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annan filmä tpön tetee". —
[\ptpaifoina omat maanmiljelijän menot lijääntpneet tamatto= 

masti, moipa meltein janoa fyuimaamaa mauitta, jos mer= 
taamme nptpaitoja entijiin aitoihin, noin 30—40 muotta jitten. 
fiijääntpneet menot omat tuitentin panneet tjänen paremmin tar* 
taitelemaan talouttaan moibatjeen jen tuotantoa toljottaa ja 
fiten jamasja juljteesfa lijätä tulojaantin. ^ääljuomto on ujeam= 
maila niin painoittaan fiintpnpt peltojen, niittojen ja farjan tuo= 
tannon toljottamijeen, että melteinpä totonaan on jäänpt ljuo= 
mioon ottamatta eräs taloubenljaara, jota mpösfin moiji tun= 
tumasti lijätä talon tuotantoa.

(Sräs poljjoismaiben tunnetuimpia ja taitamimpia metjäm 
ljoitomiet)iä, ruotjalainen jafjtimestari Uno Valimo tirjoitti ter= 
ran:' — „Stptpjään tuottaa jo juuria maifeufjia jaaba maan= 
miijelptjen tuotannon toteamaan 50°/o:lla, mutta paljoa t)el= 
pommin täp päinjä jaaba metjästään 50%  jopa 100%  juu= 
renipia tuloja, fuugan maan metjää täytetään t a i b o l l a ,  
eitä manljaan totuttuun tapaan. — maljoja panttiin jijoittaesja 
on maanomistaja tjpmin tarfta jiitä, jaato tjän niiltä torfoa 3 
tatji 4% , mutta jos Ijän metjästään jaa 2 %  talji 4% , je 
näpttää oleman Ijänelle tärjbellijesti pljbentefemää". —

2äpji huomio oliji meibän omistettama talon metjämail* 
letin, tarftaan Ijartittama jotaijen toimenpiteen tannattamai= 
juntta, ei enää toimia umpimäljtään, maan toji=tarmolla täpbä 
fäjitji merjääntäpttöämme parantelemaan, Sltetjäatatla olemme 
mietä niin tatapajulta rattaasja ©uomesjamme, että ajiaa ajateta 
lesja oitein jäätitji täp. Siteittä ei mietä ote opittu järtemän 
metjäntäptön aattojiataan tamailemaan, — „fun ljullusti täp, 
niin täppi tuin Suomesja" pitää paremmin tuin fostaan ennen 
paittanja, jos metjätaloutta ajattelemme. — SCai eitö etjtä ole
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niin a(ian laita? — SBastatfoon (iiken tutin met(änomistaja 
tokaltaan! — Onto fotitarmepuuta tjatattae^fa pibettp (ilmällä 
metjän tuotannon tököttämistä, — toai onto ef)tä ainoana (il= 
mämääränä ollut mistä pitemmin ja mutamammin (ai(i l>alfo= 
(pien tat)i rantofuorman tat)i aibasläjän täpteen? — Onto fos= 
taan puuta taataesfa ajateltu, tuottaato tämä puu talolle (uu= 
remtnan kt)öbpn, jos (e npt faabetaau polttopuuni, tat)i jos (e 
jätetään tpmmenet(i, pariffi fpmmenefji muobefji fasmamaan, ja 
liitä liiloin mppbes(ä (aabaan tolme, neljä marttaa? — Onto 
liiloin tuin met(änmppntifuume paiftafunnalla rairooaa ja fil= 
paa juostaan ostajille metfiä tarjoilemasi, onto (illoin tullut 
ajatellutji mitä toimenpibe on ebullifempi, mistä on enemmän 
kpötpä, mppbätö nptpketfellä fantaat putiput)tait(i, maito mppbä 
ainoastaan (emmoijet puut, jotta jo omat parhaan tasmunja 
lopettaneet, ja jättää fasmamammat puut mielä marttumaan 
jotfitin aitaa, jolloin niillä luultamasti (aabaan monta mertaa 
torteampi l)tnta tuin npt moibaan unefjiataan. hillo in  on mpp= 
besjä ajiaa tppnesti tjartittu? — U(eammas(a tapaut(es(a on 
maan armeltu, että jos äimän pieneen mpp, niin aina (itä jon= 
tun merran enempi (aa tuin (uurempaan mittaan mppbes(ä. 
ffltutta pittupuilla (aabut rat)at omat liitä falliita lantteja, jopa 
u(ein talliimpia tuin pantista otetut met(elirat)attin.

sJJtoni miettii, että maalaa (e npt tuo meitä mustit(i, ja fpl= 
lätai (e turnaus toisten tot)balla ontin äimän paifallaan, mutta 
m i n ä  olen met(ääni (öästänpt jo tpmmeniä muo(ia, toisten 
mppntitiit)ton pltpes(ä olen m i n ä  maan t)ctluttomammat(i jätp 
mettpnpt, (amaan aitaan tuin ei muiben metjistä enää ole 
muuta jälellä tuin prop(i= ja kiomapuiben latmut(et, ei m i n u n  
metjääni ole ilmestpnpt pktään ainoaa uutta tantoa, met(äni 
on jo tomea, mutta (ilti ostan muualta talosja tarmittamat 
puut! — Zxxo fuuluu t)t)tmtt tauniilta näinä met(änraistauf(en 
aitoina, mutta —. 9Jtet(ä, jota on tuohon tapaan pibettp, on 
tuin nametta, jos(a on äärettömän paljon tarjaa, jota elää pt= 
(idä emäillä, jos(a kuonot, mäkälpp(pi(et lekmät (pömät ruoan 
parempien ebestä moimatta tuitentaan it(e tuottaa (en enempää, 
huonojen lekmien ja metfäsfä kuonojen puiben paljous mai=
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futtaa jen, että uuji omistaja — uuji omistaja metjälletin ter= 
ran tulee, olipa nptpinen ijäntä miten jitteäl)entinen taljanja, 
— niin ett'ei uuji omistaja enää Tuomaalaan luin jo n o ja  
puita !o!o metjäsjä ja jentäl)ben päättelee „mitä tuosta enää 
lastoattelemaan, toiallijialin omat jo melfein l a i t t i ,  ujeimmat 
jo jpbänlaToja, jos toielä joulun umoben fastuatan, niin ei 
löpbp pt)tään tenoettä", — ja jitten mppbä pppl)täjee l)än met= 
jän, pieneen tat)i juurempaan mittaan ei toanl)asja metjäsjä 
juurta eroa tee, jillä Oilein lautoan ja tarfasti fäästettp metjä 
on niin arfa t>affuulle, että je äfillijestä Takuusta tahtoo toäli= 
jinfin pilaantua.

kamalaamme je mieleemme, että a i n o a s t a a n  t a s= 
vo a xo a, Te r o i n  T o i b e 11 u me t j ä ,  j o s j a  l i r m e s t ä  
j o l a  t o u o j i  r o I ) f e a s t i  m u t t a  t a i b o l l a  t ä p t e= 
t ä ä n ,  a i n o a s t a a n  j e m n t o i n e n  m e t j ä  I p l e n e e  
t ä p t t ä m ä ä n  l a i l l i  o m i s t a j a n j a  m a a t i m u 1= 
j e t  l o t i t a r r o e p u u n  j a  r a h a l l i s t e n  t u l o j e n  
j ä ä n n i n  f u l) t e e n. 2Banl)atji jäästettp metjäljän Ipllä 
tuottaa lerrallaan juurenlin tulon, jilloin lun je mppbään, ja 
juuri huilajee helposti jitmät. 9Jtutta lasmaroa metjä,
josta aina a i t a  ajoittain, ejim. jola Ipmmenes touoji jaabaan 
ratjallijia tuloja, toaillalin jut)teellijesti pienempiä, on meille 
luitenlin ajanpitlään monta toertaa ebullijempi.

SBoibatjemme toäi)itellen jaaba metjämme lastoatoalji, 
juuria tuloja tuottaroalji, tulee meibän enjinnälin tet)bä jprllä 
loppu entijestä tuhlaamasta lotitarmepuuljalluustamme. Säret* 
tömän paljon pilataan maasjamme metjiä ajattelemattoman 
mppnnin lautta, mutta huono lotitarroepuun hu^ uu on itään* 
tuin jalainen, T^touttaroa tauti, jota roäjpmättä ajan taiten tal= 
toaa metjiemme elinjuuria, jota touoji pilaa je ojan talon met* 
jästä, muuttaen toijen tauniin lantaan toijenja perästä huonoa, 
titutasrouista tjarmeittoa lastoatoalji. 6pp, miniä täl)ben met* 
jiett Tätoitps totitarmehattuun lautta on niin jurtean pleistä, 
on ainoastaan, pljinontaan metjän omistajain mälinpitämättö* 
mpps, toelttous, — niin juoraan janoen laistuus. On ilätoä 
ilmiö maanomistajisjamme tuo t)enmt)tatoa mulatouuben halu,
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jofa pitelee ifärttiä fotona jifaaritupafoiben ja Sanomalehtien 
ääresfä, Sill'aifaa fun rengit ja muut „halmemmat miehet" omat 
metfäöjä talon armoffainta omaisuutta heittäm ässä. S tu n  

halfo* ja ranfafuormat tulemat fotta ja näfjbään, miten fomeita 
puita taasfin on faabettu, filloin tyllä pauhataan l)etfinen, mutfei 
a ) i a  |illä parane. 9Jfet|ään on taas fjaffuun fautta muobos* 
tunut puolipaljas paiffa, josta parhaat, termeimmät ja fasrna* 
mat puut omat faabetut, ja l a i t t i  huonot rosfapuut jätetyt, 
niin ettei fjaffuualalte pääfe ebes termettä taimistoafaan nou= 
femaan. 2Buofi muobelta jatfuu hävitystä, nufi raisfio liittyi) 
entifen miereen, funnes fofo metjä on fasmamista puista puty 
bistettu, ilman että ijantä el)fä on metjäsjään fertaafaan fäp* 
npt fofo alfana, £ulee Sitten äfillinen rahantarme, ifännän 
fjerrasteleminen ei ole talon maralliSuutta mienpt eteenpäin, pi= 
femmin päinmastoin. S i a n  „farf)ut“ alfamat hampaitaan näptellä, 
Silloin mif)boinfin juofjtuu mieleen metiä, tuo metSä, josta ennen 
ei lainfaan ole mäliä pibetty, — niin metjää mppmällä ne on 
faiffi melfojat typbptettämät. SRutta metjäsjä on felmollijia 
puita enää mät)än, ainoastaan ne, jotfa eimät ole foti*
tarmepuun t)aEfaajttle felmanneet, omat enää jälellä. ©aabaf* 
Seen ebes mäl)änfään rahoja irti, täptyp rnetfä mppbä niin pie= 
neen fuin maan faabaan ostajat ottamaan, — ja mähän Siitä 
Sittenfin jaabaan, Siihen merraten mitä moibaan faaba jos toi* 
jin menetellään.

3 j ä n t ä  i t S e m e t j ä ä n !  — on enjimmäinen ehto 
parempain tulofjien SaamuttamijefSi. ®i fosfaan ole päästetä 
tämä mieraita, renfiä ja muita palffalaijia omin päin metfään. 
tietysti oliji faiffein parhainta, jos ifäntä itje faataiSifin faiffi 
puut, mutta mähänfään Suuremmissa taloisja tämä ei moi tulla 
tySpmpfSeenfään. Sfännän tehtämäfji jää näin ollen ainoas* 
taan ohjata h^ffaajia, ojoittaa t y l l i t  mitfä puut omat faabet* 
tamat. £ämä ei fuinfaan ole mifään pitfällinen ja ifämä työ. 
3os on folme tai neljä miestä faatamasja, ja puut Sillä fertaa 
ainoastaan faabetaan, ei muotuiSesti tarmittaman poltto* ja 
aibaspuumäärän f a a t a mi n e n  fohtalaijen hptoäsjä metjäsjä tyjp 
a i t a a  fuin forfeintaan faf|i tyhpttä Sppspäimää. Varmennus*
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haffuuta toimitettaesfa on jopimampi enjin ainoastaan taataa 
puut. s$uiben farfiminen ja rangoifji, aibafjifji taf)i haloifji 
bailaaminen tet)bään masta jitten tun tartoittaioa puumäärä 
jo on faabettu. ^uita faataesja on tjattuu toimitettama hptoin 
erilailla erilaijisja, emfäijisjä metjifoisja. $fji pleinen jääntö 
oliji jentään ainiaafii painettaroa mieleen ja muistettama jo* 
täistä puuta faataesja, je nimittäin: e t t e m m e  f o t i t a r *
m e p n u i j i  f a a b a  p t j t ä ä n  j e m m o i s t a  p u u t a ,  
j o s t a  t e r r a n  mo i  m a r t t u a  m p p t ä m ä f f i  f e 1= 
p a a m a  j ai) a t u t t i  t a l ) i  r a t e n n u s ^ i r j i ,  j a e t t ä  
a i n a  t o i m i m m e  j i t e n ,  e t t ä  h a t t u u n  t a u t t a  
m a l m i s t a m m e  t i l a a  a r m o f t a i m m i l l e  p u i l l e  
n o p e a m m i n  m a r t t u a  m a l j m o i t j i ,  jiis etupääsjä 
taabamme totitarpeitji jemmoijia puita, joista ei moi raha* 
puuta tulla.

Öaffuuta toimittaesja on meibän tataamjettama jitä peri* 
aatetta, että jota paifta metjäsjä jaabaan tasmamaan mat)= 
bollijimmart armotasta metjää niin runjaasti tuin juinfin. 
Siis on meibän enjinnätin puulajin jutjteen pprittämä jiiljen, 
että jaamme metjämaamme armottaimpia puulajiamme, mäntpä, 
luusta ja mätjemmäsjä määräsjä foimuatin tasmamifji. Saa* 
haanhan lehtipuista tet)bpillä tjaloillafin rahaa, mutta mähäijiä 
ne halforat)at omat, jos merrataan niihin mitä funnollijilla tutti* 
puilla jaabaan. Saajat toimitot ja lepiffomäet, haapaa fasma* 
mat nottomaat on jiis toitettama jaaba muuttumaan t)amu= 
metjää tasmamifji. Ujein on tämmöijen lehtimetjän jefaan jo 
ilmestpnpt pfji ja toinen fuuji tahi mäntp, jota, jos ympäröimä 
lehtimetjä on harmaa, on li)hpt, tpmefäs ja ofjainen. 2nm= 
möijisjä tapaufjisja hallaamme lehtipuita noiben jo löptpmien 
hamupuiben jeutumilta, hallaamme faiffi lehtipuut ja niiben 
mejatfin pois noin 30 metrin mättäitä jofaijen hamupuun pm* 
päriltä. Suommoifet pffinään fasmamat hamupuut teferoät jte* 
meniä jo merrattain nuorina, ujein ja runjaasti. Sifji jaamme 
ujeimmisja tapaufjisja tämäntapaijen hattuun lautta fuujen tahi 
männpntaimistoa noujemaan halatulle alalle. 3os hamupuita 
on merrattain paljon, mähintään noin 30—40 metrin pääsjä
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lotjistaan lef)timetfän jeasja, jilloin fäp fjaffuu marjin mufa= 
mafji, jilloin tooibaan fuuremmatta ^aitatta toimittaa fyaffuu 
jiten, että faiffi lehtipuut faabetaan, faiEfi fyamupuut jätetään. 
ftunt)an jaabaan bailaajat tätä pfjinfertaista fääntöä noubat* 
tamaan, eimät l)e muuta ohjausta tarmiije.

OJfisjä lefytimetjä on puuhasta, j. o. jiinä ei ole lainfaan 
fyamupuuta jeasja, jiellä täptpp turhautua feinollijeen metjän* 
uubistuffeen, jaabafjeen maan fjamupuuta fasmamaan. Täsjä 
on meillä faffi menettelytapaa fäytettämänä, riippuen jiitä, olerm 
mefo tottuneet fasfenpolttoon taf)i ei. 9Jiisjä ei fasfea ole 
totuttu polttamaan, jiellä fäp metjänuubistus l)ieman falliim* 
mafji. Sef)timetjä faabetaan järjestään pois, ei fuitenfaan fer= 
rallaan Iemeämmällä yaffuualalla fuin 50 metriä. $uut ful= 
jetetaan pois ja rijut footaan läjiin. 2Garf)ain femäällä tat)i 
jpfjyllä poltetaan rijuläjät. £>amupuun jiementä fplmetään f)af= 
fuualalle ruutufplmön tapaan jiten, että aina noin 1,5 metrin 
mälimatfan päähän. perunafuofalla reroitään maanpinta aufi 
ruubulla, jofa on noin fortteli taf)i puolitoista laaja jofa juun= 
nalle. Tämmöijelle fpltoöruubulle jirotetaan noin 5—10 fie= 
mentä, jotfa mullataan jiten, että fylmäjä polfee fytmöruubun 
pinnan fomafji. ^ar^aiten jujuu. työ, jos aina parin fuoffa* 
miehen perästä, jotfa etenemät rinnaffain 1,5 metrin etäifyybellä 
toijistaan, jeuraa fylmäjä, täten tulee fylmötyö fjuolellifemmin 
tefjbyfji sIRaaf)an, jofa ennen on fasmanut lef)timetjää, ei fer= 
naasti tule fplroää ainoastaan männynjiementä, maan mieluum* 
min jefä männpn että fuujen jiementä. puulajien jefoitus tel)* 
bään jiten, että pari folme ruuturimiä fplmetään mämtynjieme* 
neliä, f itien taas pari ruuturimiä fuujenjiemenellä.

Samalla tamalla omat äimän puuttomat metjämaat fyl* 
mettämät metjää fasmamifji. £tyllä meibän fannattaa je mäf)äu 
nert ufjraus tef)bä, jonfa metjänfplmö fyjyy, ei je miestä mant* 
taalilta mie! puuton, autio metjämaafyan ei fosfaan tuota 
mitään, laihtuu ja huononee maan muoji muobelta.

Siemeniä jaabaan jofo ostamalla Suomen puuniiemen* 
faupasta Tampereelta, taf)i mieluummin itje faristamalla, jofa 
tulee monin merroin f)atmemmafji. Taimella 9Jfarras= ja £>uf)ti=



7
fuurt ajalla footaan männpn* ja fuujenfäppjä, huomioon ottaen 
ett'ei auenneita fäppjä oteta, eitä mpösfäänmielämit)reitämännpm 
fäppjä. fotona pannaan fämpt jäffetf)in, m ajurin tal)i mataliin 
laatifoil)in, jotta ripustetaan ajuinhuoneen fattoon niin lifi latea 
tuin juinfin. öämpömäärä jiementen tolpalla ei jaa nousta -f- 
40° C torteammalle, muuten menettäroät jiemenet itämäijpp= 
tenjä. — S tu n  fäppjuomut omat auroenneet, rcisfataan tämpt 
jämällä lailla laattian poitti, tun ennen jiemenmiljaa mustattiin, 
jiten irtautumat jiemenet tampista. Dmafji tarpeetji ei ote mätt> 
tämätöntä eroitella jiemeniä jiimistä.

3os on totuttu fasfenmiljetpfjeen, on parasta fasteta lef)ti= 
metjä, täsjä fuitentin huomioon ottamalla, ett'ei meibän enää 
nptpään tannata tomeita foimunrunfoja fasfesja polttaa, on 
fpllifji jos pienemmät puut, latmat ja muu huonompi oja puusta 
poltetaan tastesja, parempi oja oit otettama uunisja poltetta* 
matji. SKiimeijen teroätmiljan tansja fplmetään fasteen puun= 
jiementä noin 3 —4 f g ta taa rin  alalle, lasten  pmpärillä olemaa 
aitaa ei pureta eitä poisteta, jotta taimisto jäilpiji farjan t)am= 
pailta enjimmäijenä tpmmenenä itämuonnaan.

3ommalla tummalla näistä tamoista toimitetaan t)af= 
tuuta lel)timetjisjä ja jaabaan metjämaa fasmamaan taimista 
tjamupuuntaimistoa jen jijaan, että jiinä ennen tasmoi melfeinpä 
ainoastaan polttopuutji felpaamaa let)timetjää.

(Soilla ja mejiperäijillä mailla fasmaa mpösfin metjää, 
jota ei ote fominfaan tuloa tuottamaa. $uiben tasmu on 
tjibasta ja tat)omitoja tahtomat jairastaa jo merrattain pieninä. 
Ojaiapion amutla moitaijiin moittaa taajoja aloja fygmätle met* 
jänfasmulte. (Stenfin tuujittotorpia jaabaan ujein äimän mä* 
t)ällä maimalla, perfaamalla ja automaita tuffeentuneita mebert* 
juotjupaiffoja, put)fafemalla tapeita tannafjia, fasmamaan met* 
jää äimän erilaitta ja erilaista tuin ennen.

Setä fetnollijen metjänfplmön että mpösfin onnistuneen 
luonnonfptmön jälteen noujee taimisto ujein fjpmin tiheänä, 
jopa niinfin tiheänä, että jitä moi raerrata „t)amppumaat)an“. 
2ämä jeiffa huolestuttaa ujeatafin metjänomistajaa, t)än tun 
täpbetlä jppttä armelee, ett'ei jiinä l a i t t i  taimet moi fasmaa 
tulee liian at)bas, joten oja taimista fuoleutuu. Suosjafai pitäiji,



8
Varmentaa — tuumii moni. SRutta mitähän noilla jormen» 
patfuijilla männpn* ja fuujentarat)toilla tefee? 3a jitäpaitji, 
jos liian nuoresja metfitosja maromattomasti Varmentaa, alta= 
mat puut pt)t'ättiä letuitellä ofjiaan ja täsmää pahuuttaan muo= 
bostuen lpt)t)it|i, ofjaifitji ja tpmeffäitji. 9D?eibänt)än tuli tas» 
mattaa tutfipuita, mutta mitä tuttia tuommoijista h ip istä  tar= 
reistä tulee, ratapöltpn niistä matjbollijesti terran maailmasja 
jaa. (£i, antataamme taimiston ja nuoren metjän mielellään 
olla tiheänä, f)ierotaamme tpptpmäijinä läjiämme tun metjäs» 
jämme näemme tuommoijen tiheän tureiton. $tt)binfotilasja, 
malosta ja tasmupaitasta riibellesjään tasmamat puut tiiman 
pituuttaan, malonpuutteesta tuimumat alimmat ofjat, rungot 
tulemat pittiffi ja tafapaffuitji, — l a i t t i  ominaijuutjia, joita 
tunnon tutfipuulla tulee ollatin. kalojen lähellä ja teiben mar* 
jilla näfee ufein tjarmennetun ja tarjitun nuorta, tustin jplen» 
pituista männittöä tal)i tuujiftoa. Suo on enfinnätin a i v o a n  

liitää tpötä ja toijetji jaattaa je ujein pilata puiben muobon. 
3os nuorta metjää mälttämättömästi tahtoo fiistiä, ei misjään 
tapautjesja ole olettama pois muuta tuin ainoastaan täpjin tuU 

muneet taimet talji puut. 3°$ nuoren tjamumetjän jetaan oliji 
ilmaantunut toimun tat)i muun lehtipuun mejaa, jota ut)taa 
tutafyuttaa tat>i haitata fyamupuiben fasraua, omat nämä tuotta» 
mieraat tuitenfirt ajoisja at)bistettamat pois.

^ftetjän tjieman manfyemmatfi martuttua jopii jo ottaa 
tuimuneita puita aibanjeipäitji p. m. j. täsjätin tarfasti maroen, 
että ainoastaan tuimia otetaan. SBarfinaijen fyarmennufjen aita 
ei ole mielä tullut.

SBasta tun metjiffo on pääajiallijimman pituuslijätas» 
munfa mätjentänpt, jiis noin 40—60 muoben ijäsjä, on a i t a  

tojmittaa tarmoftaampia tjarmennufjia. puiben alemmat otjat 
omat tuimuneet ja ojatji jo marisjeet pois, joten tuoreita otjia 
löptpp ainoastaan puun plimmällä puolistolla niin, että fuun» 
nilleen 3/s rungosta on ofjatonta. Sftpt ei enää ole fe maara 
tarjona että puista muobostuiji ofjaijia, tpmetfäitä tarreja, jos 
niitä tjarmentelemme. 9tpt mpöstin je puutamara, mitä t)ar» 
mentaesja faabaan, telpaa jofyontin, ainatin polttopuuni, aibat»



9
jifji, labonhirfifji, jopa oja rafennuspuiffifin. 3 et nt)t löptpp 
jo niin paljon poistettansa puita, että tjaffuu fannattaa fiinä= 
fin fui)teesfa, että jaabaan ranfofuorma, fjalfopino tal)i aibas= 
läjä fofoon melfein pf)tä joutuin fuin ^aasfaaraasja fyaffuusja, 
misjä parhaita puita pirstottiin pienefji.

ftaifesja fjarroennusljaffuusja tulee meibän pitää puiben 
l a t to o j a jilmällä. Sattoasja löptptoät tel)bet tat)i hatounem 
lajet toastaaroat tatoallaan eläinten feut)foja, — jolla on feuh= 
foisfa toi!a, je on ennenaifaifeen fuolemaan tuomittu, ©amoin 
on puibenfin taita. SRillä on latroa jäännöllijesti muobostu* 
nut ja runjashatouinen, misjä fjatouneulajilla on tertoe, ioif)reä 
toäri, je puu on tobennäföijesti tertoe, je on Ijptoäsjä fastousja 
ja je tooi fel)ittpä artooffaafji rahapuufjt, jemmoijia on meibän 
jiis et)bottomasti jäästettämä. SRoni, jofa on metjäänfä ta U  

fellut ainoastaan tiellä ajaessaan, artoelee että jemmoijia ne 
faiffi puut t)änen jäästömetjäsjään otoat. 9Jfutta läfybetäänpäs 
fatjomaan! — $Rifäs tämä on, onfo tämäfin puu tertoeen ja 
fastoatoan näföinen, jofa fastoaa tuolla tuon fauniin fomea= 
lattoaijen puun toieresfä! ftatjomme plemmäs, niin juomaamme, 
että (en lattoa loppuufin monta jpltä alempana fuin toifen, ter= 
toeen puun lattoa, je on muobostunut pfjipuoleijefji ja fen lattoa^ 
fastoain on jofo fuitounut tat)i näfpmättömän pieni. (Ei jal)a= 
lainen tuon muotoijista puista pibä, ei je juuremmafjifaan fas* 
toaa jafja, jonfun touoben fututtua luultatoasti fuitouu, jiis on 
parasta ajoisja t a a t a a  je pois. 3 °  fefjii filmä fofo joufon 
jaman muotoijia, fitufastouijia, pfjipuoleijia puita, jotfa näpt= 
täroät oletoan ifäänfuin jabetta pitämäsjä parempain puiben 
lattoain alla. paljon farttuu tuommoijiafin puita, paljon jo 
fnitoia tal)i fuitoumaijillaan olemia. Soijilla puilla on runfo 
noin jplen, puolentoista forfeubetta maasta haarautunut t a ty x a .  

ftaimomoipupatjaita fun merrattain roät)än tarmitaan, faabamme 
tuommoijet h^örapuutfin. — (Entäs tämä puu täällä! — jil= 
läl)än on fpllä termeennäföinen, jopa tamattoman fomeafin latma, 
runfo on tpmestä fplläfin pafju mutta jouffenee jitten nopeasti 
lattoaanpäin, on f y k m a n  mutfainen, ofjat on jillä pafjuja t u in  

miefjen fäjitoarji ja fumma fpllä tuoreita hqoSnfin alas osti.
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Siiman läheijppbesjä tasmaa unetta pilliä, taunismuotoijia, pt= 
jäälle asti osattomia puita, jotta näpttämät tahattoman t)em 
totetoijilta. Suommoijia juuria, rumia, otjaijia puita futjutaan 
„jujifji“, jiilä ne omat fauniimpimuotoijille tomereilleen tuin 
fubet itään, eimät fuitentaan muuten tapa, jpömät maan ratoin* 
non ja pimittämät päimän. „Suben“ taabamme niinitään armotta 
pois, jiilä jemntoijen tasmattaminen — maitta jo onfin juuri 
— ei tuota jamaa fypötpä tuin parin toimen ^pmämuotoijen 
puun, jotta juben taabettua pääjemät matoon ja altamat nopeam* 
min tammaa.

SJtäntpmetfisjä nätee tahattoman paljon puita, tomeita ja 
tjuonoja, joilta on latma fuimunut. Soijilla omat t)amuneula= 
jet latmapuolesja tjarraenneet ja jääneet jairalloijen märin. Siinä 
fot)ti, misjä raja on termeiben ja jairaiben tat)i tuimain otjain 
mätitlä, juomaamme puun tpljesjä omituijen ilmiön, on itään* 
tuin oliji puun tuorta polttamalla noettu noin parin, toimen 
torttelin alalla. „Sermasrojotji“ tahi „pil)tarojofji“ nimitetään 
tuota mitaa. Se ei tule jiitö, että puuta oliji jofu toinen puu 
taatuesjaan toltjaisjut, niintuin jotjeentin pleifesti luuttaan; ter= 
masrojon jpnnpttöä eräs pienen pieni jienitasmi, jonta ibut tul- 
teutumat luultamasti tuulen mutana jaujein tuhoamat juuret mää* 
rät mäntpjä. Suo tauti on tahattoman tarttumainen. S itä mas* 
taan on toetettama taifin raoimin taistella, ja ainoa torjumis* 
teino on taataa taitti puut, joihin termasrojoa ilmestpp, obot= 
lamatta että jen latma enjin tuimuu, jiilä jilloirt on tauti jo 
ennättänpt tarttua toijiin puihin. S iis termasrojoijet männpt 
pois metjästämme, jos laihomme fitä tuholta juojella!

Öarmennus^attuisja mpösfin on toimitettama mäljemmän 
haluttujen puulajien poistamista. Äuujenjetaijesja mäntpmet* 
jäsjä, tahi tuoreella maan ei mejiperäijellä maalla tasmamasja 
tuufifosja omat lehtipuut melteinpä maan h^itatji. huimilla 
fanfailla, misjä ei fuuji moi menestpä, on toimua jäästettämä, 
je tetee muuten puhtaan ja tuiman mäntpmetjän tuoreemmatji 
ja höpstää maata. TOinifään on toimu hh^ä olemasja torpi* 
maalla tasmaman fuujimetjän jeasja, maa jentautta julaa jou= 
tujammin temäällä ja ppjpp muutentin paremmasja tasmufun*
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nosja luin puetaan, umpinaijen ja jpntän tuujiton alla, misjä 
routa ujein ajuu §einäfuun puolimäliin faaffa.

Sitäpaitje f)armennusl)aftuusja pibetään jtltnällä, että ful= 
telin jätettäroälte, fypmämuotoifelle puulle tulee tarpeefji tilaiua 
ajema. Ujein laamaa tatji tat)i useampia terroeen ja tooimal= 
laan nätöistä puuta niin läheltä toijiaan, josfus jämästä juu= 
restatin, että niiben latinat painumat pienilji ja moimat teljit* 
tpä ainoastaan puhelle juunnalle. Xäsjä on tultama firmei* 
neen amufji, jillä lasmaaljeen paremmin paljouttaan ei puu 
jiebä, että jen latoa on afybingosja. 2ulee jiis laataa je puu, 
jonla poistamijesta on muille enin fypötpä; tat)i jos on ainoas= 
taan lalji puuta läfyitpsten, niistä tjeilompi tal)i t)Uonomuo= 
toijempi.

Öarmentamisinnoisjaan ei jentään pibä mennä liiallijuut* 
jiin! (£i jolainen jujipuu, jolainen fyuonolatmainen puu, jolai= 
n en loimu juinlaan ole poistettama. 3os tuommoinen mät)em= 
män juojittu puu lasmaa itiin tilamalla pailalla, leslellä aul= 
loa, ett'ei je letään parempaa puuta at)bista, eitä millelääit 
puulle jen poistamijesta ole fypötpä, jitloin on muistettama, että 
parempi on l)uonompilin puu lasmamasja luin ei mitään. — 
mennusfyaftuun tulee niin tarlasti mulaantua olojutjteiben mu= 
taan metjäsjä, että laitti laamamaijuus jitä te^besjä on mal)= 
botointa. Sifji onlin maileaa, miltei matjbotointa janoin ejit= 
tää jalluun toimittamista, metjäsjäljän meibän on Varmennus* 
Valtuuta tetjtämä, jiellä jitä on opittamalin. Silji fefyoitanfin 
laitlia metjänomistajia, jotta haluamat jaaba opastusta fjarmem 
nust)altuun oiteasfa toimittamijesja ja muisja metjäntäpttöä 
tostemisja ajioisja, tilaamaan (antamana olemaa ammattiope* 
tusta, jota maljutta tailta äimän mitätöntä pallfiota mastaan 
antamat Suomen 9Jletjänt)oitor)l)bistpfjen ja talous ja 9Jtaam 
miljelpsjeurojen metjänl)oibonneuroojat ja amustajat.

£>armennusl)attuut omat järjestettämät jiten, että noin 
jota 10:nes rauoji palaamme jamaa m e t j i l t o ^ Ä ^ ^ ^ ^ ^ U !  
tamaan. 9Jtitä lullaliit lertaa taabet taj^^Ji \Umaaräh" n 
teen tulee, on tjalluisja, jotta uubistj(rolH 10 muoben fuluttua,

METSÄTIETEELUFJEi
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hafattama juunnilleen l U  metjifosfa löptpmästä puumäärästä 
phbetlä fertaa. Siinä jiis jaabaan firmestä fäpttää fplläfin rot)s 
feasti, pääajia maan on, että faabettamien puiben malinta oitein 
toimitetaan.

9ftetjifoisja, joita jo useampaan fertaan olemme ^armen= 
taneet, tulee meibän alfaa ajatella uuben metjän jäämistä mam 
l)an, fof)ta fjafattaroan tilalle. Sotainen metjisfä liiffunut on 
luultamasti huomannut miten puuntaimet ifäänfuin ^afemat 
auffopaiffoja metjäsjä ja farttamat niitä paiffoja misjä puita 
fasrnaa. 2ämä johtuu taimien, etenfin männpntaimien juuresta 
malontarpeesta. ©mme jen rnuofji jaa obottaa, että taimia 
ilmestpiji Varmentamamme, mutta mielä jotenfin umpinaijen 
metjän alle. £al)tomattammefin tulee fuitenfin V^mentaesja 
jofu paiffa amonaijemmafji, jiit)en ilmaantuu pieni taimirphmä. 
9täitä pieniä taimirphmiä alamme l)uolellijesti t)°ttaa jiten, että 
jota V^^tiusja faabamme puita (etupääsjä jo taloubellijesti fan* 
nattamimman mat)muuben jaamuttaneita puita) tuon taimirph* 
män ympäriltä, laajennamme auffoa, ja Ikiomaamme it)meef= 
jemme, että taimirphmä jonfun muoben lilluttua laajenee auton 
mutana. ^estellä rpt)mää olemat taimet omat jo fuurempia, 
ne Jonottamat latmalasmaimiaan jo toisten piilin. Sofaijella 
uuhella VoIIuulla araautuu tuanhaan metjään uujia jiemennps* 
auffoja, joille taimistoa ilmaantuu, taimirphmät julamat pl)teen 
jitä mpöten luu miimeijetfin, taittein parhaimmat puut poiste* 
taan, joita olemme laittein faumemmin fasmattaneet.

Suolla tamalla Iphpesti ejitettpnä tuliji metjän tuttuun 
ja luontaijen nuorennofjen tapahtua. (£i metjä fasmaafjeen 
falliita foneita eitä apulantoja faipaa, puut itje maan höpötä* 
mät, tpöttä ja maimatta ja fustannufjitta ne fasmamat. ^Ruuta 
ei metjä omistajaltaan maabi tuin tarffaa huolenpitoa ja l)ot> 
fitjemista ennenfuin „firmes puun juurelle pannaan". 9ftonin 
terroin matjaa metjä jen hoitamijeen pannut maimat. — 2Bai 
luuleefo futaan, ettei metjä, josja alusta alfaen hoibetaan ja 
maatitaan parhaimpia, fasmamimpia puita, ja niitä faabetaan 
ainoastaan jitä mpöben fun ne tuottamimman fasmunja looet*
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tamat, josja parhaille puille malmistetaan tilatuin ajema ja juo* 
h a a n  enin ratuintoa ja ilmaa, luuleefo jofu, ett'ei femmoinen 
metjä tuota monin tuerroirt enemmän jefä puuta että raijaa 
tuin toinen, josja päinmastaista periaatetta noubatetaan, josja 
partjaat, elinmoimaijimmat puut faabetaan jo nuorina, taiffi 
miallijet, tjuonomuotoijet ^inuiöt jäplptetään metjäsjä muoji= 
fpmmeniä jotta niillä mppbesjä muta rafjoja jaiji.

$ftifä on jppnä huonoon metjätalouteeji? — ®tfö o j a a  
täpttää metjääji oitein? 3os niin on, niin fy a n t i tietoja! Sftpfm 
aitaan jaa niitä maamies aituan ilmanebestä ja mätjätlä maa 
maila, niitä melteirt mätijin tutitaan juutun aitaanhan rämin* 
toa piffulapfille. ®i huonoon metjäntäpttööji fpllä ole mitään 
muuta tobellista jpptä tuin mälinpitämätön melttouteji, — lais* 
fuutefi. ®i misfään je laisfuuteji jentään falliimmaffi tule tuin 
mctjäji juljteen! ®i oliji paljon maimaa firjoittaa postifortti 
ja tilata lähimmän jeuran metjäntjoibonneumoja antamaan 
ohjeita jilloinfin, hm metjääji rnppt, — mutta fun et jatja 
tal)i — miitji, niin jaat ujein tutjanfia marttoja mätjemmän 
hintaa, ja menee metjä puljtaafji, fun etjfä manljemmilla puilla 
ainoastaan olijit jaartut jaman, etjfä forfeamman l)innan, ja 
fasmama metjä oliji jäilpnpt. SRutta fun ei ole Ijalua!

r£alosjal)an tarmitaan muojittain juuret määrät puuta* 
maraa. fflhfji meibän juuri tulee parhainta täpttää armotto* 
mimpaan tarfoitufjeen? Sämmittääljän tuima ja maas ja maan* 
nut tahi miallinen, fasmunja Ijeittänpt puu pl)tä Ijpmin tuin 
terme, tjpmämuotoinen. haapapuusta Ijalfomalla jaa paljon 
festämämpiä aibafjia tuin tosiaan Ijamupuusta. ffii ole futaan 
fpennpt moittimaan foimu* talji haapapuusta rafettua niittp* 
latoa pian laljoomafji, hmljan nuo letjtipuunrungot enjin tar* 
toin tuontaan. 9Jhfji on paffo parhaita nuoria fuujennäreitä 
raisfata aibasmitjoifji? ftun manljempia fuujipuita faabetaan, 
joptt ottaa talteen jopiman pafjut ofjat, ( f a r j i m a l l a  fas* 
mamista fuujista niitä ei jaa ottaa, jentapainen fuujien pilaa= 
minen pitäiji oifeastaan tulta laisja fielletpfji!) ne jos pannaan 
lifoamaan ja jitten aitaa pannesja pibetään mireillä pieni tuli,
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jortfa äärenä offia I)aubotaan ja jitten aitaan pannesja fierre* 
tään raastaffaijeen juuntaan, niin airaan tulee pf)tä luja ja lau* 
feamatoin raitjajibe fuin näreestäfin. k if ji  parhaat nuoret näreiföt 
pilataan aibanjeipäiben ^a!!uulla? 3os ei ruiit^itä Varmentaa, 
niin löptpphän rämemailla mäntpjä, jotfa oraat omiaan jeipäifji. 
Siitä pöpristpttäraästä fuujimetjän huasfaufjesta, mitä monin 
paifoin raielä harjoitetaan fun farjalle mufa fuiraiffeifji tahi lan* 
nanjatfofji faabetaan f omeat fuujet ja niistä of jät pienif ji halataan, 
jiitä en paljoa rairfa. ftpjpfää farjanhoibonneuraojilta ja muitta 
maanrailjelpfjen ohjaajitta fumpifo on noihin tarfoitufjiin pa= 
rempaa: rahfajammal ja muta, raaifo fuujenharaut, ja muista* 
faa mitä hän jiihen raastaa! — k in u a  on jprjästä fatjojana 
ujein ijäijppben pituus fauhistuttanut, fun olen nähnpt miten 
fauraan moinen „lanta“ peltosja mätänemättä festää, metfeinpä 
taitaifi rautanaulat joutuimmin muuttua mullafji, fuin nuo pil)= 
faijet hafofalifat.

Sftämä tuntuu piffujeifoilta, mutta niitä faiffia huomioon* 
ottamalla fäästpp jatoja, jopa tut)anjia fauniita ja fasraaroia 
mäntpjä ja fuujia, joilla järferaästi mppben jaabaan juuriafin 
jummia. ketfän jäästäminen on t)V )w ä aran, funhan jääste* 
tään jemmoista jota fannattaa jäästää, eifä faiffea rosfaa.

k etjästä  puita mppbesjä oliji aina oltaraa jetraillä jiitä 
m i t ä  mpp, jiis rnitfä puut, montafo ja miten juuria ne t u t in  

oraat; jitten m i n f ä  a r r a o i s t a  mpptäraä taraaramme on. 
töaifesja muusja faupasja on niin päiraänjelraää, että olemme 
noista ajioista perillä, ettei jiitä mafja raairaaa huomauttaa* 
f aan. kielipuolena pitäijit raarmaan jitä, jofa ejim. jpraiä 
jummafaupalla, mittaamatta mpiji. Seuraa jamaa periaatetta 
puitafin mppbesjä, ne on jifji arraoffaita, ettei jinun fannata 
niitä ummesja jilmin mppbä! 2äsjä jos misjään on paifat* 
laan neurao: t i l a a  m e t j ä n h o i b o n n e u r a o j a  l uf e* 
m a a n  j a  a n n o s t e l e m a a n  m p p t ä m ä t  p u u j i ,  
p a i n a  m i e l e e j i  h ä n e n  n e u r a o n  j a  f a u p p a f i r *  
j ä n  t eos t a !  parasta faifista on että annat hänen leima* 
firraeellä merfitä mpptäraät puut, niin ei ostaja pääje huffaa*
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m a a n  metjääji oman mielenfä mutaan, huijannet omat jaa= 
neet fatferasti fatua ajattelemattomia, tiireijiä metjänmppnte* 
jään. ^Ruista aina että p a r e m p i  on f a t f o a t u i n  
t a t u a.
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