit, joita pidetään
mahinkoeläinnnä olematta silti .Met-
sästäjän mahinkoeläimiä." Tämä ryh-
mä käsittää kolme (sanoa kolme) la-
jia, nim. koti m arp us en, pie-
nemmän ja isomman lepin-
laisen.

Ko tim arp unen. Ei ole met-
sästykselle mitään merkitystä, mahin-
gollinen hedemäin Viljelykselle (eten-

kin kirsikoille ja hyötymansikoille.) Jo-
tenkin merkityksetön maanwiljelykselle.
Karkoittaa Pikkulinnut puutarhojen lä-
heisyydestä. Vaikuttaa kuitenkin elä»
hyttämästi maatalojen pihamailla ja
puutarhoissa etenkin talwisaikaan.
On poistettllwa wahinkoeläin°
ten joukosta, mutta sitä Pitää
saada Vapaasti ampua Puu-
tarhoissa kaikkina Vuoden
aikoina.

häkkinen eli naakka, Pel»
tomaris, pähkinähakkinen,
kehrääjä, sininärhi, sarwi-
Pöllö, suopöllö, helmipöl-
lö, Varpuspöllö, Lapinpöl-
lö, Viirupöllö, kissapöllö,
sepelkyyhkynen, metsä-
kyyhkynen, tur t uri kyyh-
kynen, kurki, nokikana, lie-
jukana, kaislarääkkä, ran-
takana, töyhtöhyyppä, ra n»
takurmitsa, tunturikur-
mitfa, pikkukurmitsa, tyl-
likurmitsa, luotolainen,
rantaharakka, harmaa hai-
kara, kaulus haikara, mal-
kea tuonenkurki, iso koske-
lo, pikku- eli tukkakoskelo,
herna, raukutiira, kalatii-
ra, Lapin tiira, pikku tiira,
mustatiira, kalalokki, sel-
kälokki, naurulokki, pikku
lokki, kolmimarpainen lok-
ki, walkea lokki, harmaa
lokki, Pormestari eli iso
lokki, riskiin eli ftunajal-
ka kiisla ja tumallinen
ruokki. Yhteensä 49 lajia. Luku
nousee kuitenkin, kuten alempana
saamme nähdä, 58:aan, sillä yllämai-
nittuihin lajeihin tulee mielä lisäksi
seuraamat 9:

Pienempi lepinkäinen, Wa-
hingoton metsästykselle ja maanwilje-
lykselle. Pikkulintujen kartoittajana
sillä ci ole mitään merkitystä. Surmaa
harwinaisissa poikkeustapauksissa pik-
kulintujen! poikasia. Antaa maisemalle
eloa. Mieltäkiinnittämä ja miisas lin-
lu. Rauhoitettawa.

Isompi lepinkäinen. Poh»
jois«Suomen ja Lapin lintulaji. Wa>
hingoton metsästykselle. Surmaa
muun elämän saaliin ohessa myöskin
Pikkulintuja (oikeas. Marpuslintuja,
siis wähimmän hyödyllisiä pikkulintu-
jamme). Taloudellinen mahinko siis
jotenkin Vähäpätöinen. Harminainen,
ElintaMoiltaan mieltäkiinnittämimpiä
pikkulintujamme. Antaa eloa maise-
malle. Poistettllma wahin-
koeläinte n joukosta.



leweänokkainen tiiwi, Pit-
känokkainen sirriäinen,
suosirriäinen, m er i s irri-
aine n, Pikku sirriäinen,
kangassirriäinen, ranta-
firriäinien, rantasipi ja
kaitanokka wesipääsky-
n en.

harwinaisimpia lintuja. Mielenkiintoi-
nen tieteelle. Rauhoitettawa,

Sarwipöllö. Wahingoton met-
sästykselle, Hywin hyödyllinen maan-
wiljelykselle, jje kun on etewimipm md»
sähiirien häwittäjiämmc. Rauh oi-
tett o to a.

Suurimmassa lyhykäisyydessä tah-
don tässä koettaa kuivata yllämainit-
tuja lintuja ja niiden elintapoja.

Suopöllö. Wahingoton met-
sästykselle. Hywin hyödyllinen maan-
wiljelykselle maammeetewimftänä myy-
ränhäwittäjänä. Antaa eloa maise-
mille. Rauhoitettuni a.Häkkinen eli naakka. Wahin-

goton metsästykselle. Hyödyllinen
maanwiljelykselle. Saattaa joskus ol-
la mahingoksi Puutarhan- ja hedelmäin-
wiljelijälle. Mieltäkiinnittäwä tieteel»
lisessä suhteessa. Antaa eloa maise-
malle. Rlluhoitettawa muu-
alla paitsi Puutarhoissa,
missä sitä Pitää saada am°

Pua kaikkina muoden aikoi»
n a.

Helmipöllö. Wäärin mainit-
tu pikkulintujen hämittäjäksi. Syö yk-
sinomaan myyriä ja hiiriä, mikäli mi-
tta tutkimukseni kautta olen saanut sei-
mille. On tieteelle mielenkiintoinen.
Ra uh o i tett a to a.

PeltowariZ. Wahinyaton met-
sästykselle. Sangen hyödyllinen waan-
wiljelykselle. Tieteellisessä suhteessa
mieltätiinnittämä. Antaa eloa maise-
malle. Harminaisimpia lintujamme.
Tuli maahamme ranOkalllis-sakslllaisen
sodan aikana 1870—71. (Niiltä ajoil-
ta on maassamme jälellä enää yksi ai-
noa Peltomarissiirtola, nim. Köyliös-

sä.) Rauhoitettawa.

Warpuspöllö. Vahingollisin
pöllömme. Syö Pääasiassa (ehkäpä Yk-
sinomaan) pikkulintuja. Tieteelle mie-
lenkiintoinen. On kuitenkin niin har-
minainen, että sen Pesä on ainoastaan
yhden ainoan kerran löydetty maas-
samme. On ennemmin rauhoitettawa
kuin luettawa wahinkoeläinten jouk-
koon, sillä miimekfimainitusta seuraisi
ainoastaan karkkien hyödyllisten Pie-
nempien Pöllöjemme joukkomurhia.

Pähkinät, akkinen. Metsäs-
tykselle ja maanwiljelykselle wahingo-
ton, Harwinaisimpia ja mieltäkiinnit-
täwimpia lintujamme. Pesii wain
muutamissa yksinäisissä Paikoin Turun
saaristossa. Nauhoitettama.

Lapinpöllö elää Lapissa myy-
ristä ja sopuleista. Kaunein pöllöm-
me. Jokseenkin harminainen Lapissa
ja hywin harwinainen Etelä-Suomessa
muuttoaikoina ja talwella. Wahingo-
ton metsästykselle. Useissa suhteissa
mielenkiintoinen tieteelle. Ra uh oi»
t ett aw a.

Kehrääjä, Wahingoton metsäs-
tykselle. Hyödyllinen mallnmiljelyk-
selle, se kun häwittää wahingollisia yö-
hyönteisiä ja niiden toukkia. On omi-
tuisena yölintuna monessa suhteessa
mielenkiintoinen tieteelle ja eläinten
ystäwille. Rauhoitettllwll,

Wiirupöllö, Jossain määrin
»vahingollinen metsästykselle (tappaa
m, m, kanalintuja). Maanmiljelyk-
selle hyödyllinen myyrien ja metsähii-
rien häwittäjänä. Hywin kaunis pöl-
lö. Harwinainen ja tieteelle mielen-
kiintoinen. Rauhoitettu wa.

Sininärhi. Wahingoton met-
sästykselle. Maanwiljelykselle merki°
tyksetön. On maamme kauniimpia ja

Kissapöllö. Perin harwinai-
nen. Wahingoton metsästykselle, hyö-
dyllinen mllllnwiljelykselle myyrien ja



hiirien häwittäjänä. Rauho ite t-
t aw a.

>'clle ja metlästykselle merkityksetön.
Tieteellisessä suhteessa marisin miÄen-
knntoinen. Antaa eloa maisemalle,
Rauh oite t t aw a.

Huom! Kun pöllöt merkillisen,
jossain määrin ihmisten kaswoja
tutmman naamansa takia wanhimmis-
ta ajoista asti omat määrin saaneet o°

sakseen taitamattomien ja taikauskois-
ten ihmisten inhon ja miyan, on myös-
pin welwollisuutemme, kuten asianlai-
ta on ainakin useissa muissa sinnstys-
maissa, laillarauhoittaanä-
m a m a amieh ell e niin hyö-
dylliset linnut koko muo-
de ks i (huuhkaja kuitenkin ainoastaan
Pesimisajaksi.)

ie j uk a na. Havminaisimpia
limujamme. Melsästhlselle ja maan»
miljeLykselle mahingoton. Sangen
miclcnkiiMoinen tieteellisessä suh-
teessa. Antaa eloa maisemalle (myös-
kin äänellään). R a v h o i tet t a-
w a.
Kais l ar aak k a. Jotenkin

iharwinainen. Muisia suhteissa edel-
lisen kaltainen, mutta antaa Maisin
mihMäwällä äänellään eloa maise°
malle. (Munten yhtä waikeu nähd>ä
kuin ruisrääkkäkin). R auH oit e t°
t a >m a .

Sepelkyyhkynen. Ruuaksi
kelpaawa. Tuottaa monasti mahinkoa
hernemaille ja äsken kylmetyille wil-
japelloille. Tieteellisessä suhteessa
mieltäkiinnittämä. Antaa eloa setä
maisemalle että ilmamerelle. Ileinen
lintu. Sitä on saata w a am-
pua elot. 15 p:stä tammi k.
1 Päimään sekä wiljelyk-
sillä kaikkina wuodenai-
koina.

Rantakana, sangen Havmi-
naincn. Sekä metsästytjelle että
maanwiljÄykselle mahingoton. Tie-
teellisessä 'Mhteessa mieltllkiinnittäwä.
R a n H v i t e i >tawa .

>T öyh t ö hyyp p a. MOsästyksel-
le liiwif)ingoton. Jotakuinkin hyödytön
maanmÄjelykselle. Tietellllii'esl'ä fuh-
leeslsa misNäkiinnittämä ja wielä
miel täkiinniUälmämpi eläinten!ystä>mÄ"
le. Luonnolle launistns. Antav mai-
ielmalle ja Vmamerelle eloa taidokkaal-
la lennollaan. Warottaa lintunmail-
maa (petolintujen, petoeläinten ja pe-
toihmisten suhteen). Lswiää parail-
loan maahamme, R a uho ite^tta-
to &

Metsäkyyhkynen. Harminai-
sempi, mutta muuten edellisen lajin
kaltainen, maikka Viljelykselle mähem-
män wahingollinen.

T ur t ur i kyy hkyn e n. Pe-
rin harminainen. Oililst llikeastaan
rlluhoitettlliVll, mutta nseimmat ampu-
jat eimät I'aata fttä erottaa edellisistä
lageista.

O urki. Metsästykselle wahin»
gotoni, ruuaksi kÄpaammon. Miltei
poikkeuksetta kokonaan mahingoton
maanmiHelylkselle. Tieteellisessä suh-
teessa mwltäkiinnilttllwä. Antaa mai-
semalle ja ilmamerelle Äoa. R a u°

ho>itet t a w a, (ainakin peftmis-
llljatift).

Ränt a kur m its a ja tun-
tu r i ku r mit s a. Kaitsi harwi-
naista, maamme kautta muuttamaa
peräpohjolan lintulajia. Rau h o i°
t e t t awa t.

N o k i k a n a, Harwinainen wesi»
lintu, jvia nykyään lewiää maahan.
Vaikka onkin aiman miaton, omat
metsäZtäjät kuitenkin ilmoittaneet sen
HÄYYttäwän morsia. MaanwHelyk-

P i k t v ku r m i >t s a ja t y l l i-
kurm i t s a. Kaksi ja
elintllwoWaan Hymin toistensa kaltais-
ta lajia, jotka >oleWwat hiekkaisilla
merien ja sisämesien rannoilla ja ma-
talilla luodoilla. Metsästykselle ja
maanmGeltzkselle niillä ei ole mitään



msnkitysta. Antamat maisemalle.eloa.
Nau ho> it e t lta ma t.

H « li etta to a sam a s t a st)y s-
ta Svin sukeltaja sor-
satkin.Lu'o t a lain en, saaristolin-

tu. Metsästykselle ja maanmilWlyk-
fette merkityksetön. Antaa eloa mai-
somalle. 91 aithoite t t a to a.

Her n a, Harminainen Lapin
lintu. Tieteellisessä suhteessa sangen
mieMkiinnittäwä. Wahingoton mel-
sästykselle ja maanwiljelyfselle. Rau-
hoitet t a m a.

Ra nt a h ara kk a. saaristo-
lintu. Merkityksetön maanmitzelyk-
jette ja metsästykselle. Maisemille
-eniten eloa antawia lintujamme. On
kaunistuksena luonnolle (höyhenputu
mustan- ja walkeankirjlllwa, nokka ja
jalat punaiset). WaMtaa lintu-
maaiilmaa (sekä petolintujen että peto-
ihmiseen suhteen). Wiisas ja tieteel-
lisessä suhteessa mieltNiinnittlllwc!
lintu. R a n <h o i t e t 1 a to a.

Raukut i i r a, kala t i ir a.
Lapin tiira, pikku tiira
ja mus t a tiira. Luonnossa war-
sin kauniita. Antamat Paljon eloa
maisemalle. Merkityksettömiä sekä
metsästyikselle, maanwiljelykselle eträ
kalastukselle. Kaksi wiimetsi mainit-
tua 'Lajia Perin 'harminaista, ensin-
mainittu harwinainen. Kaikki
lajit rauh o i t ett a w a.H arma a haikara. Perin

harwinainen, MaanwiljÄykselle ja
'Metsästykselle merkityksetön. Antaa
fuuresti eloa Ämamerelle, Tieteelli-
sessä suhteeslsa mieltäkiinmttllwä.
Rau H o i t e t t a w a.

K as a lo? k i, ielkä'lokki,
nauru I o kk i, pik k n lok k i,
ko'l m i w a r P a i n e n >I o k k i ja
!w a Ikea lok k i. Luonnolle kau-
nistuVfta, Antamat eloa maisemalle,
MerMyksettömill »sekä metsäsityikselle,
mallNwiljelykselle että Mastukselle.
Pikku lokki on sangen harwinainen,
kaksi 'miimeksi mainittull lajia satun-
naisia meidän maassamme. Kaikki
kajit r au h o itet t a m a.

'K aulusha i k a r a. Perin har-
winainen. Merkityksetön metsästyk-
selle ja mallnwiljslykwlle. Tieteelli-
sessä 'suhteesisa miMäikiinnittäwä, An-
chaa suuresti eloa maisemalle äänellään
Eokll muistuttaa härän mybwimää).
R a v'h o i t e t t a w> a.

SS a l k e a tuonen k « r f i.
91 a u h o i t e t t a m a 'samoista syis-
tä kuin harmaa Haikarakin (katso
ylempänä!)

Harm a a l o k ki. Muistut-
taa Äintamoiltaan merilokkia. On
kuten sekin Vahingollinen merilintu-
jen pesille ja poikasille. Kaunistuksena
luonnolle kuten lokitkin. Antaa, sa-
moinkuin nämäkin, maisemalle suurta
eloa. Ei oi e r auh oite t t a-
m a.

Is o k o s k cI o, Nuuaksi kel-
paawa. Munia syödään monin Pai-
koin saaristossa. Kalastukselle merki-
tyksettömän Vahingollinen. Antaa
maisemalle eloa, Rau hoite t t a-
wa samasta syystä kuin
sukeltaja sorsatkin. Jär-
kiperäinen linnun mu-
nittaminen sali itta w a.

Pi kknko s kelo eli t u k-
k a I o s k e I o. RAuMi kelpaama.
KalllVkukselle sangen wälhän wahinaol-
Nmn, Antaa maisemalle eloa. N au°

P o rme s t ar i eli i so l o k-
ki. Peräpohjolan lintu, jonka mnm-
toaikoinll tapaa »myößkin EteN-Suo-
messa. Niinä aikoina warsin waara-
ton. Sitä ei kuitenkaan
Pitäisi r au H o i tta a.

'Riski I a eli p v n a j a l k, a
k i i, s >I a. Saaristolintu, Ruuaksi
kelpaawa, mutta ei maukas. Tieteel-
lisessä suhteessa mieltäkiinniitämä.



Antaa maisemalle oloa. R« v h o i-
te tta m a ja tn afif i aikaa
f vin sukeltaja fo r ia t-
k i, n.

lintuja, joista ainoastaan koilme en-
siksi Mainittua pesii maassamme. Ta-
loudellisessa suhteessa kokonaan wa-
hingoitomia. Kaikki antamat maise-
malle eloisuutta siroilla, pehmeillä ja
miellytiämUä liikkeillään, kulkiessaan
muuttllllikllna maamme kautta, R a u-
h o i t e t t awa t.

Tamal l i n e n ruokki, on
edell. tapainen. Rauhoit e t t a-
ma samaksi aikaa kuin
suk el t aj asorsa t k i n.

Metsästyslain ruotsalaisessa pai-
noksessa sanotaan: ~s a m tti g a
j napp a r t e r" .eroat rauhoitetut
maaliskuun 1 p:stä heinäkuun 31
p:wään> (i iis ei j y t) s m uu t o n
a i k a n a), mutta suVmulaisessa pai-
noksessa sanoman että näin on laita
~f a i kk i e n m iif l a laj i e n",
millä ymmäiretään ainoastaan T«°
-I anus- s v m v n lajeja, jotka
suomenkiellessä tunnetaan juuri ~wikl-
ain" nimellä. Mmästysilain suo-
menkielisen pai,n>oksen mukaan omat
rauhoituksen alaisia siis ainoastaan
Totllnus-lajit, maan e i td a t
'seuraamat ~s napp a r t c r": le-
to eänokk a i n e n tiimi, pii'
ka n «'? kasirri a i n ie n, sv o-
s i, rr i a inc n, m eri >s i r r i äi°
n e n, p i f k u 'f i r r i a! i : n e n, ka n-
gassirr i a i n e n, ranta f i r-
riSi n e n. rantasipi ja
ka 11 ano k k a ro esiPä> a s f t)*
nen. Tama «lkoon mainittu 'Voista-
mana elfilnrerffinä siitä,, kuinka rajatta»
man kemytmielisesti lintuja an loh-
beltu nykyistä metsästyslakiamme
laadittaessa. Niin mahan merkitsee
muutamien lintulajien olemassaolo
herroille metsästäjille, silloinkin kun
he owat 'Vain säätäjinä!

Nan t a sip i, Walhingoton metsäs-
tykselle ja maanmiljelyksellc. Antaa
sekä lennollaan wooewpintaa pitkin
että äänellään eloisuutta meren, sär-
mien ja jokien rantamille. Rau-
ho rtett a w a.

K a i t a n o k k a me s i P a a s-
kyn e n. Pohjois°<3uomen lintu.
TÄllludellisessa suhteessa mahingoton.
Elintawoiltaan mi'el!iäkiinnittäwimpiä
lintujamme. Na uh oit e t : am a.

Wielä on me>rsästyslais>samme eräs
sangen kuwaawa ryhmä: ne pikku-
linnut, joita metsästäjät
pitämät ruuaksi kelpaami-
na. Tähän kuulumat tilhi ja ras-
taamme (r akat t i r aKtas, Iau lu-
ra sta s, !p> una s> i ipi r asha s,
r o s o rastas ja s epelra st a s).

Wwmällä tämän ryhmän mmäs-
tyÄakiin omat metsästäjät antaneet
pukinsorkan pistää esiin enemmän
kuin heille itselleen olisi toimottamaa
ollut. Sillä Huomaahan nyt jokainen,
jolla silmät on päässä, millaista met-
sästäjäin hellä huolenPito pikkulin-
nuista pohjalltaan oikein on. Metsäs-
täjä moi kuben kuka muu ihminen ta-
hansa malitella Etelä-Europan kanso-
jen julmuutta, nämä kun surmaamat
pikkulintuja niiden muutwaikoina, jol-
loin ne parmissa muuttamat heidän
maiÄenlsa kautta. Mutia kun hänel-
lä itsellään on yksi ainoa sellainen lin-
tulaji, jok» samalla tamoin muuttaa
hänen maansa kautta, silloin maatii
hän heti, että se on matama kuulu-
maksi ruuaksi kelpaamaan riistaan ja
julistettawll turmattomaksi muiMoai-

Nyt .pari sanaa kysymyksessä ole-
mista lajeista.

L e wc a n o k k a i n e n t i i w i,
f v o s b r r i a i n e n, kangas-
s i r r i a i n e n, pitkänokka-
s i r r i a i n e n, m e r i s i r r i a i-
nen, p i k? v s i r r i a s n e n ja
ra n t a s i r r i a i n e n. Pohjan



kana. Tällä tuwoin on metsästäjä
kohdellut I i lh iä.

laisi saada kautta muo d e n
lappaa puutarhoissa. To-
rille mi emin en ja myymi-
nen f i el lei t aro a.

sitäpaitsi on meillä joitakuita mui-
i)a lintulajeja, jotka ennen lähtöään
maastamme, kokoontumat Parwiin ja
tiertelewät ymlpä>ri maatu. Tällaiifta
otoot rastaat. Niidenkin juoneen
esiintymät metsästäjämme kuin täysi-
meriset .espanjalaiset ja italialaiset"
konsanaan. Ia kun metsästäjän tuh-
to on meillä lakina, niin saa rastaita
ia tilliä umpua,ja myyim metsästys-
lain mukaan elok, 15 pistä maalisk.
1 päimään, s. o. sinä aitana, jolloin
ne parmissa muuttamat maamme
kautta. Ia kuitenkm «n laulurastas
tuntetliiin wailkuttllwamlpia lintujam-
me ja luonteenomaisimipia laulajiam-
me, jota ilman meillä ei olisi niin
runollisia kesäöitä tuin, nyt, eikä
Suomi enää olisi runoilijamme <ylis-
tämä Suomi. SU utta sellaista ei 'm)et=
läVtäjä fäifitiä, yhtä Vähän kuin sitä-
kään että Herkuksi käytMyjen Pi!ktu-
lintujen surmaaminen loukkaa kaik-
kien muiden ihmisten stmeellisiä tun-
teita. 2illä hänelle on ~ruuaksi kel-
paawaisuuß" a ja o, melfästyÄain
alku ja loppu.

Nosora s t a s, puna s i ip i°
rastas, mustarastas ja- se-
pelra § t o s. WahingMomia met-
sästykselle, maanimiljelykfelle, puular-
hamiljÄykselle t), m. Antawat eloa
Mlliisemalle (etupäässä 'laulullaan).
Kaksi wmmcWmainittua lajia owat
havminaijsia, enstnmainittu etelässä,
jälkimäinen pohjoisessa. Ra u h oi-
tett a ;ro a t.

Edellä olemasta pitkästä eläin-
luettelosta, jossa etupäässä on lintu-
ja, joita metsästäjät osaksi mainoamat
ja joilta he osaksi omat riistäneet
lain turman, huomaamme, oltä me,
häpeä sanoa, wnosikausia olemme an-
taneet PetoihmiZten ylsin määrätä,
mitä eläimiä mebdän tulee mainota ja
tappaa, kuten me myös'ki,n kolo> Äsiin-

willieläinmaailmaa koh-
taan olemme olleet heidän wainuamis-
raiwonia, häwiÄämishimonsa ja ta-
hallisten totuudeliKmäuriZtÄyjensä joh-
deitllMinll, Waitiololla olemme tä-
hän saakka sallineet, että yksi eläin-
laji, yksi linltulaji toisensa jälkeen on
joutunut mStsästäsän ampumis- ja
merenhimon ssmoLksi, niin että hän
rankaisemlltta on saanut ampua äidin
!pi»eniltä ja tappaa poi-
kaset wanhe,m!pain silmien edessä joko
imaan sen tähden, että hän on wäittä»
nyt kysymyksessä olemat eläiimet!
felle mahingollisiLsi, waikk'eiwät useim-
mat niistä koskaan ole tehneet hänelle
Persoonallisesti pienintäkään pahaa,
ta>i sen 'MuoVsi, metsästäjän on
mukawa ottaa niitä maaliltaulukfeen
ampumataitoaan hlllLjochellessaan tu>le-
waa metsästyskautta Marten, tai

Nyt ainoastaan muutama sana
yllämainituista linnuista.

Ti lH i. Wahingoton metsästyk-
selle ,ja maanmiljelykselle. Antaa
muuttomlkoilnaun, Suunia eloa maise-
malle. Tieteellisessä suhteessa miel-
täkiinnitt<imä. Rauh oite t t aw a.

Laulurasta s: Wahingoton
meltsäDykselle ja
Wetää huomiot» puoleensa enemmän
kuin muut linnut. Rauhoitet-
tu wa.

St a k a t 1 i ra s t a s. Wahingo-
ton mersäÄrLselle. loinakuina mää-
rätiiijinä TOUoifina wa'hingollin>?n hedel-
mäin Miljelykstlle. Antaa wähemmän
miellyt'täwäillä tawalla eloa maise-
malle (spämiellyttäma ääni). P i-



myöskin aiman yksinkertaisesti fen
Muoksi, eitä hän .toivoo niitä surmaa-
malla tyydyttää eläimellistä murha-
Himoaan. Olemme lisäksi nähneet,
-miten nämä taaÖrön awustamat yh-
distykset, Joita kutsutaan metsästys-
yhdiWyLsUsi, yhä enemmän ornat aAa-
neet kehittyä I'uoranai siksi murhaaja-
liitoiksi, jotka MerDllä sormillaan ta»
WottaMat yhtä millieläinlajialmme toi»sensa jälkeen, Mä HÄpeemättömäm-
min joka Muosi. Ia seudut ympäril-
lämme käymät tyhjiksi ja autioiksi o-
saVsi sellaisista eläimiltä, jotka ennen
olivat antaneet maiDmalle leimansa,
osaksi korkeimmalle kehittyneistä, mii-
[aimimista ja suurimmista sekä sellai-
sista finmui©ta, jotka lentonsa puoles-
ta oMat mitä ihmetieltämimpiä tai
étintaipojenfa Puolesta mitä omitui-
ftmiftiu, joista Yksi ainoa antaa enem-
män -eloa maisemalle kuin tusinainää-
räf metsästäjän suojelemia :!:ftfel=
paamia eläimiä.

peräisimmät linnut lintumaailmas-samme.
. MetsäsMjä sitäwasitoin laskee jasanoo: »varpushaukka steppaa muoftt-

tain niin ju niin monta ipiffulintwa:
nyt minä olen tappanut fen, siis olm
rMstuttanut linbumaailmua niin ja
niin monella pikkulinnulla. Sellai-
nen 1 llas'ku .on wäärä lasku,. Jos kaik-
ki piffulinnnt, jotka syntymät, jiWwät
elämään, 'Oliji pian toko maa täynnä
Pelkästään Pikkulintuja. Osan poika-
sista, ~wuvsiyiijääman" täytyy sor-
tuu. Tassa on nyt wllrpushaukan bch-
tämä luonnon taloudessa. Raukta-
maifet, hennot, 'heikkosiipiset ja huo-
nommUa aisteilla marustetut PoUa-
fe 1: joutuwat walUsiushaukan! saaliiksi.
Warpushllukka siis estää näitä ala»
mitHaisia yksilöitä siliämästä ja silben
fyuon-olntamas t a I a j i a a n.
Nim pian kuin metsäAäjä näin olisi
'f)äroittäint)it sukupuuttoon wurpushuu-
fan, 'o'lii't Hän poistanut erään luon-
non perkaamista tooimisfta. Itse saat-
taa yä>n Muodostaa wain lintula»
ji«n i r,w i ku to ia, kuten kesyjä kyyh-

kysiä ja kotiwarpusia. Metsästäjän
maihingolliset petolinnut owat fttäwas-
toin olleet mukana muodostamassa ai-
nakin suurimman «fan nykyään elä-
mistä willeistä lintulajeistamme. Ia
jos kiinnitetään huombota ainoastaan
sille mikä on milleille eläinlajeille Pa-
raista, niin keitä Pitäisi Tain mieluum-
■min suojella, petolintuja, waiko peto»
Hmisiä?

Kun metsästäjä on häwittänyt kaik-
ki nämä, sekä peto-- että warislinnut,
silloin on moni seutu mailla kaikkia
suurimpia, ilmameressä ymplärilläm-
me leijMemia lintuja. Sillä ne eläi-
met, jotka metsästäjä tahtoisi hämit-
tää sukupuutwon, muiodostanillt koko-
naisia ryhmiä enemmän tai wähem-

omituisia eläinmuvtoja. Waris-
linnut ja lepinkäiset muodostawat
kaksi kokomaista heimoa warpuslintu-
j-smme joukossa, poiketen
kaikista muista: petolinnut muodos-
tamat kokonaisen lahkon> joka ei ole
läheistä sukua muiden lintujen kans-
sa; Pöllöt owat jo ulkomuotonsa puo-
lesta yhtä merkillisiä kuin ne tiede-
miehelle omat mielenkiintoisia, heidän
'Paikkaansa järjestelmässä ei ole Maibu
tarkalleen määriielläkaän; merbiwetso
on eristettynä loka maamme lintu-
maailmassa; kuikat ja uikut >owat kaksi
heimvu, jotka Nsittämät kaikki Alku-

Wielä saa metsästäjäin usein kuul-
la lkerskuiwan siitä, etteimät he ammu
kanalintujen naaraita maan ainoas-
taan urospuolia. Mutta ne urospuo-
let, jotka he täten oiwat jättäneet Mel-
le, eimät suinkaan ole luonnollisen
walinnan lakien mukaan
Näin huononee laji enemmän tai mä-
hemmän, mikä ei olisi tapahtunut, jos



myöskin petolinnut olisiwat jääneet
olla malikoimassa. ihmisessä asuwaa petoa. Ia juuri ta-

mäin maiston tyydytltämisMe on ny-
kyinen metinsvyslakimme amonaiseksi
maltatirjaffi antanut lain istunauk-sen.

Käymme nyt enemmiltä Valmistuk-
sitta btse asian rämeen ja kysymme:
Miksi metsästäjä surmaa willieläimiä?
Woiko Maan 'meffästöjä kieltää, ettei
metsästW ole hänestä omituista lii-
hoitusta, mistä hän nauttii, ei elä»
wän olennon tappamijlesta fyuiolimatta,
maan juuri fen takia? Käsi sydämelle,
herrat .metsästäjät, ja wastatkäa: on,
tahi ei!

Illa janotunwalaisemiseksi «otan tä-
hän erään esimerkin. Siinä on muu-
iamia numeroita Sipoon metsästys-
yhdistylsen toiminnasta. Ia tätä
metsästySyhdistystä pidetään kenties
hiisnoimpana ja parattten järjestettynä
maassamme, joten minua ei mitenkään
saateta tassa MteeZsa syyttää Puo-
lueellisuudesta,

Tassa on muistetMwa, millä ylpey-
dellä metsästäjä kertoo kullakin met-
sästysretkellä tappamastaan eläin-
määrästä, miten hirn Illskse ne pää»
luwun mukaan, miten hän nauttien
saattaa kertoa wetäneensä ketun luo-
lasta torkkiruuwin kaltllisella koukul-
la, tahi kuinka hän nauraen kertoo
haukoista, jotka jalattomina oroat len-
täneet matkaansa, kun haukansakset,
nuot hir!w«ät kidutuswchGoet, joita mst-
söstyslain ennen kaMea 'oli!si pitänyt
Fieiltää käyttämästä, ,owat olleet liian
kowalle jänniitetyt. Kaikki tama on
meidän muistetitama woidaksemme kä-
sittää, että metsästäjän mvtsästysnau-
tinto ilmenve lapsessa, kun tämä repe-
lee kärpäsiltä siiwet, heittää linnim=
peiäiji poikineen, munineen alas
puusta, tahi kun se ~tritsillä" ampuu
hengiltä laulawia pMulintutja; täy-
dellisesitn sama tunne se «n, joka saat-
taa toisia ihmisiä, jotka eiwöÄ ole ti-
laisuudessa metsästämään, Pahoin-
pitelemään koiraansa tai kissaansa,
ruoskimaan hewostaan, tuntemaan
tyydytystä nähdessään eläimiä teu-
raWettuwan, joka pakottaa sunnuntai»
metsästäjän ampumaan kaikkia eläwiä
lintuja, jotka hän maan sattuu näke-
mään, joka saa ammaMmetsästäjän
ampumaan ;oeläimiä" .Kiellet-
tynä aikana", ja joka heräÄää willeiÄä
Mun tappaa ihmisiä. Sanalla sanoen:
'metsästäjä waalii raainta waistoaan.

iKahtenakymmenenä ensi toiminta-
Vuohenaan owat tämän metsästysyh.
distyksen jäsenet hurmanneet 9,840
n. s. ~wll'hink,oeläintä" ja 4,135 ruuak°
si kelyaawllta otusta, siis runsaas-
ti kaksi sen merta a wahin-
f ,oelä i mi a vi n; ruuaksi kel-
pa am ia« t uk si a. Wahinkoeläin»
ten jou>koZsa tapaa wiime muonna jo
lhiirilhauNoja, mehiläishaullkoja, tor»
ni'f>au; huuhkajia ja ~muita pöl=
löljä", warikfta, harakoita, normeja, uik-
kuja >y. m,, mikä 'oi'olttua, että metsas-
>:yZyhdistytsen jäfenen, Voidakseen
omalla tawallaan kaikessa rauhassa
nauttia ruuaksi kelpaawasta riistas-
ta, täytyy tappaa runsaasti kaVsi sen
wertaa muita eläimiä.

MstsäZtäjät poisliwat nykyism met-
sästyslakimme kautta iwähäwaraisen
kansan metsästyswehkeet, satimet ja
ansat sen wuoZft, että nämä ja erit-
täinkin ansa, kuten metsästyslakikomi-
tea fanoo, ,/owat suoranaisia kidutus-
kapineita, ajotta jo ihmisyydm nimessä-
km Msiwat poistettamat". Ia kuiten-
kimi tietää jokainen, joka wähänkin on
«lluit metsöschyksen kanssa tekemisissä,
että Pyssy ehdottomasti on suurin ki°
dutuZkllpine ja petolintusakset >jul°
mimmat ja hbrtoittäwimmät kaikista.
Mutta 'kumpikin on huwimetsästäjan



mÄsäsllysmehkeenä lain suojeluksen
alainen.

kea, sanoo tämä mainehikas lintu-
maalarimme w. 1894, metsästMin
esityksiä, missä he puoltamat' metsälin-
tujen ansaiden ja satimien poistamiZ-
ta tekonaan, mikä on yhtä sydämetön
tuin' ajattelematonkin tvimomus.
Meillä niin usein maMsömina, köy-
hinä, ja maibeina aikoina, jolloin muu-
taman penninkin tulot omat wer rat-
koman suuriarwoisia köyhälle, näl-
kiintyneelle talonpojalle, olisi /sellai-
nen toimenpide suuressa määrin epä-
inhimillinen". Ia Ferd. v. Wright
jatkaa:

Tahdon tässä esittää pari esimerkkiä
muren lintujen tuntijan Serb. von
Wrightin mutaan. Pienessä järwes-
sa ammuttiin wiaVe Haapana, jota ei
moitu löytää tiheän korteikon ja läpi-
pllösemäÄömän pajupensaikon wuoksi,
M'a ulottui yli koko järmen. Joku
aika sen säikeen ammuttiin lintu sa-massa jävmessä, jolloin' huomattiin,
etta oikea 'siipi oli turwoimut Pak-
suksi ja oli höyhenistä aiwan paljas.

Erästä koskeloa ammMiin, ja se
lensi pois ilman «M (kuten luultiin)
laukaus oli sMunut, mutta muuta-
mien mibkkojen kuluttua ilmestyi lintu
samalle rannalle. Lintu ammuttiin,
ja silloin näkyi, miten tuhoisa edelli-
nen laukaus oli liMuParalle ollut: yli-
mainen leukaluu oli juuresta ammut-
tu poikki, niin että ainoaltaan muu-
tamia luusiruja oli Mellä, ja nahka
alaleuan haarojen nMissä! oli haljen°°
nut. Miten lintu oli woinut elää
niinkin klluwan, on aiwan käsittämä-
töntä, se kun oli kykenemätön otta-
maan mitään kaloijll. Muutamat nie-
lussa olewat ruohonkorret lbodistiwat
k>llUsi onnettoman raukan näläntus-
kia.

~Ia mistä syystä tällaista oileaZ-
taan tapahtuu? ..Eläinixiältkäys" on
«mallmen woimasana — ja että sitä
todellMn tulee estää, missä, se käy
päinsä ilman haittaa, on aiwan Pai-
kallaan. — Mutta onko tosiaankin
sääli ja hellyys eläimiä kohtaan po:
jana kaikkiin tällaisiin herrojen met-
sästäjien lausuntoihin? Sallittakoon
minun wahwasti epäillä sitä! Aina-
kin tuntuu siwullisesta wahäsen 'mau
lealta ilman muuta ! ja ainoastaan
hywässä uskossa Pitää täta kaunista
helläsydämisyyttä' pääwaikuttimena.
Kun frät mÄsästäjät 'puhumat kai-
kesta siitä elllinrääkkäiyksestä, jota
ansaat ja 'fatimet aikaansaawat, unoh-
tamat He johdonmukais>esti Puhua, mi-
tä he itse toimitraiDatt 'siinä suhteessa;
eikö esim. jänisjahti ole eläinrääk-
käystä? ? Mitä pitää fffi&mt sanoa
kaikista mistä lukemattomMa lin-
nuista, joita metsästäjät haawotta-
toa't ja joUa (pääjietoät pakoon kuollak-
feen lopulta 'pitempien tai Itzhempien
Färji!tnt|is*n jälkeen tai joutuakseen
'petoiintutiiein' ja -eläinten rmiaiffi."

Pyssy 'ja petolintUsllksÄ on, kuten
sanottu, molemmat säilytetty, sillä ne
owat molemmat tärkeitä esineitä Hu-
wimetsäbtäjälle ja nykyinen meMVtys-
lakimmehan, on Huwimetsästäjäin
~Mag«na charta". Siksi ei häwittä-
wintä metsästysmuotoa, kuwilta am°
pumistv, olekaan laissa kielletty, mut-
ta kylläkin paulat ja loukut, jotka ai-
kaisemmin hankkitoat monelle wan-
halle, köyhälle loiselle >päöa'siallisen ja
joAus amoantin toimeentulon.

IWesitLtityjen! nuVMohtien najalla
kehotetaan jokaista, jolla on jotain
harraZtMiu nksäkläMmme ja lintu-
maailmaamme kohtaan, tÄemään kaik-
kensu, jotta laki willieläin-
maailmaamme sen omassa kotimaassa

SallMäloon minun wiela kerran
esittää eräs Ferdinand von Wrightin
lausuntv.

~Aika ajoin saa sanomalehdistä lv-



«el.

peto ihmisen werenjanoa 'ma&iaan.
Sillä itämän kautta ffätlt>iä;rrtjnt.e itsel-
lemme ne elämät woimat, joita luon-
.to on maallemme antanut ei Min
ntaa:n'n>i'lje!li>fiei m:me hyödyksi, maan
tcielä suuremmassa ma«räZlsä luodak-
feen sen täydellisien ksmät- ja sfefäiwt=
ttelman joka koko maailmassa ainoas-
taan täällä Pohjolan walviisina ja
lyhyinä kesinä meidät moltaa.

Ga 'it> a I t i o P a iw a i n Pitäi-
si alkaa poistamalla kai-
kenlaisten t ap •# ora h a i n
maksaminen milleistä lin-
nuista seka p eruuttam a l-
Ia toaTtioatout huwimur-

haajalii t o i I t a, n. s. met fä &--

tYZyhöistyklsNtH.
Wasta sitte kun kaikki tämä on teh-

ty, olemme tulleet oikealle tielle, mitä
tulee tulewaan metsästyslainsäädän-
töömme. Ia tällä tawoin aikaansaa-
tawassa metsäsltyÄlliiZsa tulee milli-
eläimiä tarkoittaman Pääkohdan kuu-
lua:

Maan nisäkkäitä ja lin-
tuja ei ihminein saa häiri-
tä sinä llikllllva, jolloin
niillä on pesiä ja Poika»
sia.

TäZtä Perusmääräyksestä on, ku-
ten edellä on osotettu, tehtämä tvain
harwoja poikkeuksia.
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