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.ftt;lmä=iTmatpfa niaisfa olift ifontifen !äbe§ mal)= 
totoin f a afua, joffei niisfä olift metftä. 9)?ont§fa 

femmoijtöfa ftytmi§fä ntaiöfa, joilta jofo afuffaat, 
mielettömästi rahtaam atta, taiffa luonnon jattumat 
omat Ijätmttäneet metfät, niinfuin eftmerfifft 3§lan- 
niSfa, (Srönlanniöfa ja moneöfa muugfaftn fofyben, 
on ilma voäfyitetlen fäx;m;t niin foroafft, että miSfä 
mitjel^g ja ruaraitifuuä ennen i»allitft»at, on n»t 
tuifi »äijä afuffaita jälcllä, ja ne eitoät toot elää 
^eUomuiljetfyffeiSta, t»aan omat i>afoitetut niuffaa eta= 
tustanfa f)anffimaan »arftnfi mereöfä fala«tamifeOa, 
ja faatoat poltto ja rafennustarfceenfa ainoaäti niistä 
a je tu tu is ta , joita valtameren mtn-yfi)t fattumatta 

Jjeibäti rantoitjinfa fuljettatvat. 3 n Iöi)ty»pä loifta- 
fin film iä maita, jotben afufa3=r«ufat ntetfan eläin 
ten tatuoin i»öi«ät uutta falaa fefä ^Ifeiben ja 
ntutben merieläinten liljaa, ja fen touofft jäistä ja 
hinttiin offieta tefemät tahmmajattfa, ettei fteUä $>ott=
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to= ja rafennu^ntifft tötybty ottentaan metftä. — 
•iKutta mi)b§ muuattattn, fuin ftylntiSfä ntai§fa, pa* 
foittaa rnetfän puute iijmifet onnettomaan tilaan; 
ftttä tunnemme monta fangen lämmintä feutua, eftrn. 
etelä=2Benäjäflä, @pania§fa ja moniSfa Qlaftan ja 
Slfritan oftöfa, joisfa, historian tobiätuffta ja »ietä 
jätettä oletoia muistomerttejä myöten, ennen on ot= 
tut oitoattifta metftä, Ijtytoiä »itja»ainioita, paljon 
afuttaita ja afumuffta. SJtyt o»at famat tienot 
metften Ijämittytfen tautta muuttuneet aiastomiffi ja 
fetoottomtfft »uoriötoitft, fneta-aufoifft ja nummia 
faitfaifft, jotta ei»ät n^fpifeSfä metfättömälfä tita§= 
faan ottentaan tetpaa pettonteitjeltyffefft ja mafmai= 
ftfft afuinpaifoifft, »aan omat tätyneet petoeläinten 
ja jontun maata tiertete»än metfä<?täjän tat>i tar- 
janpaimenen autioiffl olopaifoifft.

.§a»aittu on mtyösfin, että tuifi metfättömiä 
ja »äJ)ä=metfäiftä feutuja temäiUä »a i»aa  toteat 
»ebenpaifumifet, jotta ftitä fyntty»ät, ettei ote metftä 
fitojetemasfa taimetta tofountuneita tumipötytf^jä te= 
»äifen auringon fäteittä, joitta »uofft lumen futaa= 
niinen tapahtuu tornin ättiä ja ftynntyttää fuurem= 
matt mebenpaljonben, tuin ahtaat joen alangot »oi- 
» a t juoffuttaa mereen; meft noufee fentäftben jofien
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töpröitä plemmälft, tultoattanfa peittäen ja £>äiuit= 
taen rannoitta oletoat peltotoainiot, ttrieläpä toift= 
naitfa Iplätli ja laupungit.

9Mmä raatuuben ja tpperppben ajoilta peritit 
furettatoat fot)tauffet omat faattaneet oppineita ja 
luonnontuntijoita tntfimaan niiben fpitä, ja tmljboin 
on tultu fttljen lujaan »afuutuffeen, että metfien fyoito 
ja fuojetemineit, niin paljo luin maafuntien ilmaä- 
tollifet fufyteet ja ihmisten toälttämättömät metfätars 
peet fuinfi mpöteit-antamat, on tuili tarpeettifena eh
tona ftnrigtpneiben fanfain menegtplfette. £)n muta 
fyamaittu faiffien, ja imuftnfi fjalontetfäin, marjonfa 
ja fuojanfa lautta tuulia maataan, lefällä teleinä ti 
liila luumituben toiiliämntälft ja toarjele&an feubuit 
ttriljatoainiot pouban fyänritptftttä, (elä tatoettalin 
fitojeleioan maata lomalta pallaifelta, ettei lirft eli 
routa ftiljen paäfe lotoin fptoätte tunleutumaan, jonla 
tcuolft maa »aremmin femätttä futaa, läp tiuljelijätt 
afeitte foptlcalft, ja antaa laineille tertoeettifen ra= 
»innon, lotoia Rattoja matlaanfaattamatta, jotla it- 
feimntaätt tule»at fptoään jäätyneeltä tirregtä, luin 
fe, mpöljemmin lefällä futateSfaan, juuri ftttotit fpn* 
npttää Iplmtä ja »afyingotttfta tjöprpjä, tuin laotoit 
o»at ehtineet lutatte ja arintmaffenfa.
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Äovia palloja tuottavat myöSfiit v e tip tä  foictta 
ja rämeiltä noufevat fylmät ja fortea f ljuurut. 
@entäl)ben pitää maanviljelijän varftnft afyferoiba 
femmoiSten fotben ojittamista ja metfän raivaamista 
niiben vetelim miltä paifoilta, että aurinfo ja ilman 
fmtfi ne fuivatft. ^ofainen fäftttää helposti, ve= 
ben ylämailta juoffevait tämmöiftin laaffotljin ja 
ftnne vähitellen fuljettavan multaa, (jafoneuloja, 
lehtiä ja muuta metfän tupaa. (Siitä ymmärtää 
fufin älyfäS maanviljelijä, että näiöfä laaffoiSfa 
on fyebelmälltftn maanlaatu, jola ftiS ennen muita 
on täytettävä jyv»ä= ja reljttfaSvien viljelemifefft, 
fefä että huvilla ylämailla pitää faSvatettaman ntet 
fää yllämainitufft fuojafft, ja faabaffeft ftitä rafen= 
nuSaineita ja metfän tupaa »iljamaiben vaStaifefft 
lannoituffefft.

SJiiSfä IjatVaSfa tämmöistä viljelystapaa on nou- 
batettu, on maanviljelijä hyvästi hyötynyt, eifä tiebä 
mistään metfän puutteesta. SÄutta futnfa typerästi 
eifö täSfä aftaSfa, varftnfi metfänhoibon fufeteen, 
ole ifoimmaSfa ofaSfa rafaSta fotimaatamme mene» 
telty! Äofo $J3ofyjantnaan rannifolta ovat faiffi 
ifontmat puut, 10 ja 15 penjnfnlman päähän tne* 
renrannalta, hävitetyt peräti järjettömän tervan=
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polton fautta; faiffi fefä ifompi että pienempi män* 
tymetfä on folottu ja paljaafft hafattu, ehfä maan 
huonommat ja pienemmät puut olifttoat otteet fo- 
lottaroat ja paremmat jätettävät fagmamaan rafen= 
nuSainetfft, fahatufeifft ja laimapuifft. ©atafun- 
nan ja ^ämeenmaan pohjoiftSfa oftSfa, Ättufamosfa 
ja Kajaanin fttjlafunnaSfa, fefä yltä yleenfä @attio§= 
fa ja Äarjalasfa, on pellon ja fuon nriljelpffeSfä 
oltu huolimattomia, ja fiiben ftaan niin järjettö
mästi paljo faSfea poltettu, etteimät ainoaäti muttan= 
fefaifet metfämaat, inaait myöSfin fanertoafanfaat 
fefä iDUortfet ja ftnuffo=mäet, ole paljaifft polte= 
tut, ja mäntin ja fituftmetfä niistä tyyni lopetettu. 
<§trft= ja mastopuita hämitettäisfä fuoritaan ne 
yltä ympäritnfä paljaifft, jonfa jälfeen nämä fatti§= 
arttjoifet puut peräti fuoletmt, jättääffenfä ftaa le= 
pän ja foimun to e fo iti e, jotfa taaS muoroonfa hala
taan maahan ja poltetaan: faiffi fen muofft, että, 
paljoa maifeamman työn fantta, fttin pettonmiljelyS 
roaatifi, faataiftin muutamia epätietoifta noiljatoufoja, 
heipän ftintanfa fatafertaifeUa hufaffa alfuperäiöten 
ntetfäin hä'»enemifen fautta, joista jo ntaffetaan 
paljo, ja jotfa myötäänfä fäymät fttä fafftimmifft, 
jota enemmän toähämetfäifet naapuri^toaltafuntam-
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me ovat puufalun puutteena jofapäiväiftin tar- 
peiftnfa.

(Suomen lafia myöten ovat faiffi erämaat 
kruunun omia. (Snnen muinoin olitt>at nämä Äruu= 
nun erämaat Rytein aVaroita, mutta vähitellen laö- 
fettiin nitein afuffaita, tefemään pellonviljelyStä 
^arjoittaroia ja veronalaifta taloja. Ufiat näiltä uu= 
btäafuffatäta eivät fuitenfaan ole foettaneet tulla 
petlonviljelyffellä toimeen, vaan eläneet patljaaä* 
tanfa metfäötä, jofo tervanpoltolla, fasftamalla ta if= 
fa metfän myönnillä, ja fiitä turjasta elantotaVa§ta 
on feurannut, että m aanviljely lä^eä yleenfä va§ta 
ntainituiäfa paiffafunni§fa, fe tahtoo fanoa ifoint= 
ntaöfa ofasfa armaita fotomaatamme, yf>ä vieläftn 
on niin tuifi huonolla fannalla, että leipävilja 
ifolle ofatte afuffaiöta on ulfomaalta IjanfittaVa; 
että metfät niin ovat hävinneet, että moneäfa folj' 
ben puututaan ei Vaan rafennuSaineita, mutta ntyö§ 
polttopuitaan, fefä että afuffaat ovat jättäneet fa= 
bottaijin uttbistaloja autioiffi ja filmilleen, faatuanfa 
faiffi arvotlifet puut metfämailtanfa Ijävitetyifjt, 
jonfa jälfeen Jtruunun on viimeistä lufua täytynyt 
ottaa femmoifet peräti paljastetut afumitffet tafaiftn.

Sota fiviätyneemmäfft ja fääbyStyneemmäfft jofu
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fanfa tulee, fttä ufeamman-faltatftfft fäytuät elanto* 
tarpeenfa, ja feittäljben et ufetmmiSfa (Suropan 
maafunniSfa enäatt iloita fynnyttää faiffia niitä 
tavaroita, joita fttnfin tnaafunnan omat afuffaat 
välttämättömäSti tarvitfevat, vaan ovat ne, niin 
futjntun ttlfomaifen faupan fautta, ofittaiftn muu= 
alta ftanfittavat. SRutta faattaaffefi fäybä fem- 
moista ulfomaan faunaa , vaabitaan luonnollifeSti 
että ftnutla on joitafin tavaroita itfeltäft liifette* 
mään, joilla voit vaimettavalla Ijanffta mitä ft= 
nulta puuttuu. (Suomenmaalla on oifeaStanfa »aan 
metfäntuotteita liifenemään, ja niiben pinnalla ovat 
ftiS fefä fuolat, että faiffi muuffin meille tarpeellifet 
ftirtomaan ja vapriiffitavarat, lunastettavat. 3a 
foSfa palfit, planfut ja laubat ovat arvolliftmmat 
puutavaramme, eifä niitä faaba muista, fuin 100 
ja 300 vuottftSta mänty- ja fuuft=puiSta; niin 
tästä taibamme fäftttää, futnfa tärfeä afia näiben 
puulajien fäilyttäminen ja täyfHfäiftfft faSVattami* 
tten on fefä fen vuofft, että ulfomaalaifeHe Voiftm= 
me vaStafin myöbä näitä fatliimpta tavaroita, fuin 
myöS fettfi täfyben, ettei fotimaaSfamme tulift tafen= 
nuSaineiben ja latvapuiben puutetta. SBatjellaffen* 
fa maatamme ftitä onnettomasta tilasta, joljon fe
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joutuift täfybellifttnmäu fauppatattmattfa fefä f el* 
molltöten rafennuö* ja laimaputbeit puuttueSfa, on 
ftis .§allitus tuo tn osta f tn antanut fefä leppeäntpiä 
että fomentpta fteltoja yllämainittua mieletöntä me* 
uety§tä ja roarftnft metften raisfauSta tua§taan; 
mutta fuin ei näibeu fäsfyjen ole näfyty tarfoituf* 
feettfa »atfuttaman, on <§allituö määrännyt ne fruu* 
nunmetfät, jotta ei mielä ole fonnuifjt ja uubiäta* 
lotfft annettu, erittäiftn otettujen metfäfyerrain ja 
toastien fautta tt)a§t’ebe§ fuojeltaiuifft ja Ijoibetta* 
roifft, että ftelläfään rafennuöpuut ja l)irftvnetfät fenft 
perältä faifttoat, faupanfäynnin ja rafennustmnffei* 
ben Ijytuäfft, ratt^aöfa faSroaa ja fypfyä, fuin yfft* 
tpifet tnetfänomiötajat jo omat ennättäneet ntetp* 
tänfä peräti fyännttää faiffi niifft fehvollifet, täyft* 
faörouifet puut.

Äeifarilltfen 3>iaje§teetin 3lrmoliinen afetuö tästä 
aftasta, annettu 9 päin). <Syy3fuuta 1851, ftfältää 
myöSftn fen lempeän ntääräyffeit, että faiffi torppa* 
rit, jotfa fitä ennen omat näille fruununmaille afet* 
tautuneet ja oifealia pellotmiljelyffellä itfenfä elät* 
täöjät, faatetaan ftttä melmottuffella mieläfirt torpis* 
faan pitää, että metjamaalla tapaljtunriin töihin te* 
fetoät fofytuuöifet päivätyöt, taiffa nttb(,.t afemasta
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kruunulle maffaroat fyuofean rneron, mutta ennen 
faiffea, etfeiroät ntitenfääu omalualtatfesti rupea rnetfää 
toiljelemään, josta f)e fuitenfi, metfäljerran tumalla 
ja ^änen ofoituStanfa myöten, faamat maffutta ot
taa omat metfatarpeenfa; jonfa o^eöfa niille, jotta 
nätybään aljferoifft maantuUjeltjöifft ja fuuliaiftfft 
metfän fääätämifesfä, ei fuinfaan ole mafybotointa 
roaäta faaba torppanfa omituiftfft taloifft, ja f) f a 
maan kruunu on e£)tint)t lasfetuttaa jättinä ja fut= 
tuata foita ja ueicoja; ftllä oma f)l)ötty fägfee -§atli- 
tustafin, niinfutn jofatsta ymmärtämää ifäntää, aty* 
feroimaan alustalaistenfa etua ja onnea.

äRuiätellesfanime että fattfan oma, juutut aton 
metjanityaasfaus, jota haaäfausta et fufaan aftata 
mätjänfään tuntema moi epäillä, on roaatinut Äei- 
faritliöta SJJajeöteettia, hellän fyuolenpibon täfyben 
fanfan ja maatumaan tyvotätä, masta mainitulla 
tamalla fäätämään ntetften fuojetemifesta ja hotboe= 
ta Jtruununfaan mailla, jota Slrmollista huolenpitoa 
ilman maallamme »arntaanft äffiä ftyUä ei tulifi 
olemaan omia laimoja mereöfä, eifä lämpimiä ja 
fophma afumuffta ifolle ofalle afuffaita, ja pian!- 
fuja ja lautoja roaihtofaupasfa ulfomaalaijtUe antaa
fuoloista ja tutianftttain muilta tavaroista, joita

2
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niiltä tarmitfemme; luulift toftanfa, että faiffi foti= 
maamme itä m ä t nöyrällä fiitollifuubella tu n n u t 
taiftmat ja ebesauttaiftmat Äeifarillifett SOiajesteetin 
Slrmollista huolenpitoa tä^fä, itiinfuin moiteSfa muu8* 
faftn aftaöfa, fefä milpittömällä fuuliaifuubeOa an= 
tautuifimat fyfymyffeäfä oleman tuift tarpeeflifen ja 
hyöbyllifen afetuffen^alle, maiffa fofyta fe jonfntt fer= 
ratt oltftfin toähemmitfe erifotftlle ebnille ^aittana. 
Suutta malitettama£<ti löytyy fuitenfi ftinäfin fan* 
falai34uofa§fa, jonfa moift obottaa felmemmjn lajit- 
tämän, että maafunta mitfaamman talonö^oiboit 
fautta moittaa fieltäniättömiä etuja, atman monta 
femmoiSta, jotfa faifella tamalla fofemat maötuötaa 
ja mafentaa fruuuunmetfäin hoitamilta. £oimom= 
me ainaftn, ettei häiritfemätön (Suomen fanfa anna 
moittoa ahnehttmain aftanajajaiit eifä muiben ty= 
perämieltgten ja omaa etuanfa pyytämä in mietteli- 
jäin h°ufutella itfeänfä, tälle Jleifarillifett 3Äaje8tee* 
tin h^^antahtoifelle ja htyöbyllifelle fäännölle magta- 
fynttä pitämään ja fitä maätaau rtffomaan, fefä että 
hymä afta ftllä muotoa, fanfan oman puolluötuffen ja 
amunte’on fautta, mihboin oit moittama maötuötajanfa 
— epäluulon, typeryyben ja oman moircit pyynnön, 

^oulufuttöfa 1861.
Suomen fanfalainett.
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