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I.

Alkulause.
ältetfisjä lepää juuri §t)tt>pp§, jotta metfänomistaja 

moiji itfeänfä pt)»inttää, joS aitanaan, ennenfuin metfät 
menettärnät fen armonfa mitä niiltä intetä on, tutifitoat 
tuntemaan ne ebut, mitta metjä t)t)loin poibettuna moi 
omistajalleen antaa. §t)loiä tulotpa emme moi faaba, 
etTetmne t̂jmitä fitä, jota meille jotatin antaa. §  limit
täminen tapahtuu fiten, että metsänomistaja fäpttää 
hpmäffeen ammattimiesten apua ja niitä neumoja, joita 
metfäntioitoa toStema firjaUifuuS tarjoo. Se on fpttä 
itämä, että meibän fuomentietinen metfäntioitoa toStema 
tirjatlifuutemme on tornin pieni. 3oS jotatin uutta alaa 
tat)botaan miebä meneStpffettä eteenpäin, on firjaUifuuS 
tetjoffaampia feinoja aatteen fê ittpmifette. SUteiUä täSfä 
fuljteeSfa on fpUiffi tofemuSta, joS otamme huomioon efim. 
raittiuSaatteen tetjitpffen, millä fitä on peritte faatettu. 
StirjaUifuuben ja efitetmäin ojalle tulee juurin anfio, fen 
tobistaa tähänastinen tpö. (Samatta innotta, jämättä 
tarmotta, otifi metfäntioitoa fe£)itettämä, joS mielitään 
ntitpijeStä tiaaSfauSajaSta etppä. Jarmoin tuulee fanfa 
ejitetmiä metjän£)oiboSta, jitä harvemmin tanjatta on 
titaijuntta täyttää hpmäffeen firjoja. Jämä fohta for- 
jaantuiji jittä että ammattimiehet ahferaan foettaijimat 
temittää aatetta ntommafji marfinaijeSta tpö-ataStaan.
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Dntjcm jotaijen metmottijuuS fanjataijena, toimia tjpmän 
aatteen patmetutjeSja. £ämä melmottifituS lanfeifi ennen 
muita, niiben ammattimiesten ojalle, joitta on lameammat 
tiebot eimättä ole aineettijen toimeentulon alistamina, 
futen on tamattista niittä, jotta metjän£)oito=opiSja omat 
pienentpiofaifia.

SBetmoHijuubeStani omaa itjeäni ja tätjimmäiStäni 
toetaan, peittona pienempi*ojaijena ammattimiehenä, lasten 
tämän mäfjäpätöifen fpnätoteeni tanjatte tuettamatji, fiinä 
toimoSja, että tämän lautta lutija jaa jontuntaijen aamis» 
tutjen fiitä, että on olemaSja jalompia tetjtämiä metjän 
hpmäfji. Saajempiin jelitptjiin en fatjo itjeäni oiteutetutji, 
jätän niiben jelittämifen parempimjaisten tetjtämäfji. £ar> 
toitutjeni ei ole, että tämä firjanen jaifi jijanja niiben 
afunnoisja, joitta metfäntjoiboSta on taajemmat tiebot, 
päinmaStoin toimon tämän pprfimän jiiEjen tanjatnottaan, 
jota on ojaton niistä tieboista, joita metjä tjpmin meneS» 
tpätjeen maatii. Jämä toimoni perustuu erittäintin jiifjen, 
etten ote mitään firjaitija, entä jettaijena efitä janaafaan.

SJtntta tun jeitjemän muoben patmetuSajatta jota 
minulta on ollut funnia metjänhoito=atatta toimia, olen 
näf)nt)t ujeintin jnrtutettamia metjänfjaaSfaufjia, niin arme= 
Ien, etfei liene tiiatji jos lannan forteni minäfin pf)teijeen 
tetoon —  lasten muutamia janoja utommatji marjinaiSta 
työalaani. §pmin tietäen etfei tptjäetmäni täptä niitä 
maatimutjia mitä otiji toimottama, toimon että tulijat 
ottamat maStaan efitpfjeni tietojeni mufaijina.

SuopioSja SJiaaliSfuutta 1896.

lotjan harjata.



II.

Jatrjeötamatött metfätt Ijarfinto eli Ijotto 
ilman ohjeita.

tunnettua on, että meillä Suomena ollaan metjän* 
hoiboSfa jäteHä muista. älleillä on metfän^oito toielä 
tehtolapft, jota E)tljalleen uinuitee lorota lesbostaan 
mäfft. SamaHifet talonomistajat pleenfä toimittamat laitti 
metfänharfinnot ilman ohjeita. SärfiperäiStä metjäntjoitoa 
ei pienemmät metfäinomiStajat mietä tähän asti ole enfin» 
tään tunteneet. Slahuttamalta tuntuu |e, että meillä jo 
monen ifontman tilan omistaja on tullut huomaamaan 
metfänhoibon tobetlifen meriittien ja on olettanut täptän» 
töön hoitosuunnitelman, jonta mutaan toimittaa metfän» 
harftnnot. Säilä tamoin metjänhoito mähitellen fehitthh 
ja alfaa tunfeutua fiiljen fanjanluoffaan, jota fitä tarroitjee.

Sunnettua on, että Suonten fanfa on jälttä ja hibaS 
ajettamaan täytäntöön uufta yrityffiä, maitfafin ne olifi* 
mat fuinfa tärfeitä ja fanjaHe mätttämättömiä elinehtoja. 
Samoin on metfänhoibontin laita. ^ehboSjaan |e on faa= 
nut uinua ja metiät omat hh“ joaneet olla haoSfauffien 
alaifina. So paatuneiramantin Ipbämen täytyt) hellitä näh* 
beSjään niitä tuhotöitä, mitä meibän maaSfamme järjestä» 
mättämän metfänhoibon fautta on faamutettu. pieneni» 
millä tiloilla, joisfa metjänhoito tai oifeammin metjän» 
haaStanS tapahtuu ilman ohjeita, otetaan rafennuS» ja 
yteenfä laitti totitarpeet, ajattelematta löytyififö niitä pai» 
toista, jota lautalla turmaa tulemaifuutta. SlibaSmetfäfft 
etfitään etupääSfä fuufiffoa, joSfa on täyft tiheys fuoria 
puita. 4>atoitfi hofntaan fauniit foimitot fefä moneSja
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paifalfa ajattelematta faunil männifföfin. 9tiilfä ojilja 
maata, joilfa fäptetään pamuja ltmta»aineena, mennään 
metfään, faabetaatt tuufitfoa tai männitföä ilman ajatte» 
tentatta, otififo niistä tulemaijuubesfa jalompaa työtpä, 
otetaan ainoaltaan pamut tanta=aineeffi ja puu jää muo» 
ftfft märtänemään maapan. ©amoin niiljä ojilja maata, 
joilja lampaita raoittaan loimun lepbiHä (lermuilla), laa» 
betaan muofittain juuret alat loimuja, ^uita faabettaelfa 
ei oteta huomioon mitään muita nätöfoptia tuin ainoal» 
taan je, tuleeto puulta lerpuja. Spmmenfplijeen paaftaan 
taabetaan täpbeljä taimumoimalja olemaa toimittoa noin 
1.5 peptaarin alaa, jolta muutamien muofien tutuelja 
olifi jaanut rapajumman, jotta olifi oltanut folminfertai» 
jelti, ei ainoaltaan ruuan lampaille maan mpöl toto 
lampaat. So i metfälfä löptpp tullipuita, ei niiben ntpö» 
mijen fupteeu ole jalompia ajatutfia tuin ainoaltaan pet» 
telliuen rapanjaalil, jota ufeinfin on rnetjän tobettijeen 
armoon näpben mitättömän pieni. Söaitta puutamaratta 
on maaltamme ppmä menetti, jaa tuo tuottut ejine —  
rapa— metjänomiltajalja maifututfen menettämään armot» 
taan metjänjä, tuten janotaan, polfupinnalta. (Si ole 
ipme, joi näin menettelernät pienet tilanomiltajat, tun 
ebeHä täp juurempia mallina. Sa marjinfin, tun täm» 
möijiä paaltautjia näpbään lapfotuntain omiltamitta met» 
jämaitla. Sapfotunnat (faupnngit p. m.) tofin omat jo 
miime muofina rpptpneet järtiperäijemmin poitamaan met» 
jiään, marjinfin tun löptpp Iäti, jota peibät jiipen palot» 
taa, joi eimät itje tajua etjiä fuurempaa tulolta met» 
filtänfä.

ylitin ollen täp järjeltämätön metjänpoito, jonfa tantta 
amarat alat autioifji jaotetaan, äimän päinmaltaijeen 
juontaan, tuin mitä järjeltettp järtiperäinen metjänpoito 
maatii. iBäinmaltaijia foptia löptpp paljon, joilta mai» 
nitjen feuraamia:

l:ffi laitti parjinnot toimitetaan ilman mitään jär» 
jeltpltä, jota turmaifi tulemaijuutta.
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2:fi SftaauomiStajat eivät pibä puolta fiitä, että Va§= 
taijuuben turmaffi jafatuiEe aloille noujiji tä f̂itt feStämä 
taimisto.

3:ft BJtetfänjarjintoja toimitetaan fuuremmaSja mää* 
räsjä, luin mitä metjän teStämäijjjS myöntää.

SOtoni maanomistaja, jota tamaEa tai toijeEa on te* 
jittjnjt tieboiSjaan, tuulee teferoänjä ja täjttämänjä taitti, 
mitä maanomistajana metjänjoibon jujteen tulee tejbä, 
ainoastaan fiEä, että jän fäästää metjäänfä. Säästä* 
mäifjjS on fgllä jjmä, mutta on jämällä taito, jota 
toaatii oppinfa. Ujein tapahtuu, tnn jääStämäijjjttä nou» 
batetaan, että tejbään juurta tujtauSta jääStämäijjjben 
otetta. SääStämäif jjben jujteen mennään niiniin ajbaS» 
ntielijjjfftin, ettei funnoEifeSti tajbota lämmittää ajuin» 
juoneitaan, fitä mäjemmin niitä tunnoHijeSti ratentaa. 
SÖtitä fotitarpeita tulee ottaa metjäStä, otetaan ne järven» 
tantalla, ettei auttoja jjntjifi metjään.

Satua ontin tavaEijeSti jääStämäijen ijännän tapa, 
että jän tjömäfeänjä maroittaa ottamaan taitti tarpeet 
jarmentamatla. Sjöväfi ijännän täSfjStä täjttääfin tej» 
tävänjä ja raataa metjän felpaamattomatfi faSmamaan 
jemmoista puutavaraa, jota jääStäväifpjbeBä tobeHijuu* 
beSja tarfoitetaan. Sjöväfi tietämättömjjbeSjään tetee 
mastoin tobeEijuutta jeuraamisja tojbisja: a) jarmentaa 
metjitöt ujeammiSja tapauffiSja liian jarvoifft, b) jättää 
faSmamaan puita, jotta jjjStä tai toijeSta eimät jafja 
faSmaa, ja c) jättää toifisja pailoiSja faSmutilan ajtaaffi.

SJletjä, näin jarmennettuna, menettää maStaijuubeSja 
tobeEijen arvottfa. Suo „jäästämäinen" ijäntä jaa muu» 
tämän muoben tututtua näjbä, fuinta puut omat mapaaSja 
faSmutitaSja muuttaneet entijen muotonja offaififjt turjan» 
aifaififji räjnilji. Suommoinen jääStämäijjjS ei juintaan 
ole metjäuomistajan pääomaa lijännjt, maan päinvastoin 
on jän fiEä, ettei ote juoneitaan pitänjt täjjin lämpiminä, 
jaanut lääfäri» ja apteeffilaSfut noujemaan tamaBiSta rnn» 
jaimmifji.
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SääStämäifptittä luulee metsänomistaja noubattaman|a 
ntpöS fiinä, että mpt) metfäStään tätien feu, mintä moi 
raljaffi muuttaa, fiten luullen faamanSa metsästään juu» 
remman foron. jämä ilmenee fuurimmatfi ofaffi niisfä 
ofisfa maata, joisfa „propjia" mpöbään. Se on Surtu* 
teltamin fääStämäifppS juuri tuo »proffien" mppnti. 
„fpropfien" ostajat Säälimättä ostamat toto metsäpalstan 
faiftine puineen ja niinmuoboin menee metsämaa äimän 
paljaatSi. Semmoinen metsänomistaja, jota „propfi"fau» 
paSja mpp maanja paljaatfi, ei tarmitfifi omistaa maata, 
fitä mäljemmin lantaa maanomistajan nimeä. Säljim» 
mäijen naapurin melmoHifuuS olifi mpöS ilmoittaa fem» 
moifet faupat, metfänljaaSfaufSet, aSianomaiSeHe jättäjälle, 
ettei moista turmiota enää ebeUeen jattettaiji.

Jämän tirjoittaja ei taljbo efiintpä ebellämainitun 
„SääStämäiSppben// amaimen haltijana, maan tartoitntjeni 
on päinmaStainen. Jartoituljeni on Saaba metfänomiS» 
tajat ftit»en itsetietoisuuteen, että t)e moijimat metjätalou» 
tenSa järjestää niin, että metfä antaa Sen, mitä fiitä 
on toimottama, louftaamatta pääomaa —  metjää. Jämä 
fgflä faamutetaan, jos Seurataan taitisja fiattauffisja juu» 
rinta tarttuutta, eitä aina luoteta omaan pmmärrptSeenSä 
ilman tietoja.

(SfMSäimme jälfiä taiotaan mielä tulfea metjiämme 
IjaaSfattaeSja, maitta atutaSlutu entijeen aitaan nätjben on 
enentpnpt, ja miljeltjffien lautta on raimattu metjämaat 
pinta»alalleen pienemmitji. @fi»iSäimme aitana, fiHoin fun 
jtjlljät Ijongitot Saimat jijatiSa ajuntojen miereSjä ja erä» 
maat olimat mejitämmenen ^aHuSja, joSja t)än Sai rau» 
IjaSja tulfea tormeSta forpeen, ei ollut metjäUä armoa 
taupaSfa, ja fotitarpeet olimat mitättömän pienet. Silloin 
Sai raimata alaa miljelpffille ja IjaaStata metjiä miten 
taljanSa, Seljan ei Suuresti loufannut metsänomistajan ai» 
neetlista afemaa. Tanjaan on tämä manlja IjaaSfauStapa 
juurtunut niin, ettei je liemillä fiitä Ijerfiä. £un efiajil» 
tämme perittjt maniat metfämaraStot ja aarniopuut npt
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jo alfatoat läpbä tnä îin, et liene liiatfi ailaiSta, joS rpp= 
bpttäifiin, ennentuin metjät fotonaan loppumat, järfemäm» 
min liottamaan metfiämme jefä ajattelemaan, mitä aita 
meitä foptaa tulemaijuubeSfa, jo§ ppä metfiämme paaSfa» 
taan. SärjeStämättömän metfänpoibon ohella on meillä 
pteenjä opittu metjäStä fäälimätiä laamaan rapoja ja muita 
tarpeita, jonta muofft pienifin fuStannuS metjän ppmäffi 
on maStenmietinen, toaiffa moni tpö, jota toimitetaan-tule» 
maifuuben turmatfi, tnottaifi omistajalle fptnmeniä pro» 
fenttia forfoa.

m .

puitten walon tarpeet.
3oS luot filmäpfjen metfäSjä fämetleSfäfi puitten faS» 

mamiSfupteifiin, marmaanfin puomaat fuinfa puilla, mailla 
faSmamat äimän jamantaatuifella maalla, famaSfa ilman» 
alaSja, on juuri eroamaifuuS mittaanja ja pleenjä repe» 
mään tai fitumaijeen faSrouunfa näpben. Vapaat toifeSfa 
puuSfa muoftfaSmaimen pituubeltaan epfä 72 metriä, toi» 
feSja tuSfin 2:ben cm mittaifen. Söpbät puita, jotta 10« 
muotijena omat 2 metrin mittaifia ja toijet pptä torfeitji 
jaamuttuaan omat tarminneet faSmamiS»aitaa 50 touotta. 
StoSta maanlaatu on jamantaiSta, on jpp puonoon faS» 
muun etfittämä muuatta tuin maantaabuSta.

SJietjäpuut maatimat faSmaaffeen ei ainoastaan fome» 
IijaSta maata maan mpöStin ajeman ja runjaaSti päimän 
maloa. iJSuut, fantoin tuin muutin faSmuKifuuS, maan» 
taabun, ajeman ja maton tarpeeSja omat eritaifia maati» 
mufjiHeen. Soijet lajit miiptpmät ja muoboStamat ppmää 
puuainetta maiffatin faSmamat toisten marjoSfa. SEoijet 
taas eimät fiebä mäpäätään marjoa. 9JtännitöSjä näet 
tuinfa toinen puu on toistanja mapmempi; tapaat 10 cm 
maprnan puun äimän BO ctmjen mieresjä, maitta pituu»
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tenja puolesta eitoät taintaan eroa toijiStaan. 2)pä toaan 
jofainen furottaa lattoaintaan päimän matoon. ÄaSmoSta 
tartemmin tuttittua, näemme monta mäntpä, jotta omat 
toisten marjoSfa jo pitemmän aitaa fitumaSti faSmaneet 
ja fiis mittaanfa näpben mattitjemista puista paljoa Ip= 
pemmät. Sfloni puu ifääntuin toisten juttomana on me= 
nettänpt toisten marjoSja repemän fasmunfa, jätettä on 
termistöä oja, jota märittään on feflertämän mipreä, toi* 
fet taas omat tuntuneet ja totonaan taatuneet mättäne» 
mään maanpinnalle. !Jlämä jeifat tapaamme jofaijeSja 
puurppmäSjä rnisjä ei muofien futueSja ote parmennuffia 
toimitettu. Jämä laitti fpntpp jiitä, etfei jotainen puu 
faSmoffeSfa moi faaba tarpeeffi päimän matoa. SJtäntp 
on matoa maatimainen puu. ©e ei malitje maantaatua, 
mutta mätttärnättömäSti maatii tatmaimenfa olemaan päi» 
män matoSja. Samoin tuin toto puu, maatii jen offatfin 
päimän matoa. SarfaStafaamme tipeiSfä männiföisjä fuinfa 
otjat omat mipantoja, joitta on jaatamisfa tarpeetji matoa, 
ja alimmat offat taas, jotta jofo toisten puiben tai jaman 
puun taempien ofjain fuojaamina omat joutuneet marjoon, 
omat jiten fotonaan tuitituneet. SJiäntp pffinään faSmaeS» 
jaan ppjpttää laitti offanja mtperiöinä ja niinmuoboin taS» 
maa jo tpmeStä altain tuuheita offia, eitä jenmuoffi muo» 
boSta täpjiarmoista puuainetta. —  SBalonjupteet omat 
metfätatoubeSja tohtia, joita huomioon ottamatta metjän» 
omistaja moi fuureSfa määräSjä ebiStää rnetjän nopeaa 
lastuamista, ja fitäpaitfi tuntien matonfupteet faSmoffiin 
moi pienittä amuitta faSmattaa fattisarmoista puutamaraa.

3oS mietitään faSmattaa martemia ofjattomia puita 
ei jaa metfiföitä Varmentaa tiiafji, —  niiSjä pitää fäitpt» 
tää foptuuttinen tipeps. SJtiSjä istuttamatta faSmatetaan 
metjää, ajetetaan jo iStuttaiSja taimet faSmamaan moratta 
tiheään, ettei ne jo pienestä liiattijeSja päimän matoSja 
pääjiji faSmamaan otfaifia, maitta fpttä tiebetään ettei ne 
faitti moi tipeään istutettuina apbingon muofji pirfipuufji 
taSmaa. Satutetaan ejim. 4000 tainta peptaaria fopti,
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maitta tiebetään ettei ftHä alalla moi faimaa ftttt 1,400, 
eitä fefään määrä tuffipuuffi, e f̂ä ainoaltaan 300 talmaa 
tähbeHifetfi tufitfi. Suten jo ebeHä mainittiin, maatimat 
toimet puulajit enemmän matoa, ja fitämaltoin toifet miih’ 
tpmät marjoja. SRäiit ollen on metfätatoubelfa otettatoa 
huomioon ntännpn ja fuufen mälinen fuljbe matoon.

Su lfin  mittoinfaan näemme tiheän manaan männitön 
alla alifaimuna männpn taimistoa, maitta jota muofi pu= 
toaa runfaalti fiemeniä; ne mäfjiteHen, joi pääfemät itä* 
määnfin, maton puutteelta fnotemat. Ävtrt fitämaltoin 
tapaamme fefä manaan männitön että fuufifon alta tau= 
niitä tnufen taimistoja. Sämmöifiä ilmiöitä me tapaamme 
ufein, maitta fiemeniä tuottamia tuufia ei ote täfiifeubuiHa 
tun jofu fieltä täällä ^armatfeen männitön fealfa. Sälfä» 
tään fuhteelfa ei ote fhh maantaabulfa, maan tuufen ja 
männpn eroamaifilfa maatimutfilfa maton fuhteen. 
®uufi itää ja talmaa jotfitin marjolfa, jolfa mänty ei 
ibä,̂  fitä mätjemmin taitoa. Samotaan metfiföitä joilfa 
puut faimamat 5— 7 metriä toifiltaan, eli toifin fanoen, 
luonto tai tymiltäfi on afettanut metfifön niin fiarmatfi, 
että paitoittain puitten mäliltä pääfee auringon mato 
maanpinnalle, ©emmoifelfa metfifölfä talmaa tuuft tär- 
fimättä malonpuolelta fanottatoalti haittaa; mutta mänty, 
joi fen taimia töptpp, taimaa fitumalti muoboltaen mut* 
faifen rungon. Sämmöifiltä metfiföiltä on otettama faifti 
mifaifemmat plilpunt pois, ja annettama männpHe ma* 
paampi taimutita, muuten, joi fitä emme tee, analtaa 
tuuft männiltä fijan, ja fiten mät)iteHen muuttuu rneibän 
armottaat männittämme fe^notalmuififfi tuufitoiffi. <3a* 
moin tuin maanmiljetyl, maatii metfänljoito aitanaan tun* 
tin työn tetemiltä. So i ajoilfa petaltaa männpn taimiston 
marjolta, ei tarmitfe epäillä että armottaat männitöt ennen 
aifaanfa muuttumat fnufifoitfi. SJtiilfä paitoilfa, joilfa 
luonnon fiemennptfelte matmiltetaan maa, ja mietitään 
faaba moimatal männpn taimisto, ei moi jättää fiemen- 
puita tiheämpään tun 60 hehtaarisatoa tohti, joi jätetään
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iif)eämpään faa Ittttft etufijan. SlloiHa joiSfa ott faunia 
männin taimisto ja taSmaa ^arttiaEeen ylispuita, on plis» 
putben poiSotto toimitettapa paffun lumen aitana ettei 
taabettaiSfa ja mebättäeSfä loufata nuorta faUiSarmoiSta 
taimistoa.

SäSfä mainitut jalompain metjäpuittemme luonteen 
ominaifuubet antamat tärfeitä ohjeita, ja pufjumat met* 
fänomistajalle tieltä, jotjonfa on painettu totuuben anfara 
leima. SEBaiffa itämä fpöä menemät ohjeet ujeinfin fuuroiHe 
törmille, ja ebeHeenfin on ainoana ohjaajana metfän̂ oi» 
boSfa meillä firmeS, fäfimartinen fpli ja „mittaraaffu".

IY .

lukkimiMika.
®efäStä efjbottomaSti mietjättämin aita on temät, fit= 

toin tun meibän jalommat metfäpuumme tuttimat. ©e 
aita on ihanin mitä ihminen moi ajatella, f en muotfi että 
fiHoin —  joS foSfaan —  ihminen moi jotafin nauttia 
fulfeisfaan metfän marjoffaisfa fiimetfisfä. 3Ra|tamat 
metfäpuumme omat fiHoin juuri peränneet talmifeSta uneS= 
taan ja puteutuneet täpbeHifeen putunnfa, jonta Suoja 
ajanaluSfa on malmistanut. Sefäfuun puolimälisfä tutfii 
mäntp ja Euufi. SuffimiSajaHa on foto ilma täpnnä fel= 
täistä fiitepölpä. StjpneHä ilmalla tämä pölp laStee maa= 
lian ja meben pinnalle. 3oS fämelet metfäsfä futfimiSai* 
taita, tulet huomaamaan jalfineisfafi teltoista pölpä, jota 
fämeCleSfäfi tarttuu jalfineifiin faSmipeitoSta. 3oS foutefet 
järmeHä, näet tppneUä mebenpinnaHa ifäänfuin jotafin 
mäbännpttä ainetta —  tämä on fiitepölpä. $pmijoen feu= 
huilia fanoo fanfa tätä mebenpinnaHa löpttjmää pölpä 
„mebennoufun laffauttajatfi" ja „meben fuffimifeffi." 
ÄpmijoeSfa on mefi fiHoin tun mäntp ja fuufi tutfii for= 
feimmiHaan, josta luultamaSti nuo nimitpffet omat jol)=
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tuneet. SBefi ei fufi, eitä fe pölp, mitä mebenpinnalla 
näpbään, ole mitenfään mebennoufun fanSfa tefemifisfä. 
SBeft noufee ja laSfee ajallaan, ftuufi ja mäntp fuffii 
ajaHaan —  fiinä laitti. SBaitfa nuo molemmat tamatli» 
fe§ti fattmoat ppbellä ajalla, on puomattama, että ne moimat 
fattua eri ajaHatin, aina fenmufaan miten fefä on aifainen 
tai ntpöpäinen.

®uufeSfa famoin tuin männpsjäfin, on pebe ja emi» 
Intät famaSfa puuSfa. Siitepöly tullee ^ebetntiSta emi» 
tuttiin tuulen atouUa. SDiännpn emifufista, jotta omat 
pieniä perneenfofoifia punaifia nuppuloita miimeiSten lat» 
mainten pääSfä, fpntpp fäpp, josta faabaan fiemeniä 17 
tnufauben tututtua tnffimifen jäfeStä. Uitujen fiemenet 
malrniS tumat feuraamana fpffpnä, eli noin 5 tuufautta 
tuttimifen jäteStä. SMfimiSaifa ei ole niin täsmällinen, 
fun ebeUä on mainittu, fe riippuu fefän tulosta ja ilman» 
alasta, miSfä puu faSmaa. ®telä=<SuomeSfa tutfii aifai» 
femmin ja $opjoiS=@uonteSfa mpöpempään; mutta fum» 
mintin fe aina maistelee tefätuun puolimälistä toppupuo» 
leen asti. SDtännpSfä ja tuufeSfa felpaamat fämpt tootta» 
mitfi marraStuun puolimälistä aina maatiSfuun puoli» 
mäliin asti.

ftuufen ja männpn fuffimiSaita on metfänomistajalle 
juuresta merfitpffeStä. ©illoin moimme näpbä tuleeto 
ppmä tai juotto fiemenmuofi, joS tarfaStamme löptppfö 
puiSfa mäpän tai paljon emifuffia. SoS pproä fiemen» 
muofi on obotettamiSfa, on metfänomiStajan pibettämä 
puoli fiitä, ett’ei fiemen putoo faSmipeittoon tuimamaan. 
(Sopimilla aloilla, joSfa on riittämäSti fiemenpitita, on 
taSmipeittoa raabettama pois että fiemen pääfee mapaa» 
feen maapan.

^Saitfi ebellämainittuja jalompia metfäpuitamme, faS» 
maa metfäSfä puita monta eri lajia; mutta fun niibeit 
fuffimiSaifa ei metfänomiStajaHe ole metfätalouben fupteeit 
ainataan mielä niin juuresta merfitpffeStä tuin männpn 
ja fnufen, en tapbo niistä pupua, Sarfoituffeni on fiin»
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«ittää huomion niihin puihin, jotta luonnon fplmöStä 
eimät pääje niin helposti fasmantaan, tuin tamaHifeSti 
meibän lehtipuumme faSmamat. ^amupuun fiemeniä pu» 
tooa maahan loähemmän, fun fitämaStoin lehtipuista läp= 
tee fiemeniä maa aitoan tähteen. SBarfinfin männpUä 
omat runfaat fiemenmuobet enempi parminaifia, ja niutat 
fiemenmuobet antamat maan nimeffi ftemeniä. guffimifen 
aitaa ättöön futaan metfänomistaja unpoittafo, fe on 
pibettämä tarfaSti filmällä milloin fe tapahtuu, että moi 
rpptpä niihin toimenpiteifiin tuin ebeCiä on mainittu.

y.

Jjpöntcifct metfan tttipoUifjna. *)
^pönteifet tetemät hiljaista pämitpstpötänfä, itäänfuin 

he tahtoifimat tehbä tpötänfä falaSfa, mäfpmättömäSti, pöt 
päimät laffaamatta. fparma metfänomistaja tuntee ppön= 
teismapinfoja, maitta monen omaifuntta ppönteifet muo* 
fittain menettämät fuuret määrät. @e ei otetaan ihme, 
joS ppönteismapingot ppfpmät falaSfa, fiHä omathan nuo 
pienet olennot tpöpajoisfaan piiloutuneita, tpöpajoisfaan, 
joiSfa pe faamat IpHiffi metfänomistajan filmät mäistettpä. 
ppönteifet omat pieniä elämiä ja fumminfin pe faattamat 
maptamimmaHefin metfäpuuHe fitumaifen elämän, jopa 
tuolemanfin. Sämä ei ote mitään mapbottomuuS, maif-- 
fafin maptama metfäpuu on ppönteifeen merraten fuuri. 
Äufapa ei olifi näpnpt ppbeStä tutitifuSta fpntpmän tulen, 
jota faa aitaan mitä tapanfa. ©ama on ppönteistenfin 
laita. ifSuuSfa, famoin tuin faifisfa taSmeiSfafin, on peif= 
toja ofia, joita mapingoittamatla puu alfaa fitua. SKiSfä 
ppönteifet faamat raupaSfa lifääntpä, tulee niitä lufemat= 
tornia määriä, jotta piljaffeen jäptämät puulta elonmoi*

*) Säliteenä läqtettg 'P- 2Ö. öamtifatfcti teotpa.
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rnan, fpöben latmafaSmaimen, lepbet, juuret tai uubiStuS» 
ferroffen, joista puu maitta maptamafin, on ar!a tärfi- 
mään. SfletjäpuiHe paitallijia ppönteijiä on monta eri 
lajia ja fuHafin lajilla on erilaifet tpöalanfa: toijet ttä= 
toertätoät puitten latmaimia, toifet juuria, toijet riiStämät 
puilta lepbet ja neutaijet, toijet taas ajettavat tpö=alanja 
fuoren aHe E)ämittääfjeen uubiStuSferrofjen. SDietjäpuiUe 
maaraHifimmat ppönteifet omat jeuraamat:

gatomimen nämertaja, tumman rusfea, noin 5 m.m. 
pituinen fuoriainen, on mäntpmetjäHe, erittäintin tairnis» 
toHe, paitaUijin ppönteinen. ©en tpöalat puomataan, joS 
jppSpuoleHa fejää tarfaStetaan taimistoa tai nuorenpuo* 
teista männiftöä; fiHoin näpbään niisjä paitoisja, joisja 
tämä ppönteinen liiffuu, latmaimisja pipfalla täpttpneitä 
reifiä jetä fuiptuneita latmaimia. Sftäntp ei enjintään 
jiebä latmaintaan loufattaman; joS tatmain nuorena mioit» 
tuu, ei puusta foSlaan tule tunnollista puuta. SBaiffafin 
jotu fimuofftSta anastaa latmaimen ajeman, mnoboStuu 
fiitä aina miaUinen runto. ^emääHä jama ppönteinen 
fomertaa täptämänfä piljan taabettujen puitten, fantojen 
ja maaSja olemien puiben fuoren aHe, munii jinne ja jiUä 
tatuoin jatfaa jälfeläijiään ppä laajemmafji.

hurttaan toulta täpfifepittpneenä on noin 3 cm pi= 
tuinen, maalea tai mustan parmaa, jonta maanmies fpn= 
täeSjään näfee ujein aatran maoSja. ©e jpö taimilta ja 
nuorilta puilta pienot imujuuret, ujeinfin laitti, mitä 
puuHa on juuria, ja jtHä tamoin jaa puu fuoleman. 
SDtiSjä turilaan touffia on paljon, jaottamat ne äärettömiä 
mapingoita. JaimitarpoiSfa tämä toufta Iijää paljon 
tpötä, ei ainoastaan jiHä, että je muojittain pämittää juu» 
ret määrät taimia, maan mpöS jen pämittämijen muofji 
tulee tplmettämä maapala fääutää ja muofata niin tarf» 
taan, että jofaifen turilaan, toufan ja roaarnun moi nouf= 
fimaHa poistaa. Jämän firjoittaja on toimimaata tään» 
täeSjään pptenä päimänä nouffinut touffia noin l:ben 
litran astian äimän täpteen muutaman neliöjplen alasta.

2
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3oS itämä toufat otifimat ebedeenftn faaiteet oda rnaaSfa, 
ei tptmetpistä puunfiemenistä otifi ollut mitään toimea.

s4$uunfomertaja (lärffttftS) on pittäfärfäinen, märittään 
mu§ta tapi ruSfea, maateantäptifäS, noin 2 cm pituinen 
fuoriainen. ©e tatoataan ja pteenfä etuStaa fapain ja 
maStarafennettujen puoneiben feinämidä. Sämä ppöntei» 
nen faimaa pittädä Eärfädään reittä puun tuoren läpi, 
aina pintapuupun asti. g)Ieenfä fen tpö=alat rajoittumat 
nuorempaan metfitföön, joSfa fe jaotin aitaan juuremman 
roapingon tuin manpemmaSfa. Nuorempien metfiftöjen 
puutteeSja täp fe fäjifji manpempaanfin puupun ja tefee 
reitänfä niiben nuorimpaan tatmaimeen.

8:fan pampainett tuorentaimaja, mustanrusfea, pieni 
tuoriainen on itäänfuin poiffileitattu tulopuoleltaan, jonta 
laibaSja on 8:jan erifuuruista epätafaista pamraaSta. 
Xärnä ppönteinen on fuufimetfäde taifista mapingodifin 
ppönteinen. @e tuimattaa tuufia, nuoresta aina manpim» 
paan itään asti. Stfe ppönteinen taimaa puuntuoren ade 
uran, fiten että puoti urasta tulee tuoreen ja toinen puoti 
puupun. ^pönteifen uraa taimaeSfa jää jätede uraan 
fapajaupon tapaista pötpä, jonta je munii. SRuniSta 
fpntpp tonttia, jotta peti, tnn ottamat tiittna, rpptpmät 
apferaan tpöpön. Soufat faimamat emänfä tefemäStä 
fpntpmä=uraStanfa tapbenpuoten pirtin puun pintaa uranfa, 
joibenfa lautta puun tuori irroittuu, uubiStuSterroS pä= 
miää ja fiten puu fuolee. Juuttain tpö»ataa on jonta 
tatfeda, fe on näfönfä puolesta niintuin mifätin puun» 
meistäjän nerotaS tpö.

ipunaifen mäntp=pistiäifen toutta on pistijäisten feaSfa 
maaradifin mäntpmetfäde. NtiSfä tontat pääfemät ppmäSti 
fepittpmään, tulee niitä rppmittäin juuret joufot. Ne täp» 
mät puusta puupun ja fpömät neutafet, mitfä eteen fat» 
tumat.

^jpöttteifiStä pupueSfani on pauSta mainita ebedä» 
mainitun ppönteifen omintafeinen maisto. Ntifään ppön» 
teinen ei tee niin fomia temppuja tuin tämä. SBaiffa
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tjpönteifiä ott puunotjalla juuri jouffo, fo|ottatoat ne ä!fiä 
päätänjä ja jamaSja taSteumat ataS, aito an niinfuin jota* 
miehet p|ben fomennon mutaan. 3oS jeuraa niitä mätjän 
aitaa, niin ei ptfifään niistä jää jäfefle, je tapahtuu aina 
p|t’aitaa.

SBaitfa täältä ftjtmäSfä potjjjotaSfa eitoät ||önteijet 
pääje jitiämään jamoin tuin etelämaisfa, eitä töpbptään 
täällä taitfia lajia, on niiben tpö ja tjaaStiot fummintin 
maallemme juuri toitjauS ja anjaitjee tulla jota metjän* 
omistajan huomioon. Slinoa feino, mitä tooi luonteisten 
eStämijetji tetjbä, on je, että metjä ppjptetään puhtaana 
taatuneista puista, tuoreista lannoista p. m. $J$utjtauS 
metjäSjä on jama tuin fobisjafin. äJtetfän putjtaubeSta, 
taifeUaifiSta raaaSja olemista puista, pitäiji jotaijen met* 
jänomiStajan pitää luotta, joS mielii metjäStään jaatouttaa 
Iptoän tulon. SoS maaSja olemia puita torjataan, |äwi* 
tetään ||beSfä tuormaSja tu|anfia |pönteifiä.

V I.

WaaralUjtmmat ftenikasttiit. *)
^itjaifimmat metfän toi|ottijet, fienitaStoit tetemät 

tpötänjä |iljaifeSti te|ben juuria turmioita metjätte, toaifta 
niiben |iljainen tpö tuntemattomana ei ote tiinnittänpt 
metjänomiStajain |uomiota. Sijoita |itjaifia olentoja on 
metjäSjä tulemattomia määriä, jotta paljoubeKaan jaatoat 
aitaan ujeinfin armaamattomia wa|ingoita. Säilä tarooin 
te|tpjä turmioita tuntee metjänomiStajat ptipäänjä toä|än, 
fitä toä|emmin niitä toettamat estää. Sitä tätä tooi met* 
jänomistajatta toaatiataan, otletifin joS |än jiCtä alatta ei 
ote ammattimies, jittä niiben tuttiminen ja turmioiben 
estäminen on pleenjä toaitea ja antaa ammattimie|eHefin

*) Säpteenä on fagtettg 3Jietfänf)oitolet|teä.
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taalan, jota motteja tapauffeSfa rajoittuu luonnon fel» 
toittämättömien falaifuuffien joutfoon.

©imiStpS päimä päimältä topoaa, ja fimiStpffen le» 
miteSfä peritään ppä läpemmäffi luonnon falaifuutfia. 
©autoin ei tämäfään ala ote miirne aitoina jäänpt mtpo» 
taan, maitta fe tnuinoifina aitoina oli ammattimiepifletin 
»aan ilmaus ja falaperäifenä fe piili pimepbeSfä. Dtt ni= 
mittäin pääStp jo niin pittäHe, että tiebetään ufeampain 
lapomifain metfäpuipin fpntpmän fienifasmien maifutuf» 
feSta. StaSmitautien tuttiminen on toielä tepboSfaan ja 
paljon on fittä alalla mielä teptämä tpötä, ennettfnin pääS= 
tään niin pittäHe, että ttoibaan etfiä teJjotfaat maStafei» 
not, joilla tooibaan poistaa fienifasmien tuhoamaa maifu» 
tuSta metfäpuista.

Sienet omat tasmeja, joilla ei ole lepmiStöä, niiSfä 
on ainoastaan juuret fefä itiöt, joista ne fpntpmät ja le» 
miämät. Sun fienitaSmeiHa ei ole lehtiä, niinfuin on 
faSmeiHa, jotta fpntpmät fiemeniStä, tarmitfee niiben elääf» 
feen panttia ramintoa muista fasmeista, jotta lepmistönfä 
amuHa malmistamat ramintonfa. Suurimmat metfän mi» 
poKifet otoat n. f. loiSftenet, jotta tuntemat monipaaraifet, 
pitfät juurenfa puun termeifiin ofiin, imemät niistä ra» 
mintoqineet ja mäpitetlen tibuttamat puun lapoamifen 
fautta telpaamattomatfi tartoitutfeenfa.

SEarfaStataamme efim. tnufiftoa, niin juomaamme, 
fuinta fuurta mapintoa faa aitaan eräs fieni, nimeltä 
juuritääpä. Se lifääntpp niin laajalti, että fe turmelee 
alusta alaofan runtoa ja mäpiteHen tultee plöSpäin, ufein» 
tin latmaan asti. ^ebelmätuote on forttimaifina maalean» 
teltaifina lempinä puun juurilla. ifSuu, jonta läpi fienen 
juuret omat tunfeutuneet, muuttaa tobeUifen märinfä pu» 
nanfinertämätfi ja fitten feUertämänruSteatfi. Sitten mä» 
pitelen aitaa näfpä pittiä, maltoifia täpliä ja fen perästä 
tulee puupun pieniä reitiä, jotta enfin omat rungon ala» 
ofaHa, funneS reijät alfamat tulla fuuremmitfi, ja puu al= 
taa alamfaSta runtoa enemmän lapota fefä jatfun fe plöS«
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päin, funneS puu on fotonaan lapo. Mäntän jienifaSvin 
tupotpötä et tattiata rangon päältä, je näpbään tpvipuo» 
lifeSfa poiffileiffaufjeSfa. Santa fienilaji »iiptpp mpöStin 
männpisjä. Släntä fieni moi juuriston fautta jatfua Iä= 
peliä oleviin puipin ja fiten turmella juuren alan metjif» 
föä. 3oS tätä faSvia tapbotaan pävittää, omat faiffi 
laponneet puut faabettatoat, fannot nostettavat juurineen 
plöS, ja jen metjä=ojan pmpäri, jota jieni on pääSfpt 
»aitaamaan, on laimettava oja, jota rajoittaa leviä» 
mistä. Stätä ei meillä SuomeSja vietä ole otettu fäp» 
täntöön, »aitta fpHä jietäifi, jos ei parempia vastustus* 
feinoja feffitä.

•Dtejtjteni, tunnetaan jateenvarjon tapaisesta lajistaan, 
lifaijen feltaijeSta väristään ja pienoista rasteista falvo» 
maifista juomuiStaan, on vahingollinen erittäinfin mäntp» 
metjäUe. Sen juuriripmat fietoutuvat puunjuurien pmpä» 
riUe fuoren alle ja jiten pävittävät uubiStnSferrofjen. 
9te faSvavat nopeasti, ja peti fun juuret ovat pääSjeet 
plöS runfoon ja levinneet tämän pmpäri, fuolee puu. 
Sieni leviää puusta puupun juurienja fautta, jotta tul» 
fevat juurisfa maanpinnan alle.

9tupifteni jaa aitaan lapovian puun a!a=ojaSja, erit» 
täinfin männpisjä. Sen tupotpa tunnetaan, joS mäntp 
fatfaistaan juuresta ja poiffiletffauffeSja näpbään jäteet» 
täin fäppiä ratoja. Kun tämä fienilaji alfaa vaifutuf» 
fenja, puomataan jämät tuntomerfit, tuin juurifääväStä 
on janottu, paitji ettei puuSja näp valfoijia täpliä. Siä» 
män jienen »aitutufjeSta lapoaa puu fotonaan ja ftjuS 
puun faabettaeSja putoaa ulos. Slämmöineit lapo ei män» 
npsjä nouje forfeammaHe f uin 3 metriä; fuujeSja jitä» 
vastoin noujee je plemmäfji. SnultavaSti jaa jieni ai» 
funja puuSja jemmoijisja paifoisfa, joista puun pintaa 
on rifottu.

punapuun jieni jaa aitaan puuSja ofjalapon ja tun» 
netaan fiitä, että jen pebelntä (fääpä, fänjä) näpbään 
murtuneen tai fatfaistun of jän jijalfa. ®ää»äSjä on Iu=
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femattomia itiöitä, jotta tuulen attmöa lemiämät ilmaan 
ja näin lemiteSfä fattumat ofjan fijatte, joSfa tm tarpeet* 
tinen toSteuS, ja aitaa itiö itää ja tepbä tuhoja. 3tiön 
juuret tunfeutumat puun fifäHe ja mäpiteHen aitaa puu 
aina fpbänteen asti muuttua pepmeäffi ruSfeanpunaifeffi, 
tunnet fotonaan lafioo. $ämä fieni turmelee ufeaSti tai» 
liSarmoifia puita. $uun ala» fefä plärnfa on tertoe; feS* 
teitä, tnisfä fieni on faanut toaifututfenfa on Ia£>o.

ftaffoftetii on fieni, jota faa aitaan fen, että män» 
npltä tuimaa latma. Stuimalatmoja mäntpjä näemme 
metfäSfä paljon. So§ temääHä aifaifeen, aina elotuupun 
asti, taabetaan tuimalatma mäntp, fefä tarfaStetaan ter= 
meen ja tuiman puun-ofan rajaa, niin juomaamme fiinä 
paljon herneen tofoifia rnufunpunaifia fäSniä, jotta omat 
fienen pebe!mä=tuotteita.

g)Ieenfä on juurin ofa fanfaa mielä tietämätön, foto» 
naan pintepbeSfä, fiitä juurelta tutjottjöStä, joita fienifaS» 
mit meibän tattiSmrmoifiUe metfäpuiHentme tuottamat, 
©enmuotfi ei ole liiaffi, jo§ niihin jopbetaan fanfan 
puomio.

fiapomifoja fpntpp puihin, paitfi ebeKämainittuja, 
mpöStin fopimattomaSta maanlaabuSta p. m., jotta par» 
päiten poistetaan ebistämällä puulajia, jotta miiptpmät 
fiHä ntaanofaHa, joSfa lapomteitä puita ilmeStpp.

vn.
löuncutienaiöti.

SJtetfä, tuo luonnonmipreä maippa, merpoaa ja fau= 
niStaa folfontin maaperän, fe antaa maalle moimia ta§» 
maaffenfa repemää faSmua, fe pitää ilman foSteana ja 
antaa ipmifeUe miepättämän maifutuffen fatfetleSfaan met* 
fäifiä feutuja. SRe tunnemme, että metfäifiSfä feubuiSfa 
ilmanala on laupfeampi ja pleenfä termeeHifempi tuin
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metjättömiljä. SJfe tunnemme myöl, fuinfa juuret ja 
mätttämättömät tarpeet jaamme tyybytettyä fen tantta, että 
meibän maamme petetään ritfaana metjiltä. ©enpä 
muoEfi meibän tulee jofaifen ei ainoaltaan juojia metjän 
pyfyttämiltä, maan meillä jotaijeUa on oifeul maatia, 
että metjänEmitamilta tulee jotaijen ebiltää ja metjän py= 
jättämistä fäilyttää. SDteibän jotaijen melmoDijuul on 
tuntea jitä eläljyttämää nrirtiltyitä, mitä metfä luo iE)ai- 
lijanja fybänteen, jiUoin tun yön tahtoo nauttia jotatin 
luonnolta. Sltäitä tohtia ei tamattijelti huomata ayteralja 
tilpajuotjulfa aineettifelta «mitoita, annetaan maan ytjä 
ebelleenfin amarain alain autioina, telttoina luoba ifirntS- 
tuonteijiin fammotjuttamia tunteita.

$aitfi metjättömiä aloja, jotta joto falfimitjelytfen 
tai tulomaltean jäleltä omat jyntyneet, ilmenee faifenlai* 
filfa metfänyaffaufjilfa iymiltunneita louftaama marorna* 
ton metjän täyttäminen, ©enpä muotji outin taifilja 
metjätöiljä jeurattama luonnon ejimerttiä. 3JietjänE)oitajan 
ontin aina pibettämä filmällä, etfeimät metjänljaffauffet 
tule touttaamaan luonnonmufaijuutta. ©e, jota maltoin 
luonnon antamia ohjeita o^jaa metjätyöt, tetee puonon 
patmelutfen metjän yoiboKe, maittatin yänen toimenfa 
tnottaijifin Ijymiä ra^aöijia tuloja. S o i metjänyoitaja 
maltaifilla toimittaan jaijifin metjänomiltajan tutfaron 
paijumaan, mäyentää t)än juojiota metfänyoitoon ja yerät-- 
tää inljoa niiljä, joilla jämältä metjältä ei ole oifeutta 
aineettijeen tuloon, maan joilla on mapaul nauttia jitä, 
mitä luonnon maljtamin faimuttijunl mirfiltytfeffi tarjoaa.

Suonnonmutaijuutta loutataan ei ainoaltaan metjän* 
yatfautjitla, maan myöltin löytyy metjän iltutufjelja ja 
tylmöljä foytia, joilja jitä loutataan. 5£äE)änagtijet iltu* 
tutjet ja rimitylmö omat ajetetut maltoin luonnonmufai* 
juutta. Sylmötamoilta £)aja= ja ruutufylmö omat paitanaan. 
SJtitä tulee iltutuf jiin, omat ne fomennetut itäänfuin fotamie* 
yet rimiin jeijomaan, jota ei fuintaan ojoita luonnonmufai* 
juutta. ©amoin tulemat puut rimitylmön tautta. ©ään*



tönö on ntpöSfin pibettp, jos iStutuSalan läpi tullee 
maantie, että rimit ajetetaan poitfi maantien, niin että 
maantie ja taimirimit muoboStamat juotan tuiman. Sun 
puut tällä tatuoin istutettuina otuat pääSjeet miehen mit» 
taifitfi, on je jornaa fatjeHa. @e on äimän tuin jota» 
miesten tenttä, foto iStutnSala. Satjofaa metfäpuita, fuinta 
ne on luonto afettanut, ei niitä ole afetettu uimiin faSma= 
maan, futen on tamallista, jos istutuffen lautta faSma» 
tetaan metfää.

$pön joutumifen muofji on meibän ebelleentin toimi» 
tettama metjän istutnffia rimittäin; mutta me moimme 
jeurata luonnon mufaijuutta jiUä, että rimit tepbään eneni» 
män mutfaifia, rnäliUe istutetaan tai fplmetään jäännöt» 
tömäSti ja fiten fefoitetaan orjatlijet rimit. £ätä tapaa 
on moni tpönjoptaja istutufjisja noubattanut ja on fen 
tantta faanut faSmoffiSta poistumaan tuon orjaHijen 
rimitpfjen.

Sun puutamaraa matmistetaan metjäSjä, olipa je 
mitä laatua tapanja, tulee aina muistaa, että fiististi 
teptp tpö on enemmän juojiota herättämä, eitä inhota 
tatjojaa, futen tefee, joS tepbään tpö jiistepteen fatjomatta. 
Soiton maifutntjen tetee fatjojaan, jos efim. puut faabe» 
taan firmeeBä, palot palataan firmeeHä j. n. e. ©iiStepS 
on moneSja paifaSja jääStämäijppttä, jota tuottaa jietoän 
tulon. ©iiStepttä ja jääStämäijppttä noubattaen omat 
aina pirjipuut faabettatoat japaHa, palfopuut fatfottamat 
japaHa j. n. e. $£ämä on ntpöSEin tpömiepeHe ebullijinta 
ja jääStää moimia. SJlutta japan fäpttäminen maatii op» 
pinja, jota ei moni tpömieS tajua. (Srittäinfin ©aroosja 
on tämä fopta maifeata. £pömieStä ei parpaaUa tapbol» 
laanfaan tapbo jaaba palfo» eitä pirfipuita fatfomaan 
japaHa, firmeS, tuo manpa tuttu, je on paras, jen tuulee 
tpömiepen juuSta, maiffatin pe jaamat näpbä enemmän 
maimaa tuon manpan tuttnnja terällä. SJtetjänpoitotpöt 
omat opjattamat jiistepttä noubattamatla ja aina pibettämä 
luonto ennen muita enjimmäijenä opjaajana.

24
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Metsän suojaaminen.
Samoin tuin fatfft faStirittin, maatii rnetjä fotoin 

meneStpäfjeen ipmijen juojeluSta, fitojeluSta, jolla poiste» 
taan luonnon ja ipmiSfäben fautta tapaptumat turmiot, 
joita metsäpuun pitfääit itään näpben moi tapahtua paljon. 
Suurimpia metjän mipollijia, joita tulee ipmijen tarmolla 
estää, omat jeuraamat: fulomalfeat, mprSfpt, fienifaSmit 
jefä ppönteifet. itämät omat niitä luonnon fnurimpia 
moimia, jotta ilman ipmiSfäben apua jaottamat juuria 
tuhoja metjätte. ij$aitfi näitä, on mpöSfin järjellä maru§= 
tettn ihminen juuri tuhooja, entäpä fuurinfin, jota ujeim 
fin tefee paaSfaufjia tapollaan, tietojen pintepbeSfä.

SD̂ etfttön ajeman juojeleminen on metjiä pafateSfa 
aina muistettama. hiinpä omat paffauffet toimitettamat 
jiten, ettei niiben fautta jaoteta metjiftöä mprSfpjäitle alt= 
tijf ji. SoS metjän paffauffia toimitetaan faarisfa, on aina
rannoille jätettämä täpfin feStämä juojametfä. Samoin 
on teptämä muorien ja aufeiben laattojen rennoille. @i 
miQoinfaan pibä pafata juojametjiä, fiHä ne omat rnetjä* 
taloubeSja juuresta merfitpffeStä. Mutapa ei oliji näpnpt 
muonna 1890 ntprSfpn tuloteitä, marjinfitt paifoisja jem* 
moifisja, joisja ajan patntnaS oli jäptänpt metjiföt par= 
moitji —  alttiifji tuulille. Silloinen mprSfp ei tepnpt 
mapinfoa metjiSjä, joisja oli tiheät juojametjät, ja pleenfä 
niiSjä metjiStä, jotta olimat ppjptetpt täpjin tileinä.

SpmiSfäben fautta tietämättömppbeSfä toimitetaan 
metjän|affauffia, joista jältipolmet jaamat färfiä, ei ainoaS* 
taan jiUoijen paffauffista fpntpneen mapingon, maan mpöS= 
fin jäleStäpäin mprSfpjen tupotpön p. m. fautta. SJtetfä, 
jota alituifeSti paffaufjiUa häiritään, ei miHoinfaan moi 
feStää luonnon maptamia moimia. SKetjää rafaStama met= 
jänoistaja, maiffa maan muofifpmmenijen, on fäpttänpt 
apunaan metjiänjä poitaeSfa metjänpoitoon pereptpneitä

V I I I .
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ammattimiehiä ja niiben neumoja huomioon ottamatta on 
toimittanut hoffoutfet, faa iloffeett nähbä ntetfänfä mhr3= 
fhfään jätettä faSmamaSfa, fun fitämaStoin toifet, joitta 
tirmeS on metfänhoitoa etupääSfä johtamana, faa omatfi 
mahingotfeen nähbä fuuria aloja tnprSfpn ruhjomana. 
Söaromaifuuben ja matppaan huolen fautta tooimme met» 
fän juojata miltei faifilta mihottifitta, marfinfin mitä tntee 
tutomalfean, mhrSfpjen h- tn. tuhotöihin.

ipuhuesfani metfän fuojaamifeSta en tooi otta mai= 
nitfematta fitä juurta eroa, jonfa Suoja on ajamatuSfa 
antanut fuufetle ja männhtte feifomaan maataan luonnon 
moimia, mtjrSthjä. äftännhflä ja fnnfetta on erilainen 
juuriston muoboStuS: männhttä on fuoraan maanfhtohh* 
teen pistämä pääjuitri, jota tntee puuta ja antaa fitte 
moimia feifomaan mprSthjä maStaan. £ät)än ei aina moi 
luottaa, I M S n  maantaatuja, joiSfa ei pääjuuri pääfe 
fhmätte, ja fiis ei ole tuotettama mhrSfpjä maStaan. 
S?uufetta ei ote pääjuurta. ©en juuret omat rungosta 
tähtien tamattifeSti mahmemmat tuin männhn ja fouffe-- 
nemat ufeintin jo metrin pituubefla hajautuen Eiienoiffi 
imujuuriffi, jotta matetemat pittin maanpintaa raminto» 
aineita etfieSfään. SJiaanpinnatta rnatetema juuristo ei 
anna puutte mhrSthjä maStaan manffaa afemaa. StoSfa 
fuufetla on heikompi juuristo, on fe tjeitompi tuin mäntp 
feStämään luonnon moimia. ©en muotfi onfin tärfeä 
lohta, ennentun tuufitoisfa rt)f)bt)tään toimittamaan §aU 
tautfia, otettama huomioon, onto metfittö tuulitte altis, 
tiheästi taSmanutta fnufitfoa, jos fe on tuulitte alttiisfa 
afemaSfa, ei mitloinfaan faa tiiaffi hcmmentaa. SiheäSfä 
faSmotfeSfa taSmamitta tuufitta on hento juuristo, eitä 
fenmuotfi teStä ptftnäifeSti taSmamaSfa mprSttjn moimia. 
SEiheä tnufiffo tiiattifen harmennutfen jäteStä ufeammiSfa 
tapautfisfa mprSfpjen ruhjomana faatuu juurineen.

SäJletfän fuojetemifen hhte9beSfä luonnon moimia maS* 
taan, on mpöStin pibettämä tartfa huoli fiitä, että metfät 
tulemat fuojeftua tai martioittua niittä maaroitta, joita
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ntetfä jaa tärfiä tumattoman ifjmigfäben fautta. g)Ieettfä 
on fanfa jo fiffi fimigttjnpt, että fe tietää erotuffen toifen 
ja oman tamaranfa mätinä. Sägtä toielä töptpp poif» 
feuffia, eitä fenmuoffi moi tuottaa tai ugfoa fanfan oman» 
tunnon afialfi metfän martioimigta. fDtetfän martioimifen 
fufjteen, jog menoja mätttäin pienittä metsäaloilla ei moi 
pitää marfinaigta martijaa, ofifi torppareitta teetettämä 
metfänmartija=mafa, jonta melmoituffeUa Ijeibän tulee tar» 
molla eräistä tumattomia metfänfjaagfauffia fefä erittäin- 
fin fefä» ja fjeinäfttmt aitana olla matoillaan, ettei matfea 
pöäfe malloilleen metfägfä. kartta fjuoli, t)pmä parragtug 
ja mäfpmätön into, teräämään järfiperäifiä tietoja metfän» 
^oibogta, turmaa jofaifen metfänomigtajan tutemaifnutta 
—  fiig jofaifen, fettä on rnetfää, on otettama „ of)jät" 
läteenfä, joitta moi ofjjata metfäinfä Ijoitoa Ipljpempää 
tietä fiiljen päämaatiin, jota juojaa ja turmaa ei ainoa!» 
taan fiHoigta omistajaa, maan mtjög fett jätfetäifiä. 

—

IX .

fulettmtfuuktt tutmamittett.
Särfiperäifen metfänfmibon tarfoitug on, ei fuinfaan 

mnofittain ilman ohjeita Säälimättä figfoa metjägtä juu» 
rempaa ratjalligta tuloa, minfä metfän fegtäroäifppg mpön» 
tää, maan päinmagtoin foettaa järjettigten apufeinojen 
fautta faamuttaa metfän tita femmoifeen tuntoon, että fe 
muofittain antaa tulon, jonfa metfän fegtämäifppg ntpön» 
tää ja famatta turmaa tulemaifuutta. Suonnon mafjtama 
aarre-aitta, metfö, fagmaa ifjmifen maategfafin, ja on ajan 
atugfa afetettu itjmigten fäptettämäffi potmegta polmeeit. 
SRäin ollen ei meibän aitanamme f omi fjaagfata jätfetöig» 
temme omaifuutta; meibän tulee ottaa metfägtä fe ofa, 
jota muofittain ofaffemme fanfee, f. o. fe ofa, jonfa puu» 
määrä fifäfagmuHaan muofittain lifääntpp. Säilä ei tar» 
foiteta muofittain puudun fagmamaa uubigtugferrogta —
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fitä me emme mitenfäätt moi ofatfemme erottaa puulta —  
tartoitui on päinmaitainen: ottaa metfäitä fama puu= 
määrä, mitä metfä muobeifa taimaa, aina manpintpaa 
ja miaUifempaa ifäluoffaa. ©attuu|an ufein, että tulee 
metfäitä ottaa fuurentpi puumäärä, mitä muotuifeiti olifi 
toptuuUiita, marfintin fun mppbään armoHaampaa puu= 
ainetta, tuttia, tunnettu on, ettei pieniä fummia mpp= 
be§fä jaa fitä pintaa tuin faabaan fuuremntalla ppt’aitaa. 
Jämä ei jobifaan järjettiitä hoitoa maataan, joi puut 
terran otetaan fitlä tamatla, jota ei mapingoita jäteHe 
jäänyttä metfää eitä fen taitona. So i pptenä muotena 
otetaan fuurentpi määrä, mitä fen muoben ofade olifi 
ollut tamaUiita, tulee tuttiparfinnon jäteitä metfän muu» 
tamia muofia olla raupaifa, f. o. fen ajan, jota tormaa 
pliotetun fumman. SJtpöifin metfänomiitajan tulee muii= 
taa, miitä pän on faanut raput, ja tarpeedifiHa aputei* 
noitta, niintuin apuparmennutfitla, iitututfiHa, tplmöittä 
p. m. paltita metfötte tulemaifuntta marten muofittain 
ainatin fidä fummaUa, mitä faabuiita ratjoiita juotfee 
torfoa, maitta patmimmantin toron mutaan. Säilä tamoin 
ei metfän teitämäifppi tule päirittpä, eitä jältipolmien etu 
loutattua, ne ppfpmät fopufointtuifa teitenään, ja tuottaa 
metfä näin poibettuna omiitajiUeen loppnmattomaiti itui* 
fen tulon.

Söptpp monta metfättomiitajaa, jotta mäpän mälit= 
tämät omaita ebuitaan, fitä mäpemntin jälfeläiitenfä; 
janotaan maan: „taimaa metfä ilman ftoitamattatin", 
„fpKä metfää minun ajaffeni piifaa", p. m. Sofi on, 
että luonto faimattaa metfän; mutta joi tpfptään: mitä 
ptfinomaan luonnon taimattamaHa metfäKä teemme, täptpp 
meibän mpöntää, että luonnon ja ipmiiten tpömoimat 
ppbiitettpinä tuottamat funrimman tulon, ja jaamme ar= 
mottaampaa puuainetta. SJtetfä on tuulijainen ipmiiten 
toitte; maitta mäpemmäifäfin määräifä uprataaft tpömoi» 
mia metfän ppmäffi, tpttä maimat tulemaifuui moninfer* 
taifeiti paltitfee.
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3oS metjänfjaaSfuuta hhä ebefleenfiit jatfetaau, !o£)taa 
jätlipolttjia aita, jolloin nt)ft)ijet, mielä faSmumoitnaSja 
olemat metjät, närään turljanaifaifina ränninä, fotonaan 
armottomina aloina. jDteibän on npt jo tulemaifuuben 
matalle fäännettäroä |uomiomme ajattelemana, onfo ma* 
pauS parempi tai onfo maifjbettama npfpinen mapautemme 
paffofeinoiljin, fiiS anfaran lain määrääjien alle. Siteillä 
npt on aita rpljtpä mafamammin ajattelemaan ja ppfpttaä 
tähänastinen mapautemme. SJtetjänomiStajiSta riippuu 
fotonaan je, tafjtomatfo fäilpttää mapautenja. Sljatetfaa! 
SamaHijeSti faifiSja, mitä louffaa fanjan toimeentuloa, 
rphtpp hallitus marofeinoihin ppjtjttääfjenjä fattfan maral= 
lijuutta. S iis  lafi, jofa rajoittaa fen, mitenfä faabaan 
metfiämme täyttää, on pian obotettamiSja, ellemme itfe 
tajua rhhthä ho ivaan  järfiperäijemmällä tamalla met= 
fiämme.

Sota alalla, olioonpa je maanmiljelps», fauppa» tai 
tpö*ala mitä taljanja, tarmitaan fofemuSta, ja jofa ala 
maatii erinäijet ammattimiehet. SJtetfänljoito on pfji niitä 
tt)ö=aloja, joSja ammattimieSfin, jitämähemmin toijeUa 
alalla olija, jaa tpöStänjä tarpeeffi työtä, laSfieSfaan tety 
tämänjä fitä uraa, josta löptää juurimmatt tulon. SDiaaS-- 
jamme löptyh metjänhoitomlatla ammattimiehiä, ©raon 
metjänhoitompiSton plä= jefä alaofaStolta pääSjeitä, jotta 
omat fanjan fäptettäminä, jos maan löptyiji fanjaUa tajua 
fäpttää niitä hh^ätMä- Söaltion puolesta on ajetettu 
faffi mctjänhoibon neumojaa, jotta omat jaatamina pie= 
neStä maffuSta neumoja antamaan; mutta, itämä tyllä, ei 
näitäfään ole pienemmät tilaHijet tajunneet fäpttää ftys 
mäffeen.' Suomen metjänhoitotyhtuStyffen palffaamana 
on metjämiStuttaja, jota on ntyöS jaatamana, fanjan fäty 
tettämänä, enjimmäijiä, aluStamia ohjeita marten. Steu= 
mojen antajana toimii foto SuomeSja ainoastaan folme 
miestä (janoo folme 1). Silitä nämä riittämätl 3oS jo=
fainen, jofa apua tarmitjee, fätjttäifi heitä hpmäffeen, oliji 
jo hh^fä  pitäjästä näille toimelle työtä. Sun ityt on
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fe aita, jottoin järjesty metfäntjoiboSfa otifi afetettama 
parempaan fuuntaan, on npt enfimmäinen tetjtämä, että 
metfänomiStajat tilaamat mitä pitemmin jo oletettuja met= 
fänfioibon neumojia ja fitten pffimietifeSti polttaa jota 
pitäjä eriffeen itfelteen metfänfioibon neumojan tai ainafin 
liittpp pienempiä pitäjiä taf|i ptjteen. ajtetfänfjoibon neu* 
tuojan, jota antaa atuStamia ohjeita, faa pienillä ratjoitla, 
eitä |e fuureSti tule fuStantaraaan totoa Eotjti fiiljen näfjs 
ben, mitä ftitä olifi tjpötpä. SItuStamia ohjeita antamaan 
riittää (Smon atamfaSton täpitäpnpt, jonta faa pienellä 
paltaita, toerraten fiitjen mitä forteamman fimistpffen faa» 
nut tutifi matfamaan. ©iiS miehet, metfänomiStajat, otta« 
faa aSfet eteenpäin! 3oS l)ibaStetette manfmittaanotijana, 
on teitte itfettenne fuuri matjinfo, ja jätfetäifet faatuat 
titna tummuutenne täfjben.

X .

taimiston Jjoito ja tjantxmnus.
ipaitfi Jarmoja taimistoja, joiSfa luonnon tpömoimat 

eimät fuureSti pää|e tuaifuttamaan taimiston Ijarmentumi» 
|een, löptpp metfäsfä ufeinfin juuria aloja tauniita tai* 
mistoja, joisfa tif)epSmäärä taimien pieninä otteSfa on 
tiiaffi fuuri. lamataan joStuS taimistoja, luonnon tai 
itjmiSfäben fptmäminä, joita titjetjteenfä fatfoen moibaan 
merrata tatuatlifiin mitjafaSiueif)in. 3o enfi filmäpffettä 
näemme, etteimät faiffi faSmoffeSfa töptpmät taimet moi 
maf)tna fasmamaan tuffipuitfi; jos näin tapaljtuifi, olifi 
toto maa puitta täptettp. Sileän taimiston enfimmäifistä 
ifämuofiSta ottaen alfaa luonto ifäänfuin fouluttaa nuo* 
ria taimia faSmamaan t̂jtuää ja feStämää puuainetta, 
©en mutaan tuin taimisto mantjenee, aitaa taimien feSfen 
anfara fitpaitu taSmamiS=afemaSta, tuta pääfift moitotte 
ja faifi mattitfeman afeman. 9te taimet, jotta omat toit)»
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boinfitt pääSfeet moitolte, omat jääneet lentää muofifaufia 
fitpailua ja titpaituSja faSmaneet »aan pituutta, ppä 
turottaen lattuaintaan päimän matoon. 3oS faSrnoS jaa 
mapaaSti JaSmaa, feStää liipattua aina 50— 60 ifättntoteen 
asti. Säilä ajalla on metfiffö menettänet fuurimman 
ojan athmaifoina faSmotfiSfa löptpmiStä taimista. Soifet 
omat joutuneet toisten marjoon ja maton puntteeSfa fuip» 
tuneet etottomiffi, fumteS mipboin omat taatuneet maahan 
märfänemään. 3oS taimisto on nuorena parma, ei fit» 
paitu taSmamiSafemaSta tule nälpmiin, ennentnn puut 
omat tentittäneet tepmistönfä niin temeäHe, että ne fattu» 
mat toifiin puihin. UfeimmiSfa tapauffiSfa Jarmoista tai* 
mistoista tulee ata^armoista puuainetta, eitä moi toimoa» 
taan ilman taimiston täpbennpstä teStämää metfää. £>ar= 
masfa taimistosfa faamat puut fasmaa jo pienestä t)tfi= 
näön, mapaaSti nauttia laitti ppmeet, jotta maa ja ilma 
tarjoaa, ©enmuoffi pääfee taimi jo pienestä elämään, 
tärfimättä mitään puutteita, lipamaffi, offaifelfi, armotto» 
matfi pumaineeffi. Stpeä faSmoS on ebuttifempi tuin 
parma. Siitä moimme faaba täpfin teStämän taSmoffen, 
jota antaa tattiSarmoiSta puuainetta. Sftetfänpoitoa £)ar= 
raStaman maanomistajan, jota maStaijunbeSfa aitoo jaaba 
metfäStään juurimman tulon, ontin aina pibettämä fitmäHä 
erittäinfin nuoria männpntaimistoja, omatfo ne täpfin 
tiheät. SoS niin ei ote, on ajoiSfaan, taimiston nuorena 
otfeSfa, toimitettama apuiStutuS, jonta amutla taimisto 
jaotetaan täpfin titjeätji. Sämä on pieni amu merraten 
fiipen ppötppn, mitä taimisto täpfin tipeänä moi maStai* 
juubeSfa tuottaa. SoS maa, joSja parma taimisto faS> 
maa, on timetön, moi iStututjeen fäpttää taimia tipeäm» 
mistä paifoiSta parmempiin paiftoipin. Sämä tpö on 
teptämä miimeistään (illoin, tun taimisto on 5— 6 muo» 
ben manpa.

StpuiStututfen toimitettua jaa metjä faSmaa raupaSja 
30 mnoben manpaffi. Säilä ajalla ei tarmitje tepbä mi» 
tään aputoimia, antaa raupaSja tasmaa ebettämainittuun
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itään, EpHä luonto pitää puolen metfitön tarpeista. Soi* 
mentpmmenen manpana ilmaantuu metfilföön nätpmä tun= 
goS, jota telee metfitöHe fjaittaa, joS ebelleenfin jaa EaSmaa 
luonnon EaSmattamana, filloin on tungos niin juuri, että 
puut, jotta omat mallitfemaSfa afemaSfa, fabottamat apbin» 
gon muotfi fuurimman ojan lepmistöään, ja jenmuotji 
mäpenee mnotuinen IijäEaSmu mitättömän pienetfi. ijSnnt 
Eilpailemat EaSmamiSajemaSta, ulottamat latmaintaan ppä 
päimän maloon, eimätfä pääje Easmamaan mapmuubelleen 
niin paljon Enin jiKoinen puun iEä maatiji. SoS tästä 
ijäStä jaa metjiEfö EaSmaa ilman ipmiSEäben apua man« 
pemmatfi, EaSmaa puista pienimartaloifia riuEuja. ©en» 
muoEjt onEin mälttämätöntä antaa EaSmoEjeSja olemille 
parpaiHe maHitfemiHe puille mapaampi EaSmutila ja ipmiS» 
Eäben Eautta jaottaa puu jemmoijeen ajemaan, että je moi 
enempi muojittain EaSmaa mapmuubelleen. Semmoista 
tpötä, jolla on tarEoituEjena puille antaa mapaarapaa EaS» 
mutilaa, janotaan apupatmennuljelft.

SDietfiEöSfä, josja jäännöHinen apuparmennuS on toi» 
mitettama, omat puut jaettamat neljään luottaan, nimittäin: 
a) matlitjemat puut, b) marjosfa olemat puut, c) tutapu» 
tetut puut ja d) äimän tuimat. SBaHitjemiffi puiEfi iti» 
mitetään ne, jotta omat anastaneet mapaan EaSmutilan —  
latmaEaSmain mapaaSti päimän maloSfa; marjoSja olemitji 
ne, jotta tamaHa tai toijeUa omat joutuneet maUitjemien 
puitten marjoon; tutaputetuiffi ne jotta elämät maHitje» 
mien ja marjosfa olemien juojaSja, totonaan peitettyinä 
päimän malolta, EeHertämäUä tepmiStöHään ojoittaen mielä 
mäpän elonnterEEiä.

&un npt on joSjatin metjitöSjä teptämä jäännöHinen 
apuparmennuS, tepbään je feuraamalla lamalla: ptfi mies, 
jota on pereptpnpt EpfpmpEfeSfä olemaan tpöpön, mertitjee 
metjiföStä laitti c ja d EopbaSfa mainitut puut jetä, joS 
löptpp a ja b EopbaSfa mainituiSja puiSja miEaifia, jotta 
eimät jatfa EaSmaa, mertitään ntpöS ne. Otatjutaan, että 
tpöSfä on 7 miestä (joptaja jiipett tuettuna). Soptajan
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työttä on mertitä puut fetä rnalmoa, että työmiehet täpt* 
tätuät melmoHijuutenja, mitä Reille määrätään. 2:fi mieltä 
taataa puita, 2:ft mieltä tuatmiltaa taabetut puut rau* 
goiffi, jeipäiffi p. m., mitä tultatin puulta tulee. l:fi 
miel läjää puut ja järjeltää ne tuutin ojan lajinfa mu* 
taan ja l:fi miel läjää pamut fefä taitfi jääunötjet. 9täin 
järjeltettynä työ fultee joutuun, eitä tule mitään määrin* 
pmmärrptfiä, mintuin on tamattilta, joi puita ei ebellä 
merfitä. ©ptfp, lotafuun puolimäliltä altaeu, on täUe 
työlle fopimin aita. Slpuparmennufjen jäleltä omat aina 
fapattamat tuimat otfat puilta, jämä työ toimitetaan 
jofo pptepbelfä apuparmennutfen tanlja tai jäleltä. 0tfa= 
fapa rauhalta matfaa noin 5 marffaa, jolla japani toi* 
mitetaan. Sllimmat otfat omat poiltettamat tirmeettä ja 
plimmäifet, ainoaltaan tuimat, japattamat otfafapatla. 
So i tätä työtä ei apuparmennuffen pptepbelfä toimiteta, 
on jeuraul je, että puut jäämät otjaififft. 0tfan fija 
japautfen jäleltä peittpp noin 4 muoben perältä. SEäHä 
tatuoin tulee puunrunto otfaton, epjä, ja puu jaa juureni* 
man armon tuin joi otfat jaijimat ebeHeenfin olla puulja.

Slpuparmennulta ei moi toimittaa, joi ei ole jaata* 
milja metfänpoitoon pereptynpttä mieltä. So i rppbptään 
tpöpöu, on jeuraul fe, että parmeunetaau metfiffö liian 
parmatji, auffoijeffi, tai jätetään taimutila liian aptaatji. 
jämä työ maatii tietoja puitten faimamilfupteilta, maan* 
laabulta p. m., joibenta amutta moi työn joptaa jiten, 
että jtitä on maltaijuubelja ppötpä. SJtetfä liiatji par* 
mennettuna aitaa taimaa otfia, puonoa, teltämätöntä 
puuainetta, eitä fenmuoffi tuota omiltajaKeen juurta tulolta. 
*£aal joi jätetään taimutila aptaatji, taimamat puut 
mittaa liiatji, eimättä moi mapmuubeHeen mauraltua 
mitä fiHoifeUa ijällä oliji toimottama.

3
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I)<tka= *lt fpttömaiticn Ijoitioöta.
SRaanmitjetytfen ja metjäntioibon otjella on maata* 

toubeSja Iltamailta tärteä fija. Siman |afa» eli f̂ öttö* 
maata, jofjouta fiireettifinä työtaitoina moi laSfea toti* 
etämänfä, ei maanomistaja tule aitaan, fen tyttö tuntee 
fe, jota maatatoubeSfa on toiminut, ©enpä muotfi ontin 
yteifeSti tapana, että maanomistaja erottaa marfinaifeSta 
metfämaaSta ojan, jota tjän täyttää ebeEämainittuun tar» 
toitutfeen. Sfämä tyttö, että meillä ytimaltaan eimät 
mietä tät)än asti ote, marfintaan pienemmät titatlijet ryi)* 
tyneet järfemämmin, tuloja tuottamammatta lamalta yoi* 
tamaan tyfyraytfeSfä olemia aloja. Söytyy tiloja, joisja 
päinmaStaijen fmibon ovelta on Satamaa laajennettu jatoja 
Ijetjtaaria taajatji, tun jitä mastoin tjuoletlijen fjoibott 
lautta otiji pienempi ala tuottanut mäfiemmättä maimatta 
metjäntjoibon jefä marjinaifen tartoituffenja puolesta juu» 
remman tulon.

peifeSti on fanjaSja efi=ifittä peritty, tanfaan juur» 
tunnt tapa, taStimitjetytfen lautta ebiStää IjeinäfaSmien 
faSmamiSta palamailta, enjinfään huomioon ottamatta, 
onto maaSja, jota faSfetaan, tarpeeffi ruofamnttaa, ja 
onto fe yleenjä jomettnma poltettamatji. Stlinä olen pal» 
rneKut paifaSfa, joSja ruopotaSmien ebiStämijen mnofji on 
faSfimitjetytjen tantta laajennettu palamaa noin 400 pep* 
taarin alaa taajatji, ja foto ata, tuima fangaS, fiten 
jaotettu mettein pytfymaatfi. Sttainittn ata on taStettu 
noin 10:nen mnotta tataperin, ja nyt faSmaa entijen retje» 
män teytimetfän jijaCta tuuhea fanerma ja join fitutaS» 
muinen mänty, toimn, tai armoton leppä, fieOä täältä 
yarmatjeen yti tuon faramotjnttaroan palamaan, 
möijeen tilaan jaotettu maa ei tuota omistajalle metfän» 
poibon, jitä mäpemmin taitumena pibon lautta janotta» 
maSti mitään Ejyötyä.

X I.
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Slutio, metjätön palamaa et ole ppmä. ijSuut laS= 
maeSjaan antamat maalle moirnaa lastuamaan ruopolaSmia 
ja pQäpitämät maan lipamuutta. SaaS liiafji lipeä raetfä 
marjoStaa maata, eitä päältä malon puutteena faSma* 
maan maanpinnalla taSmamaa laSmipeittoa. Samoin 
fuin laitti tpö, maatimat rnpöS palamaat järtiperäiStä 
hoitoa. SDZetfäää on armonja, jonta touot ji on!in tärteä, 
että jämältä tuin pibetään puolta ruopotaSioien laSmami* 
feSta, on rnpöS muiStettama, että palamaalla jaabaan 
ntetjän poibon lautta jontunlainen tulo. Särtiperäijen 
poibon enji aglel on fupigtaa palamaan ala pienelfi ja 
rpptpä jitä poitamaan jeuraamaan juuntaan:

SlaStimiljelpS on pplättämä tapa. Septipuita, niin- 
luin loimuja p. m. jalompia lajia, on juofittama, mutta 
jämällä muiStettama, että rnpöS männplle ja luujetle, jos 
niitä löptpp fuoria ja tauniita, on annettama jija, maif= 
talin maan parmaKeen leptipuitten jeagja. äJIetjiflö on 
parmennettama niin parmalji, että puitten mäli maiptelee 
5— 8 metrin roälimattoiHa. On rnpöS puomattama, että 
lipomalla maalla jaa rnetfä olla niinluin ebeHä on mai
nittu, mutta tuimilla ja muorifilla maitia jaa metjä olla 
tipeämpää.

SDietjää parmennettaeSja on otettama muojittain par* 
jinnon alle oja palamaasta, eitä juuttaan parjintoa ppbetlä 
lertaa ote ulotettama toto alalle. Salmetta tai mieluum* 
min jpfjpHä, on teptämä paimennus. parmennettaeSja 
omat otettamat lailli mutlaijet ja miallijet puut pois; 
taSmamaan jätetään juotat ppötptaSmuijet puut. @beHä= 
mainittua tipepSmäärää on tarloin noubatettama. Saiffi 
puu-aine, mitä leipää polttopuulfi, on parmennutjen Opelia 
läjättämä pois mietämälji, ainoastaan otjat ja rijut, jotta 
eimät leipää polttopuuni, omat lemitettämät maan pin« 
nalle. Samoin, jos löptpp penjaita ja tantomejoja, omat 
netin laabettamat ja lemitettämät maanpinnalle mättäne- 
mään. SäHä lamoin jatletaan tpötä jota muofi jifji, 
tunneS tolo ala on jaatn raimatulji. parmennutjen jätestä



36

pääjetoät jälette jätetyt, juorat puut toimitellen toauraltu» 
maan ja tuottatoat omiltajatte faltouttaan fietoän tulon. 
Säteile jääneet puut tuottatoat maata jota muofi putoa» 
toilta lepbttlään ja toarjoltamat jen toerran maanpintaa, 
että fe ppjpp folteana. ^artoalja falmaelfaan pääjee 
partoan leptoilton läpi auringon toalo itäänfuin ruotii» 
maan taimipeittoa.

Ofjat ja rifut, jotta letoitetään maanpinnalle, mätä» 
netoät pian ja mäpitetten Iijäätoät maan muttaterrolta. 
So i tältä tatooin tjoibetaan palamaata muutamia touojta, 
jaabaan pienestä alalta jama tuto tuin fatoit)in peptaa» 
riin noujetoilta aloilta, joilja faltitoitjetptjen jäteltä re= 
pottaa taltoipeittona fangaltanerma ja poltetut tiweu tpt» 
jet fuuttatoat, tuin tuu tattoipönä.

Sie maanomiltajat, joitta on falfitoiljetpfjett tantta 
autioitji jaotettuja palamaita, tooitoat toerraten mapitta 
tultannutjitta jaaba jätteen parantumaan maanja, joi 
ajoilja, enneittun fangaltanerma pääjee »aitaamaan 
maanpinnan, iltnttatoat teptifuujen taimilla fpjpmptjeljä 
otetoat alat. Septifuuji (larix sibirioa) on ainoa puu» 
laji, jota täpän tartoitufjeen on jopitoin. SStutulfultan» 
nufjet eitoät tule fatliifji, joi tpö puoletta toimitetaan, 
eitoät jiemenetfään, joilta toäpätlä maitoatta jaa taimia, 
ote fattiita. So i alat omat juuria, ja tapbotaan toätttää 
fultannufjia, on jopitoin iltuttaa maitta l:ji peptaarin 
ata touobelja ja jättää tpötä fifji, tunnel foto ala on 
iltutettu.

Septituufi on joutuija taltoamaan ja jen puolelta 
ebuttinen palamaille, että je jota muoji pubottaa teptoil» 
tönjä ja jiten toäpitetten petpolti mätänetoättä tepmiltöt» 
tään Iijää ntaapan ramintoaineita. £äntä puulaji armonja 
muoffi anjaitjiji tulta enempi puomioon otetutji, ja pitäiji 
jota maanomiltaja juojia jen temittämiltä. Sota ei toa» 
rainja puolelta moi toimittaa toarjinaijia iltututfia, tetifi 
jalon tpön jältetäijitteen, joi maitta fauniltufjeffi iltuttaiji 
muutamia puita ajuntonja läpeijppteen, jolta luonto toäpi»
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telien temittäifi laajemmille aloille. Ottataa npt maan» 
omistajat huomioon ebellä olemat ohjeet ja rtjfjt l̂ää poi» 
tamaan palamaitanne ebellä olemien opjeiben mutaan, 
niin jaatte juuremman tulon, ©itä paitji tnrmaatte fillä 
tulemaa jufupolmea.

XII.

Hrtketimt0j)it:rt0tä.
äJteibän ajuttamamme on mielä efinjäimme ailuifia 

rafennnffia, jotta omat {estäneet jatoja muojia, maittafin 
omat olleet tatettuina ujeinlin mitä puonoimmitla fatto» 
ainelfiHa. 3oS tartaStamme, mistä nämä muojijatoja 
leStämät ratennutjet omat ratennetut, tulemme nätemään 
juuren eron fiKoifiHa ja nptpifiUä ratennuSpirjiKä. @ji« 
ijämme täpttimät jeinäpirfitfi puita, joita ei fapben metrin 
fortuijen omen topbalta tarminnut poittileifata ujeampia 
luin 4— 5 lappaletta. 97pfpifet jeinäpirret, joista me npt 
tamallijeSti ratennamme, omat enimmätjeen turpanaifaifia 
lattioita merraten entijiin. äHuinaijien rafennutjien itä 
oli 300— 400 mnotta, jen jijaan tun npt pienistä tali» 
toista ratennettu ratennnS teStää ainoastaan 30— 40 
muotta; —  jiiS itä tpmraenen tertaa jnurempi nptp<aitaan 
näpben. Sun ratennutjen ijällä on noin juuri ero, rnit» 
jitä olemme pplänneet efi»ijäimme antaman efimertin? 
StietpSti jitji, että olemme pämittäneet metjämme, tai oi» 
teammin paaSfautfien lautta on nuorennettu metjät, ettei 
ote enään tun juuri nimetji täptettämänämme mapmempaa 
puuta, ©itäli tun metjät omat nuorentuneet, on fanjan 
täptpnpt patoSta rpptpä ratennutfiaan rafentamaan pienistä 
puista. Jämä tapa on tullut niin pleijetji, että jitä fäpt» 
tämät netin, joilla on mielä manpempaa rnetjää fäptettä» 
mänä. ©e on mielä jurteinta, että pleijesti tuullaan tep» 
tämän juurta tuplausta, joS jeinäpirfitji fäptetään „tamat»
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Ii§ta" juurempia puita. Xämntötftä ajatuffia niitä ilmenee 
ufein, ja ne tuottaa itämiä feuraufjia juuri fen muofji, 
että nuo «tuutijat" omat täSjä fotjbaSja tiiaffi maljan 
ajattelemia, ©e jota tuulee matjingon tuleman fiitä, että 
jeinäf)irrefji täytetään täpjinfäinen puu, ei ajattele metjän* 
Ijoibon jutjteen jalompia ajatuffia, puen ajatufjenja tiin* 
typ ptjinomaan fiitjen puudun, josta on tpfpmps. 3oS 
me aiomme metjäStä nauttia niitä tuloja, joita metjö moi 
omistajalleen antaa, on meibän jeinätjirfiä ottaeSfa aina 
ajatettama, mitä on ebuUifinta tutemaifuuben moralle. 
Dnto raabettama metjäStä jeinäfjirreffi part)aaSja faStoit» 
moimaSja olema „tamaltinen" puu, tai outo otettama puu, 
jota ou täpfin fppjpnpt? $ätä tyjpmpstä ei moi rattaista 
fe, jolta ei metjänpoiboSfa ote toteutusta; joS lähtee ar= 
moStetemaan, on feurautjena, että armoStetu päättyp järfi» 
peräijette metjäu^oibotte tappioffi. ©enmuofji juotanee 
tepbä fetfoa mitä maStaiuen tutemaijuuS färfii, joS feinä= 
tjirjiffi leimataan „tamaUifia" puita.

SärtiperöiStö metjänpoitoa noubattaeSja otetaan raten- 
uuSpuut jeuraamitta tjarfinuoilla: a) lopfopatfautjeHa j. o. 
otetaan määrätty ata tjarjinnon alle, jota tjatataan puty 
taatfi, jätetään ainoastaan fiemenpunt, b) parmennuSpar* 
finnotta, otetaan pffi puu fiettä toinen täältä, niin ett’ei 
juuria auffoja jpnnp metfään.

SBuojitopot, jotta palataan pitytaaffi, ajetetaan aina 
manpimpaan metjäojaan. SoS npt fäpmrne topfopatfauffen 
fautta ottamaan rafennuSpirfiä, omat nuo „tamatlifet" 
jeinäpirret, joita nptyään pteifeSti täytetään, parpaaSfa 
faSmumoimaSja, noin 80 muotijia puita. SoS topfopab 
tautjeda mietitään jaaba, futen topfopatfauffen tarfoitnS 
on, pudistetulle alatte luonnon fptmöstä uuji moimataS 
taimisto, on jenmuotji aina nuo parpaaSfa faSmumoimaSja 
olemat puut jätettämät jiemenpuitfi, —  pafattamaffi tulee 
manpemmat ja atamrmoifet puut. tÖopfopaffauSta, jota 
on jalompia b)arfintotap»oja, emme jaa tarfoituStaan täpb 
tämäfji, joS raabetaan puut, jotta mätttämöttömäSti otijimat
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jätettättJät lastuamaan. SBanljaSja metfäSfä et ufeintaan 
ole 80=muotifia puita enempi fuin juuri fopirna fiemenpum 
määrä, eitä fitätään, jos metfä on ptfi-ifäiStä, marjinfin 
männitföä.

Stämä on tatjetta niitä jättiä, mitä fiHoin jaatoute* 
taan fun ^taroatlifia" feinäfiirftä otetaan IjartoennuSljat» 
fautjen fautta. iällä tjarjinnolla jaotetaan tahallaan 
arrootfaat männitöt teljnotasmuijitft fuujitoitji. §armen= 
nuStjattautfeUa moi jaaba jeinäljirfiä ja moi ppjpttää met= 
jän männittönä, jog otetaan täpfintppjpneitä puita ja jäte* 
tään lastuamaan nuo „tamaHijet" puut. 80S ljarmennuS= 
fiatfautfetla otetaan puita, jotta omat parfyaaSfa faStorn 
tooimaSja, jää metjään mät)äijiä auttoja, joita miereifet 
jäleHe jääneet täpfMfäijet puut eimät moi täpbentää. 
9täiSjä autoina ei ote riittämästi päimänmatoa, jonta 
muotfi niiljin ei noufe rnännpn taimia; mutta marjoja 
taSmama tuujen taimi miitjtpt) joffitin tjpmin. SRäitt ollen 
mäljitellen Ijämiää männitöt, joita etupääSjä tnlifi juojia.

Sftitä taa§ tulee jiiEjeu, että magmoista IjirfiStä jaa 
raijaa ja jenmuofji on ratennettama ratennntjet pienistä 
puista, on je määrin. SoS me otamme huomioon met* 
jänljoitoa foStemat jeitat jetä ratennntfen ijän, tulemme 
jtifien päätöfjeen, että on fäptettämä patjumpia puita tuin 
npfpään teemme.

iRptpijet „tamatlijet" jeinäljirret omat noin 4 jpltä 
pittiä 15— 20 jenttim. maljmuifia. tämmöinen puu on 
noin 80 muotinen, juuri parljaaSfa taSmumoimaSfa. ijJuun 
pinta on Ijarmajpiuen ja jiiS lentää toäljän ilman maifrn 
tuSta. ,SoS annamme puun tasmaa 100— 120 muotijetji, 
otamme jitten maSta jeinäljirretfi, on fiHoin puun pinta 
tiimiimpää ja teStää paljoa enemmän, iJ5uu tällä ijäCtä 
on jo paljoa juurempi, moimme jaaba 6— 7 fplijen 20—  
25 jenttim. magman hirren. UämmöifiStä puista tulee 
ratennuS, jota muistuttaa efinjäimme aitoja, ja metfän» 
omistaja nauttii moneSja foljbasja juuremman tulon met= 
jäStään. SEurfjanaitaifia tepuloita menee puolta enempi
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ratennutjeen ja jeniin touotfi tm fe jurteinta metjänyaaS* 
tausta. pienempiä ratennutfta moi rafentaa pienistä 
puista, joita löytyy metfäSjä riittämään asti, joS otamme 
ainoastaan toiallijet puut. f>eittäfää fiis pois lurf)anai= 
laisten fepuloitten täyttäminen, ottataa jeinäyirfifft puita, 
jolta feStää. SBoiyatt E)irfiStä taStea liian maymuuben 
jayatta pois. Jätä tapaa on jo meneStytjetlä täyttäneet 
muutamat jatjanomistajat ynnä muuttin.

XIII.

Jtletfänkaujjoieta.
SDtifäli tatoara, jota täytetään faupafji, jaa juurent- 

man armon maailman marftinoiHa, jtfäli jalostuu parem- 
paan päin faupanteto ostajan ja myyjän mälittä. SJtyyjä 
tulee tuntemaan tamaranja armon, ja ostajan ammatti
taiton tulee myös jamaSja juEjteeSja telmittyä, jotta yän 
moi armoStetta tamaran, jota |än aitoo ostaa. Sum
mattiin puoleinen armosteteminen täy yymin, jos on 
fyjymytfeSjä tamara, joitta moi helposti mitata tat)i pun< 
nita ja jitett etjiä tobellista armoa; mutta tun fauppa* 
tamarana täytetään jemmoiStafin, jonta mittaaminen tatji 
punnitjemtnen on enemmän maiteaa, perustuu jemmoifen 
tamaran taupantefo ujeammisja tapautjiSja teStinäijiiu 
jopimutfiin, tietämättä tamaran tobellista armoa.

SJtetfänfaupoiSja ttflee yarmoin myyjä enempää tuin 
oStajataan tartoin tuntemaan tamaran tobellista armoa, 
jyystä että metjäpuitten mittaaminen on enemmän maiteaa 
ja maatii ainmattiteyitystä. Ostaja, jota alituijeen toimii 
tätiä alalla, tottuu tofin fofemutjeStaan armaamaan tama- 
ran armon jotjeentin fuunnitleen; jitämastoin umyjä, jota 
näitä ajioita yarmoin fäjittelee, jaa antaa tamaranja tie* 
tämättä, mitä jitlä on armoa, iästä ontin ollut jeuraut- 
jena, että moni ostaja on jaanut —  fnten janotaan —
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„petfuttaa" aitataiHa metfäitomiStajaa. @en fyllin tobiS» 
lamat nuo lutuifat metfänfaupat, joista rnhhjä on faanut 
maan muutaman pennin puuta fo t̂i. Säliä en tarfoita 
että ostajat aina olifimat ftfyllifiä »pettututfiin", tapat)= 
tuuban taupoiSfa joSfuS päimoaStoin.

ShtmmaHifeSti omat täpneet ufeat metfäntaupat, ja 
fitfi omat milloin mppjät, milloin ostajat joutuneet tap= 
pielle. SJtetfäntauppoja tekään monella eri lamalla, 
mutta niiSfä ei juuri tosiaan tule näfymiin tamaran tobel= 
linen armo. SÖtetfiä tamatlijeSti mtjpbään palStottain, 
puittain ja tuutioittain. SDtitä tulee palStottain mppmi= 
feen, on femmoinen mppntitapa tuin oStaifi „fian fätisfä". 
Särnä mtfyntitapa on fyHä paitanaan, jos ennen mtfyntiä 
luetaan ja leimataan puut, jotta tulemat nfyhtämitfi, ja 
fiten teetetään panttia tietoa rnetfän tobeHifeSta armosta, 
tuutioittain mppmifellä löpbetään metfän armo; mutta on 
femmoinen nfypnti fnuritöinen ja maatii ammattimieStä, 
ennentun m tennistä tulee täpbeUinen felmä. puittain 
mppnti on taitista lamoista ebuKifin ja pitäifi jotaifen 
metfänomistajan tulla huomaamaan, että fentautta faamu» 
tetaan fuurempi tulos.

puittain mppnti jafaantuu moniin eri tapoihin. 9fy= 
fyään täyttömät ostajat tjleenfä fitä tapaa, että puut mitä* 
taan hfyäältä määräfyn pituuben päästä. Säilä tamaHa 
ei faamuteta tobeHiSta armoa, ©itäpaitfi on fe taitista 
rnittauStamoiSta tjonMampi ja maatii paljon fyömoirnia. 
tatfotaanpa. Dhbellä metfäpalStaHa on monta metfiffö* 
fnmioa ja monenlaista metfää: toifetla fumiolla on puolta 
pitempiä puita, toifetla rungon muoboStuS fylinterimöinen, 
toifetla mittautfen fohbalta fupistnnut latma mitättömän 
pienetfi j. n. e. SäStä pitäifi johtua jotaifetle jota mä* 
höntin tahtoo tuttia mistä puu on mitattama, että juuri 
tuo ebeHämainittu mittaustapa on totonaan hh^ttämä. 
@e ei tee oiteaa metfäntauppaa, jota antaa „mittaraatun" 
määrätä, mitä puu taabetaan. 3oS niin tehbään, mene» 
tetään tulemaifuuben turma, ©emmoifella mhhntitamaHa
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m||bään puita, jotta tuIemaijuubeSfa ||öb|ttäijimät omis» 
tajaa, jos ne jätettäviin faSmamaan.

80S teitä on metfää m|ptämänä, ottafoon ammatti» 
miehen toimittamaan IeimauSt|ön ja teettätöön äänettä 
metfänarmoStelun, ennentun r||t|| tefemään fauppoja. 
SoS jofu j||Stä tai toifegta ei tatjtoifi tätä te£)bä, leimat» 
toon itje jofaijen puun, jonfa aitoo mppbä, ja jämättä 
ottafoon mitan armoStelua marten rinnan forfeubelta (noin 
1.5 metriä tpmipuolifesta leiffaufjeSta) jefä tarfan lumun 
puitten jummaSta. SeimauSta toimittaessa on luomat» 
tama, että leimataan puut, jotta f|pstä tai toifeSta eimät 
moi taSmaa, maiffafin ne olifimat tamattista tuffipuuta 
pienempiä, jefä että jiemenpuifji jätetään termeet |pöt|» 
fasmuijet puut aufeammitte paifoiUe. SoS näin te|bään, 
jaabaan tietää tamaran tobettinen armo, turmataan tule» 
maijuutta, eitä määrinfä|töfjiä tule fpjpm|fjeen. Seima» 
tut puut omat m||tämät |uutofaupaIIa, eitä famarifau» 
poitta. 3oS ostaja ei ojaa armoStetla punta rimtanfors 
feuSmitaSta, on |änen afianja mitata leimatut puut |I» 
|äättä, joS niin ta|too.

XIV.

l̂uotainta olleita.

3oS n|t fä|mme tarfaStamaan, mitä meibän oliji 
järfiperäifen metjän|oibon fannalta fatjottuna enjiffi te|» 
tämä, marmaanfin luomaamme, että enjimmäijet te|tämät 
omat jeuraamia: (Späilemättä enjtmmäinen tärfein te|tämä 
metjän|oibon aIfmo|jeeSja on rajain aufaifeminen, mä|in* 
tään 4 metrin Iero|ijifjt, niin että omistaja etjimättä tie» 
tää, miSjä Iö|t|| |änen oma omaijuutenja, ja rajanaa» 
puri jarnoin muistaa, nä|t|ään amonaijen rajan, mitä 
erottaa metjäpalStat toijiStaan. Rajalinjoilta faabetnt 
puut omat enji tilaSja forjattamat. Rajalinjoin aufaife»
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mi§ta Rimattaan pibetään mäpäpätöifenä afiana, maitta 
fe tpö juuri on ensimmäinen aStel järfiperäifeen metfän* 
poitoon. @i ote mitään ipnte, joS rajanfa pitämät tufoSfa 
tamadifet talonomistajat, niitähän ei ote tutaan paloitta* 
maSfa aufaifemaan, maiffafin afetutfen mutaan tulifi rajain 
olla amonaifet. Setiä metfää on, auaisfoon rajanfa amo* 
naifeffi, ja fitten tuo amonaineit raja on mefattama aina 
tarpeen maatieSfa. 9tajain auti faatua on toinen teptämä 
erottaa Satamaa aibatla marfinaifeSta metfämaaSta ja 
hoitaa fitä, fnten Matamaan poiboSta on janottu. Soi* 
mannetfi teptämäffi tulee marfinaifelta metfämaalta ntaapan 
fumottujen puitten fotoominen. |>affuu=alaffi otetaan 
jofu metfämfa, mieluummin Semmoinen, joSfa on enempi 
maaSfa olemia puita. Säitä alalta otetaan järjesti)tfeSfä 
Semmoinen ala, jonfa muotnifet puutarpeet maalimat, eitä 
fuinfaan faa ulottaa parfintoa toto metsäpalstalle ppt’ai= 
taa. SJtaapan lumottujen puitten parfinnon otetta on 
otettama ppstptuimafet ja miatlifet muttaruntoifet laamat 
Setä loimut, tppmä on mpöS tämän parfinnon Opelia 
poistaa laitti rnännpt ja tuufet, joibenta taSmu on päi* 
rittp lapoutumifen tai muun mian lautta, eitä moi niistä 
muuta puutamaraa toimoa tuin pnlttopuuta. SJtainittua 
parfintoa jattetaan fitfi, tunneS toto metfämaa on pääStp 
läpi.

parfinnon loputtua luulift tuleman »pulman" eteen, 
fun maaSfa olemat ja miallifet puut omat loppuneet. 
SJtntta niin ei ole, onpan faSmama metfä täfiSfä, josta 
Saa puutturaattomat tarpeet. 9tpt tumminfin tulee tär* 
teämmät teptämät eteen, maittatin puutarpeet faabaan 
mäpemmällä maimatla. SaSmamaSfa metfäsfä toimitetta* 
mat parfinnot maalimat enemmän puoledifuutta, eitä fiiS 
ole ppbentefemä, ottaififo puun, mistä reteenfä faa. Säpän 
täännetoptaan asti Sopii metsänomistajan mennä ilman 
talouSfirjoja. Sftutta npt tun tulee jattettamaffi parfin* 
noita faSmamaSfa metfäsfä, on talonSfirjat mälttämät* 
tömäSti pantittamat. (SbeQämainitut parfinnot epbotan
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metsänomistajan yymätfeen täyttämään, ainoastaan fiinä 
tapautfeSfa, jos alusta altain ei ole tilaisuutta täyttää 
ammattimieyen apua. ättainituiSfa yaifinnoisfa on foytia, 
joisfa moi tulta ominpäinjä yoitaeSfa ifämiätin feuiautfia, 
oHetiffin jos työ-alaa ei taitoin Sääntöjen mutaan puy- 
bisteta. Xetjotfain feino otifi yeti aitaa faitti yaifinnot 
talouStirjain mutaan.

XY.

falouslttrjaf.
SärfiperäiStä metfänyoitoa emme moi täyöeHiSeSti 

ohjata, ettei ote otjjeena täybettifet ja taitat tatonStiijat 
(tjoitofuunnitetma), joittenta amulta moi fäännöttifeSti jot)= 
taa metfäSfä teytämät yaifinnot. SJietfä fifättää taSmut- 
tifuuSfuyteiSfa raonenlaifia eioamaifuntfia; toifet metfittö* 
tumiot omat jontuntaifen yaifinnon tatpeeSfa, toifet eimät 
fiebä mitään foSfettetemiSta. Slämä on fe toyta, jota 
maatii ebettäpäin määiäämään mitä tuSfatin paitaSfa on 
teytämä. SmtouStiijoiSta moi metsänomistaja näybä mistä 
jaa toimittamia taipeita, jota tietysti mapauttaa monta 
tutyaa mattaa, joita puutaipeita etfieSfä tutifi teybä. SoS 
jotafin puutamaiaa taimitjee ottaa metfäStä, emme niitä 
taimitfe täyteä laajalta metsäpalatta etfimään, moimrne 
maan amata tatonStiijat, ja fatfetla niistä mistä paitasta 
on ebuHifitt aitaa yaifinto. Släybettijet ja taitat talous* 
tiijat, näetteföS, fifättämät feuiaamia täiteitä tietoja, mitä 
metfätatoubeSfa toimitaan:

l:fi taitat fetitytfineen ofottamat rnetfän afeman, rnuo* 
bon, pinta-alan ja ofaffi maantaabun;

2:fi Maittain mutana olemat tatouStiijat fifättämät: a) 
yteifen teitomutfen metfän tilasta; b) metfittötumioiben 
fetitytfen, mitä tuttafin fumiotta faSmaa ja mitä yaifin- 
to ja ttiiSfä on teytämä; cj yoitofuunnitetman, jota fifättää
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määräiset martioimifeSta, puulajin mitä etupääSjä on 
fasmatettama, |oitotaman, tiertoajan, metfäjaon, tarfaS= 
tutfet, |arfintotamat, millä uuft faSmu faabaatt tjaffauf* 
fiHe, y. m. mitä paitaHifet olot maatimat; d) JjatfauS- 
fuunnitetman määrätytfi ajalfi.

3oS talouSfirjat on te|ty tartaSti paifaUifien olojen 
mutaan, on metfänomistajalle armaamaton lyöty toaStai* 
fuubeSfa fen lautta että metfän|affautfet talouStirjain mm 
taan tulemat tulfemaan järjestettyä fuuntaa, eitä talaitaan 
tule tapa|tumaan päinmaStaifta |arfintoja, futen on tamal* 
lista, jos metfiä Ijoibetaan ilman tatouSfirjoja.

3Ketfien|oiboSta ei näe y|tenä muotena mitä metfä 
tuottaa |ymäHä |oibolla, jonta muotfi |eitetäänfin laitti 
toteet mitä tulee fyfymytfeen |ymän, järjestetyn rnetfän* 
|oiöon aifaanfaamifetfi. kartoitan täSfä filminnä|tämää 
lyötyä, jota metfänomiStaja ei tamaUifeSti näe, fiHä je 
maatii ammattityfyä. Dtaffutaamme efirn., jos taloustie* 
jäin mutaan on |affautjet jo|bettu fiten, että on faatu 
jontuntainen ala |arfintoa toimitetuffi, maittatin maan 
|armennuS|arfintoa |amupuitten ebuffi. Säitä alalta on 
otettu pois oja lehtipuita ja annettu |amupuille ennestään 
mapaampi tasmutila. SoS metfänomiStaja tatfelee |ar= 
fintoalaa ennen |arfinnon toimittamista ja jälteen fitä, ei 
|än metfäSfä näe fuurtafaan lyötyä tapa|tuneen, päin* 
mastoin ajattetee metfänfä mä|entyneen fiHä, että on otettu 
puita, joisfa on täyfi elonmoima ja fiiS moifimat mielä 
faSmaa. Siteillä tämmöifisfä to|biSfa täytyy olla —  tuten 
janotaan —  „pitempi filmä", ajatella e|tä 50 mnotta 
eteenpäin, mitä tämä talonStirjain mutaan |armennettn 
metfä fiHä ajalla pääfee paifumaan. jparmennuffen tautia 
otetut puut eimät ole enfinfään mä|entäneet metfäpääomaa, 
päinmaStoin omat lifänneet jälelle jääneen faSmnn muo* 
tuista lifätaSmna entistä fnuremmatfi. ÄaitiSfa töisfä 
laabitaan ennatolta jontunlaifet o|jeet; mutta metfän|oi= 
boSfa emme ole tä|änaSti tarminneet mitään o|jeita tun 
patfo ei ole maatinut, on|an ilman niitäfin faatu pirtti
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PSfSntään lämpimänä. Stpt funtmintin alfaa filrnät aueta, 
ja patioin patio maalia tarttaamaan millä lamoin metfiä 
tulee pottaa. Suo patfo, jota on tsrtpttämäSfä tplntää 
afuntoit)imme ja muiStutiamaSfa metsänomistajaa muista* 
maan miltä tatuoin on täSänaSti ottanut puut metfäStä, 
on fe, jota maatimaHa maatii metsänomistajan Sonttimaan 
taloustilat metfiänfä marten.

©pä luulift fenentään metsänomistajan hoitaman 
metfiänfä ilman taloustiloja. Dnljan tamattista että tai» 
teSja, joSja on aineellinen Ijpötp tpfpmptjeSjä, ollaan tarf= 
toja ja taiotaan uhrata tailti moimat maralltjuuben jaa» 
muttamifetft. (Samoin luulift metfänSoibontin fuljteen 
meneteltämän. Suulift toti että metfänomistajat oitein 
tiimalla rp^tpmät |anttimaan taloustiloja ntetftHeen, ja 
niiben amuHa Soitantaan metfiänfä. Siellä on ntetfää ja 
fiitä jotatin tahtoo nauttia, ottatoon tjeti miippmättä jon» 
iun ammattimieljen tetemään talouStirjat ja rtjftttjEöött 
Soitantaan metftään fen mutaan mitä talouStirjoiSfa jano* 
taan. Säsfä ei ole enään mitään ajattelemista, on maan 
mitä pitemmin lähettämä tämä tärteä taloubeflinett efitpS 
ja ebeS fenmerran Spmitettämä metfää, jota täSänaSti on 
raabettu ilman ohjeita. SUtetfä tarmitfee joStuS SpmitpStä, 
ei fe teStä alituista jättämistä faSmullifuuben tappiotfi.
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