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METSÄSTYS-KIRJA.
I .

Petoeläinten ja Hyöstölintujen jahdista.

Suomennettuja otteita Tli. H a lirin  ruotsinkielisestä 
jahti-käsikirjasta.

14 t e k s t i i n  p a in e tu n  k u v a n  k a n ss a .

Helsingissä, 1878.

G. W. Edlundin kustannuksella.

Hinta: 1 Markka 50 penniä.



Kaikissa maamme kirjakaupoissa löytyy myytävänä seuraa- 
via kirjoja allamäinittnun hintoiliin:

Osoitus, kuinka Petoeläimiä pyydetään.
T3 tekstiin painetun kuvan kanssa. H inta: 75 penniä.

Pieni Hevoiskirja
Opastus hevosen hoitamisessa. K irjoittanut Ernst Schoug. 8:11a 

puupiirroksella. 50 p.

Oi»]>ikirja Hevosen kengittämiseen,
selittävä hevosen tarkoituksen-mukaista kengitystä, hevoisjalan rakennetta 

ja toimitusta. K irjoittanut Tohtori Olavi Pehrsson Sovittamalla 
suomentanut O. G. Paldani. 42 kuvapiirroksella. Sid. 1 markka.

Jokaiselle, joka koti-eläimillensä, niiden sairastuessa, tahtoo avun toi
mittaa, ennenkuin on tilaisuutta lääkäriä hakea, on sangen tärkeä:

Koti-eläinten lääkäri-kirja,
Neuvoja, miten ensimmäinen lääkärinapu on annettava 

sairastuneille koti-eläimille.
Maamiesten avuksi toimittanut C. A. Lindqvist, Apulainen K. Eläin- 

opistossa Tukholmassa. — Suomentanut S. Roos. H inta: 1 markka.
Kirjassa selitetään kaikenlaiset sekä sisälliset että ulkonaiset 

kivut. Kustakin taudista puhuttaessa selitetään ensin sen tuntomer
kit, sitte sen syyt, ja  viimmein sen hoito ja  parantuminen. Kirjan 
lopulla on kipujen luettelo aapistollisessa järjestyksessä , joka tekee kirjan 
käytännöllisemmäksi, jonka vuoksi on kyllä syytä sulkea sitä yleisön 
suosioon.

Kaikille karjanhoidon harrastajoille esitellään kaksi allamainittua 
äskettäin painettua kirjasta:

Karjanhoidon järjestämisestä
niin että siitä voi tulla suurin voitto.

Alfred Nathhorstin mukaan suomentanut Fred. Ahlman. Hinta: 1 m. 50 p.

Eräs Ruotsin sanomalehti lausuu tästä muun muassa näin : „Koska 
teos on aivan ajanmukainen sekä esitystapa siinä käytännöllinen ja  selkeä, 
niin todellakin mielihyvällä sulkee yleisön suosioon semmoista teosta, joka 
sekä suurempain että vähempäin maanviljelijäin puolelta ansaitsee tarkinta 
huomiota ja  jonka lukeminen varmaan on tuottava hyötyä ja huvitusta“.



letsästys-kirja,
I .

Petoeläinten ja Ryöstölintujen jahdista.

Suomennettuja otteita Th. Ha hr in ruotsinkielisestä 
jahti-käsikirjasta.

Helsingissä,
J. C. Frenckellin ja Pojan kirjapainossa, 1878.



Tarpeelliseksi täytteeksi tähän osaan „Metsästyskirjaa“ 
huomautetaan ennen ilmestynyttä kiljaista, nimeltä „Osoitus 
kuinka Petoeläimiä pyydetään44. Toinen osa „Metsästyskirjaa“, 
sisältävä hyödyllisten otuksien jahtiin ja pyytöön kuuluvia 
asioita y. m., tulee vastedes julkaistavaksi.



Petoeläinten metsästys.
Tähän osastoon on otettu karhun, suden, ketun, ilveksen, 

ahman, hillerin, näädän, saukon, oravan ja  hylkeen 
metsästäminen.

Karhu.
Karhu rakastaa suuria ja  jylhiä metsiä. Niissä se 

oleksii mieluimmin semmoisissa paikoissa, joissa on tiheitä 
kuusikkoja sekä soita ja rämeitä.

Karhun ruokana ovat parhaastaan kasviaineet. Mehe
viä kasveja, niinkuin putkia ja  suo-ohdakkeita, sekä tuleen- 
tuneita jyviä ja  marjoja, niinkuin muuramia, mustikoita, 
puolukoita y. m., nauttii se erinomaisen mielellään. Kui
tenkin syö se myös ruohoa sekä muutamain puiden, etenkin 
haavan ja pihlajan, lehtiä ja pienempiä oksia.
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Medelle eli hunajalle on karhu sangen halukas, ja 
myöskin kaloja, muurahaisia ja  toukkia pitää se herkkuina.

Mutta usein hankkii karhu kuitenkin itselleen myöskin 
voimakkaampaa ravintoa. Se tappaa ja  syö monta kertaa 
isompia ja vähempiä eläimiä, niinkuin hevosia, lehmiä, lam
paita j. s. Mutta elukat ovat usein itse syypäät surmaansa, 
kun ne, karhun havaittuansa, mylvien syöksevät sitä vastaan 
ja  siten ärsyttävät päälle karkaamaan. Jos karhu kerran 
on saanut verta maistaa, tulee siitä ainaiseksi vaarallinen 
turmioeläin, joka ei ole tuon tuostakin eläinkarjoja hävit
tämättä.

Helpommin saadakseen saaliin käsiinsä ajaa karhu sen 
useinkin syviin soihin ja  nevoihin taikka suuriin ja tiheihin 
ryteikköihin. Se tappaa eläimen etukäpälillänsä, joissa sillä 
on ihmeen suuri voima. Yhdellä ainoalla iskulla härän la
poihin lyö se sen maahan. Saaliinsa kuoppaa se tavallisesti 
johonkin läheiseen suohon, sittenkuin ensin on siitä nälkäänsä 
syönyt. Päivän parin takaa tulee se jälleen paikalle nautti
maan hyvän atrian.

Eläinten päälle karkaa karhu aina pystyssä kahdella 
jalalla. Ihmistä se ei aina uskalla tällä tavoin hätyyttää. 
Kun se joskus käy ihmisen kimppuun, ei se häntä lyö maa
han, niinkuin tekee eläinten kanssa, vaan haavoittaa häntä 
hampaillaan tahi raatelee terävillä kynsillänsä.

Ellei karhua ole ampumalla vioitettu tahi muulla ta
voin raivoon ärsytetty, karkaa se harvoin tahi ei koskaan 
ihmisten päälle. Mutta tässäkin tapauksessa se useasti ei 
näytä hätyytyksen merkkiäkään.

Jos se kuitenkin päälle käy, on se sangen vaarallinen. 
Naaraskarhut pentuineen ovat enimmiten vihaisempia. Usein 
ne varsin raivokkaasti puolustavat pentujansa, jotka ne vaa
ran sattuessa ajavat puihin kapuamaan. Yarovaisinta on 
sentähden metsämiehen ensin suorittaa asiansa emän kanssa, 
ennenkuin aikoo pentuja ahdistaa.

Jos joku joutuu karhun käsiin eikä voi itseänsä puo
lustaa tahi pakoon päästä, niin on, useimpain metsästäjäin 
arvelun mukaan, hyvä heittäytyä pitkälleen kasvot maata



vasten, joten ruumiin aremmat paikat paremmin säilyvät. 
Jos sen ohessa pidättää hengenvetoansa niin paljon kuin 
mahdollista on, kun karhu vielä on paikalla, niin sen sano
taan lähtevän menemään, luullen vihollisensa jo kuolleeksi.

Vaikka karhu näöltään on kömpelö ja kankea, juoksee 
se sekä nopeasti että kauvan. Se ui hyvin ja  lämpimällä 
säällä se useasti menee uimaan. Myöskin kapuaa se puihin 
suuruuteensa verraten sangen näppärästi, mutta puusta alas 
tullessaan menee se aina takaperoisin. Etukäpälät ovat sillä 
niin ketterät, että se tavallisissa tiloissa saa väistetyksi edes
täpäin tehdyn kirves-iskun. Kirves ei siis ole sopiva päälle- 
karkaus-ase. Keihästä sitä vastoin suuremmalla menestyk
sellä käytetään. Kun karhua on keihäällä rintaan pistetty,, 
tapahtuu usein, että se kämmenillänsä tarttuu keihääsen ja 
kiukuissaan työntää sen syvää syvemmälle.

Karhulla on hyvin kehittyneet aistit. Se näkee tark
kaan, kuulee hyvin ja haistaa tarkasti, jonkatähden karhua 
kesällä hyvin harvoin tavataan, vaikka niitä seudulla kyllä
kin paljo liikkuu.

Talvikuukaudet ou karhu alati levolla ja  ruoatta. Ei 
se kuitenkaan ole oikeastaan tainnoksissa; mutta ruoansu- 
lattimien toimi on tauvonneena. Luultava on, että se silloin 
paljon on nukuksissa. — Lokakuun lopulla lakkaa karhu 
siksi vuodeksi syömästä ja lopun aikaansa, ennenkuin maata 
panee, käyttää se „suoltensa perkaamiseen.“ Nämät käyvät 
kokoon ja  vatsa kutistuu pieneksi kovaksi palloksi. Ainoas
taan peräsuolen loppupäähän jää „tappi“ eli „porkka“ son
taa, joka on niiden kasviaineitten jäännöksiä, joita eläin 
viimmeiseksi on nauttinut..

Marraskuun alussa tahi ehkä useammin keskivälillä 
menee karhu pesäänsä eli kaateesensa, jonka se ennakolta 
on laittanut johonkin vuorenkoloon kaivamaansa maaluolaan, 
tuulen kaataman puun alle, vanhaan muurahaispesään y. m. 
taikkapa aivan maan päälle. Valittuun paikkaan tekee se 
itselleen vuoteen kuusenhavuista, sammalista tahi kanervista. 
Ennen varsinaista pesään menemistänsä se »makaa lähdöllä^ 
joitakuita päiviä, s. o. makaa jollakin aukealla paikalla pe-
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sänsä vieressä, luultavasti tiedustelemassa, lieneekö seudulla 
oikein turvallinen oltava. Pesässään antaa se usein lumen 
melkein kokonaan peittää itsensä umpeen. Se pitää kinok
sessa vaan niin suuren reiän, kuin tarvitsee hengitystänsä 
varten. Jos ei karhua pesässänsä häiritä tahi hätyytetä, 
pitää se usein saman pesän monta vuotta.

Vaikkei karhu talvi-unensa ajalla nauti niin mitään, 
pysyy se kuitenkin, merkillistä kyllä, hyvässsä lihassa aina 
Helmikuuhun asti, josta aikain se vähitellen laihtuu siksi 
kuin lepoaika on kulunut. Sen nouseminen pesästä on osaksi 
kevään myöhäisyyden tahi varhaisuuden mukaan; tavallisesti 
tapahtuu lähtö Huhtikuun keskipaikolla. Naaraskarhut, joilla 
on pienet penikat, makaavat kauvemmin alallaan, useasti 
Toukokuun päiviin.

Asiantuntijain ilmoitusten mukaan sattuu karhun kiima- 
aika Elokuussa. Naaras synnyttää noin Tammikuun lopulla 
tahi alussa Helmikuuta 1—3, hyvin harvoin 4 poikaista pe
sään. Jos se samana vuonna tulee toistamiseen tiineeksi, ei 
se anna ensimmäisen sarjan pentujen olla kanssansa pesässä 
seuraavana talvena, vaan valmistaa niille eri pesän lähelle 
omaansa. Sen jälkeisenä kesänä ovat molemmat sarjat eli 
pesukset emää seuraamassa. Kosk’ei se silloin tule tiineeksi, 
saavat pennut viettää talvensa samassa pesässä kuin se itse
kin. Kun pennut ovat tulleet 3 tahi 4 vuoden vanhoiksi, 
eroittaa se ne kokonaan itsestänsä.

Karhun tavallinen ääni on hiljainen liörinä taikka, kun 
vihastuu, kova murina.

Karhun jäljet ovat jokseenkin avojalkaisen ihmisen 
jälkien näköisiä. Kuitenkin ovat ne leveämpiä sekä näky
vät niissä selvät merkit sen 5 kynnestä. Takajaikain jäljet 
ovat leveämmät kuin etukäpäläin. Levollisesti astuskelles- 
saan pitää karhu kyntensä koossa; mutta juostessaan se ne 
harittaa. Käydessään panee se takajalkansa jokseenkin lä
helle etujalkoja, varpaat ulospäin ja  kantapää sisäänpäin.

Liha on varsin hyvämakuista, ja nahka kun kelpaa mo
neen tarpeesen, on sillä melkoinen arvo.
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Karhunj ahti-tapoj a.

a) Ajojahdit.

Auki hakattuja metsästyspaikkoja, jotka ovat sopivia 
sudenjahtiin, ei karhua varten käytetä; sillä ei ole ensinkään 
luottamista, että sen saa ulospannuilla syöteillä vietellyksi 
niiden piiriin.

Karhun-ajoja sopii panna toimeen ainoastaan silloin, 
kuin tiedetään yhden tahi useamman karhun oleskelevan 
metsästykseen sopivalla maalla. Muuten ne tavallisesti eivät 
onnistu. Ne tulevat kuitenkin enemmiten hyvin kalliiksi, 
sillä niihin tarvitaan paljon ajo väkeä.

Yleiseksi säännöksi näiden jahtien suhteen mainittakoon, 
että siksi paikaksi, jossa jahti on tapahtuva, älköön otettako 
suurempaa alaa, kuin että ajomiehistö, jota voidaan jahtiin 
saada, hyvin riittää. Tätä ei tavallisesti vaariinoteta, kun 
luullaan edullisemmaksi voida käyttää niin avaraa alaa kuin 
suinkin, vaikka ajoväen välit sen kautta tulevat ylen suu
riksikin.

Avuksensa jahdin johtamisessa ja järjestyksen ylläpitoa 
varten tulee jahdin päällikön valita tarpeellinen määrä ali
päälliköttä sekä n. s. jahtivouteja, jotka otetaan miehistöstä, 
yksi kullekin kymmenelle miehelle.

Tähän valitut henkilöt ovat ennen jahdin alkamista hy
vin opetettavat tietämään velvollisuutensa, että he sitte puo
lestansa osaavat neuvoa niitä, jotka he saavat komentonsa alle.

Ne jahtiväestä, joilla ei ole tahi joiden ei anneta kan
taa pyssyä, ovat varustettavat keihäillä tahi piikeillä.

Karhun ajojahdeista on mainittava:

l:ksi. Veden ympäröimä ajojahti (kuv. 1), 
jota pidetään kesällä semmoisilla paikoilla, joita vedet kah
della tahi useammalla puolella ympäröivät.

Jahtiväki asetetaan kahteen toisiansa vastakkaiseen ri
viin. Toinen niistä eli niin sanottu pidos (holli) on pantava 
puolipyöreään asemaan, mutta toinen eli ajo vaan vähän



mutkalleen kummastakin päästä. Rivien eri puolet nimite
tään sivustoiksi eli siiviksi.

Parasta on liidulla tahi muulla tavoin numeroita kum
inankin rivin miehet. Numerojärjestyksen pitää käydä ajon ja 
pidoksen keskestä sivustoille. Tästä on jahdissa suuri helpoitus. 
Vähinkin epäjärjestys tulee ilmi numeroiden sekaantumisesta.

Hollia ei pidä panna minkään aukean paikan läheisyy
teen, vaan siihen, missä metsä on tiheintä. Jos tarve vaatii, 
hakataan auki ampulinjoja. Karhu karttaa nimittäin suuria 
lakeuksia eikä siis mielellään anna ajaa itseänsä semmoisia 
kohden, vaan tunkee tavallisesti ennen aikaansa päälle ja  
menee ulos. Mutta jos sillä on turvaa tiheästä metsästä, 
menee se vastustamatta edelleen eikä koeta päästä pakoon 
ennen kuin on myöhäistä.

Jahdissa osalliset ampujat asetetaan kukin paikkaansa 
niin hyvin pidokseen kuin ajoonkin ja jaetaan jotenkin tasan 
pitkin linjoja, niin ett’ei mitään suurempaa väliä jää varti- 
oitsematta. Yhtä usein tapahtuu, että karhu tulee ampu- 
matkalle ajosiuloilla, kuin hollillakin.

Jahtimiesten välit tulevat tietysti olemaan sen mieslu
vun mukaan, jota saapuvilla on, ja  sen paikan suuruutta 
myöten, jossa on metsästettävä. Se seikka rippuu myös maa- 
alan laadusta sekä metsän enemmästä tahi vähemmästä ti
heydestä. Parasta on kuitenkin, jos ei miesten väliä niin 
ajossa kuin hollillakin ole pitemmältä kuin 20—30 jalkaa.

Sittenkuin jahtiväki on niin hiljaa kuin suinkin asettu
nut sijoillensa ja  päällikkö, siitä ilmoituksen saatuansa, näkee 
olevan ajan alottaa jahtia, ampuu hän merkkilaukauksen 
keskeltä ajoa, jossa hänen oikea paikkansa on ja  kussa hä
nen seurassaan tulee olla useita paikan tuntevia henkilöitä, 
jotka ovat hänen ajutantteinansa eli käskyläisinänsä. Tähän 
laukaukseen vastaavat samalla tavalla ne, jotka johtavat 
ajon sivustoja, merkiksi siitä, että sielläkin kaikki on kun
nossa.

Näiden kolmen merkkilaukauksen perästä pitää ajon 
lähteä liikkeelle, ääneti vitkalleen astuaksensa hollia koh
den, joka seisoo paikallaan. Ajon ojentuminen tapahtukoon
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aina keskelle päin. Oikea sivusta siis ojentuu vasemmalle kä
delle ja vasen oikealle puolelle, kumpikin pysyen oikeilla 
välimatkoilla. Yhden täydelleen luotettavan miehen pitää 
siis vähintäkään poikkeilematta määrätystä suunnasta alati 
kulkea ajon keskulinjaa, siten ohjataksensa koko riviä suo
raan hollia kohden.

Tärkeätä on katsoa, etfeivät sivustat jää liiaksi jälkeen 
eivätkä pääse ylen paljoa edelle, vaan että ajo kaiken aikaa 
on siinä asemassa, kuin kuv. 1 taulussa osoittaa. Jos tä
mä laiminlyödään, voipi se paljon vaikuttaa jahtiin.

Jos syntyy semmoinen epäjärjestys, ett’ei sitä ajoväen 
edetessä voi ojentaa, komennetaan seis, joka, samoin kuin 
muutkin käskyt, kulkee mieheltä miehelle pitkin linjaa. Suu
reksi hyödyksi tosin olisi hakkailla puihin pilkkoja linjoille 
ojennusmerkeiksi, mutta niitä tehdessä on aina pelkääminen, 
että karhu säikähtyy. Sentähden niitä ylimalkaan ei käytetä.

Jos jokin vähempi järvi tahi lampi on sillä maalla, 
jonka ylitse ajon tulee mennä, saa miehistö tietysti mennä 
sen ympäri, mutta sen tulee sitte taas heti astua entisille 
sijoillensa ajoriviin, ett’ei tähän jää mitään aukkoa eivätkä 
piiritetyt otukset pääse pois karkaamaan. Sen valvominen, 
että tätä vaariinotetaan, on jahtivoutien tärkeimpiä tehtäviä.

Kun ajo on edennyt niin kauvas, että se on pidoksen 
saavuttanut, sanotaan sitä suljetuksi. Ajon keskuksen pitää 
nyt seisattua, mutta sekä ajon että hollin sivustain siirtyä 
niin, että jahtikehä tulee ympyriäiseksi. Jos piiritysriviin 
sattuu polvekkeita, ovat ne heti ojennettavat; sillä jos karhu 
tulee semmoiseen mutkapaikkaan, on tavallisesti vaikea estää 
sitä ulos tunkeutumasta, etenkin kun silloin harvoin sopii 
ampua.

Sen kautta, että miehistö jahdin tapahtuessa kokoontuu 
yhä tiheämpään, tulee lopulta liiaksi väkeä ajoon. Tässä 
tapauksessa menköön liikaväki hollille.

Sittenkuin jahtikehä on muodostunut hyvin ympyriäi
seksi, supistetaan sitä yhä enemmän, mutta hollin keskustan 
on vaan pysyminen paikallaan. Kehää ei kuitenkaan saa 
tehdä niin vähäiseksi, että ammuttaessa voi vaaraa olla.
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Jos jahtikehässä on jokin arka talli haavoitettu karhu, 
joka, vaikka kehää on supistettu niin paljon kuin mahdol
lista on, ei tahdo tulla väkyviin, vaan pysyy keskuksessa, 
niin ei ole muuta neuvoa kuin että joitakuita tarkkoja am
pujia menee sisään koettamaan ampua sitä. Jos ei tämä 
heille onnistu, saattavat he kuitenkin pakottaa sen linjalle 
siellä seisovain ampujain eteen. Kuitenkin pitää tässä vaa- 
riinotettaman suurta varovaisuutta, ett’ei ampuessa tapahdu 
onnettomuutta.

Kuta hiljaisemmin voidaan ajoa toimittaa, sitä varmem
min se onnistuu. Jos ajoväki kulkee alinomaa meteliä pi
täen, tunkee karhu kiivaasti päälle, päästäkseen jalitiväen 
lävitse’, ja menee siten useasti piiristä pois, ennenkuin sitä 
on saatu niin paljon supistumaan, että varmuudella voidaan 
karhua vastustaa. Jos taas kaikki käy hiljalleen ja ääneti, 
ei karhu tavallisesti tule näkyviin, ennenkuin jahti on sul
jettu, ja on sitä huokea saada pysymään sisässä, koska se 
tavallisesti ensi huudosta kääntyy ympäri. Hollilla on erit
täinkin tärkeätä vaariinottaa äänettömyyttä. Ääntä saa pääs
tää ainoastaan sillä kohtaa, jossa karhu tunkee päälle ja 
sitä estetään ulos menemästä.

Ajoväki ei saa antaa karhun tulla likemmäksi kuin 
noin 20 askeleen päähän, ennenkuin koettaa ajaa sitä ta
kaisiin Jos se vastustusta saamatta tulee likemmäksi jahti- 
linjaa, on sitä tavallisesti vaikea käännyttää ja tunkeutuu se 
hyvin helposti ulos.

Niille vesille, jotka kahdella tahi useammalla puolella 
ympäröivät metsästyspaikkaa, pitää tarpeellinen määrä ve
neitä ampumiehineen sijoitettaman, sitä tapausta varten, että 
karhut uiden koettaisivat itseänsä pelastaa.

Samanlaisia ajometsästyksiä kuin ne, joista nyt on se
litys annettu, voidaan toimeen panna seminoisillakin pai
koilla, jotka, veden asemesta, ovat ympäröityinä aukealla 
tahi ihmisten asumalla maalla, jommoiselle karhu ei juuri 
uskalla mennä. Mutta aina ne kuitenkin ovat hyvin epä
luotettavia.



2:ksi. Suljettu jahti (kuv. 2) 
toimitetaan tavallisesti talvella, sittenkuin kiertämisen kautta 
on saatu varma tieto, että karhu oleskelee jonkin vähemmän 
paikkakunnan piirissä. Tätä ajojahtia sopisi kuitenkin ke
sälläkin pitää, jos se tapahtuisi heti sen jälkeen kuin karhu 
on tappanut jonkun elukan, jonka läheisyydessä se sitten, 
jos ei sitä häiritä, jonkun aikaa oleskelee.

Jahtiväki jaetaan kahteen, luvultaan yhtä suureen osas
toon, jossa jokainen mies on numeroittuna, Paikoilleen jä r
jesty essään pitää molempain osastojen mennä kumpikin puo
lellensa piirittämään eli sulkemaan tarkoitettua alaa. Kun 
ne yhtyvät toisiinsa, tulee jahti suljetuksi.

Suureksi hyödyksi on saada alusta asti väki asetetuksi 
tiheesen, sillä kun umpeen suljettu paikka tavallisesti 011 

vähä-alainen, koettaa karhu useimmiten päästä pakoon, en
nenkuin väki 011 kylläksi koossa. Jos jahtiväen luku vastaa 
piiritettävää alaa, jätetään ainoastaan 10 askelta miesten 
väliä.

Suljetussa jahdissa on, jahtipaikan vähyyden vuoksi, 
vielä tärkeämpää kuin muussa ajojahdissa, että jahtiväen 
asettuminen käy äänettömästi, ettfei karhu ennen aikojaan 
säikähtyisi.

Sittenkuin jahtilinja 011 suljettu ja se sekaannus on oi
kaistu, jota järjestyessä ehkä on tullut, ammutaan merkki- 
laukaukset, jonka perästä ajoväen, paitsi niitä, jotka seiso
vat hollilla ja joiden pitää pysyä paikallansa, on vitkalleen 
ja hiljaisesti meneminen kehän sisälle päin. Kun ajoväki 
on vetäytynyt niin paljon yhteen, että alkaa olla vaarallista 
ampua, niin seisahdutaan, jonka jälkeen jahti päättyy, sit
tenkuin ne karhut, joita ehkä sisällä on, ovat ammutut.

b) Jahdinpito koirilla.

Karhunjahtia koirilla pidetään tavallisesti ainoastaan 
talvis-aikaan lumella, sittenkuin karhu on peloitettu ulos 
pesästänsä. Tällä metsästyksellä on metsästäjä useimmiten 
varustettu suksilla, voidaksensa ajoa seurata.

11
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Karhu tässä milloin pakenee koiraa vähäisiä mutkia 
tehden, milloin taas koivettaa mennä suoraan eteenpäin ison 
matkaa. Jos koira on hyvä, niin se karhun takapuolta hä
tyyttämällä pakottaa sen ennemmin tahi myöhemmin seisattu- 
maan itseänsä puolustaakseen. Metsästäjän pitää silloin 
rientää paikalle saadakseen karhua ammutuksi, kun se koi
ran tähden seisahtaa. Jos tämä ei onnistu, pitää ampujan 
koettaa päästä ajoa vastaan, joka tavallisesti käy tiheämpäin 
pensaikkojen kautta, tällä tavoin tullaksensa pidokselle eli 
ampumatkalle.

Jos onnistuu keksiä karhu syksyllä, jolloin se on liha
vin, ja  kovalla helteellä, tulee se tavallisesti pian väsyksiin 
ja  saa koira sen asetetuksi huokeammin kuin muuten.

Ajettaessa nousevat nuoret karhut joskus puuhun, mut
ta tuskinpa lienee esimerkkiä siitä, että vanhat niin tekevät.

Muutamilla seuduin, esim. Norrlandin maakunnassa 
Ruotsissa, koetetaan välistä erästä tapaa koiralla ampua 
karhua; mutta vähemmin sopivata se kuitenkin lienee.

Tässä jahdissa ei koira saa vapaasti ajaa karhua ta
kaa, vaan metsästäjä taluttaa sitä semmoisilla paikoilla, joissa 
tiedetään karhun olevan. Kun koira on karhusta saanut 
vainua, nättää se sitä levottomuudella, jota se ei kuitenkaan 
millään tavalla saa ilmoittaa vinkahduksilla tahi haukun
nalla. Näin tulee sen, alati talutettuna, viedä metsästäjä 
ihan sille paikkaa, jossa otus on. Kun metsästäjä koiran 
enenevästä levottomuudesta huomaa olevansa jokseenkin lä
hellä karhua, on koira sidottava puuhun tahi muuhun sem
moiseen. Tässä pitää sen olla hiljaa ja  ääneti, ja sillä vä
lin metsästäjä eteenpäin hiipii ilmoitettua suuntaa, mahdol
lisuutta myöten saadakseen karhua ampua.

Tämmöinen metsästys 011 toimitettava hiljakaisella tuu
lella. Silloin koira haistaa karhun kauvempaa kuin muu
ten ja joskus äärettömän kaukaakin. Sitä paitsi ei metsäs
täjältä ehkä sattuva kolina niin helposti tule karhun kor
viin. Että koira on vietävä vastatuulta, ymmärtänee jokai
nen.
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c) Seisonta-ampuminen.

l:ksi. Pesällä.

Tämä lienee luotettavin karhun ampumisen tapa ja 
sitä sentähden yleisimmin käytetäänkin.

Kun syksyllä lunta sataa niin aikaisin, ett?ei karhu sitä 
ennen ole ennättänyt mennä pesään eli kaateesen, niin met
sästäjä sen kiertää eli saartaa. Sen jäljistä nimittäin saa
daan tietää, missä paikoin se aikoo talveansa olla. Saarta
minen eli kierto on sen paikan ympäri käymistä, jossa otus 
löytyy. Varma tieto siitä, että karhu todellakin on kierroksen 
eli kehän sisällä, saadaan, kun nähdään jäljet sisäänpäin, 
mutta ei ulospäin, taikka jos on useammat jäljet, enempi 
sisään kuin ulos meneviä. Kierron tarkoituksena on sen 
paikan likempi määrääminen, josta otus löytää voidaan.

Kierto alkaa, kun jälkien polvekkeista ja suunnasta 011 

syytä luulla karhun olevan lähellä aivottua p e sä ä n s ä .

Kierto on tehtävä niin vähäinen kuin suinkin, sillä 
kuta pienempi se piiri on, jossa otus löytyy, sitä huokeampi 
on sitte keksiä karhun lepopaikka. Kuitenkin olkoon kehä 
aina niin suuri, ett’ei tarvitse peljätä karhun säikähtyvän; 
sillä jos näin käy, etsii se itselleen uuden sijan ja lähtee 
joskus peräti pois koko seudulta.

Vakuutuksen saamiseksi siitä, ettfei karhu saartamisen 
jälkeen ole mennyt ulos saarretusta paikasta, pitää muuta
man päivän takaa uudelleen jälkiä katsottaman. Jos ei sil
loin näe ulkojälkiä, voipi olla varma, että se, ellei sitä häi
ritä, on jääpä paikalle siksi kuin jahti on pidettävä.

Karhu jätetään nyt rauhaan Tammikuuhun tahi Helmi
kuuhun asti elikkä siksi kuin on ennättänyt tulla lunta run- 
saammasti, niin että sen on sitä vaikeampi pakoon päästä. 
Sen pesä haetaan silloin etsimällä siltä alalta, joka jälkiä 

■ katsottaessa on kierretty. Tässä pitää apuna olla hyvä 
karhukoira, joka sopivain olojen ollessa hyvin helposti saa 
vainua karhusta ja  siten osottaa paikan, missä se makaa. 
Paras on taluttaa koiraa koppelissa eli kaulavitjoissa, sillä
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jos se saa irroillaan juosta, on pelkääminen, että karhu en
nen aikaansa tulee säikähytetyksi.

Sydäntalvena, jos lunta on hyvin paksulta, makaa karhu 
aivan alallaan pesässänsä. Silloin voipi päästä menemään 
varsin läheltä pesän ohitse, jopa päällitsekin, karhun ensin
kään nousematta. Mutta vähän lumen ollessa ja  varsinkin 
kevätpuoleen on se hyvin arka ja  pötkii pakoon vähimmäs- 
täkin kolinasta.

Jos pesä on löydetty, ammutaan karhu siinä vielä maa
tessaan tahi siitä ulos syöksemään pyrkiessään, sittenkuin 
sitä, jos niin tarvitaan, on tavalla tahi toisella ajeltu ylös.

Jos karhu tulee pesästä ulos peloitetuksi, ennenkuin 
metsästäjät joutuvat esiin, ja jos se sen kautta pääsee ehe
änä pakoon, ajetaan sitä takaa hiihtäen — josta enempi 
tuonnempana — taikka, mikä on parempi, jätetään se muu
tamiksi päiviksi rauhaan, voidakseen etsiä uuden lepopaikan 
ja unhottaa vaaran.

Viimmeksi mainitussa tapauksessa saarretaan se uu
destaan, jonka jälkeen leposija toistamiseen haetaan. Tätä 
tehdessä pitää vaariinottaa suurempaa hiljaisuutta kuin ensi 
kerralla, sillä nyt karhu on arempi kuin ennen. Jos on 
miehiä saatavilla, niin on aina paras metsästää kierretyssä 
paikassa suljettua jahtia käyttäen. Jos jahti näin oikein toi
mitetaan, voidaan olla hyvin varmoja menestyksestä.

Useissa seuduissa sataa monena vuonna hyvin vähä 
tahi ei ollenkaan lunta, ennenkuin karhu on käynyt talvi- 
majaansa. Kun ei siis saada johtoa karhun jäljistä, on 
useinkin hyvin vaikeata keksiä sitä paikkaa, jonka se tal
veksi on valinnut.

Kuitenkin pitää Lokakuun lopulla tahi Marraskuun al
kupuolella tarkoin käveltämän niitä seutuja, joissa voidaan 
arvella karhua olevan, katselemassa, onko se repinyt ja  kan
tanut sammalia tahi onko kuusen-oksia katkottuina ja  pui
den kuorta kolottuna. Jos tätä havaitaan, voipi olla varma, 
että se siihen lähelle on ottanut pesänsä. Sen saattaa siis 
hakea ja ampua samalla tavalla, kuin edellä on sanottu kier
retyistä karhuista.
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2:ksi. Kaadetun elukan luona.
Kun karhu on kaatanut elukan, jota se sitten ei ole 

ennättänyt kaikkia syödä, rakennetaan lähellä olevaan puu
hun tahi kahden vierrekkäisen puun väliin lava eli lautti. 
Tässä odotetaan karhun tuloa, joka tavallisesti, jos kaikki 
on hiljaa eikä karhu äkkää väijyspaikkaa, tapahtuu ensim
mäisenä tahi toisena iltana auringon läskeissä.

d) Käymä-ammunta.
Hiihdäntä.

Kun koettaessa ei ole onnistunut ampua karhua pe
sältä, vaan se on pääsnyt pakoon, tahi kun se, olematta 
metsästettävänä, on jonkin syyn tähden tullut siitä pois pe
lotetuksi ja  sen jäljille tullaan, voidaan sitä hiihtäen ajaa, 
jos lumella sillä erää on sopiva hiihtää. Paras on pitää 
karhukoiraa apunansa. Siitä on useimmin hyötyä sen kautta, 
että se hätyyttämisillään pidättelee karhua, jonka siis met
sästäjä ennemmin saavuttaa.

Kun lunta on paksulta ja sitä peittää niin kova hanki, 
että se kannattaa suksimiehen, mutt’ei karhua, on tämän 
vaikea pakoon päästä. Ei ainoastaan paksu lumi estä sen 
pakoon pääsemistä, vaan tämä tulee myös vaikeammaksi 
siitä, että kova ja  karkea hanki leikkaa sen jalkoja. Ke
väällä, jolloin hanki useasti käy niin vahvaksi, että se kan
taa karhunkin, tahi sittenkuin lumi on ruvennut sulamaan 
etelään päin olevista mäkirinteistä, on hiihtometsästys mel
koisen vaikeampaa. Sitä voipi silloin monesti kestää viikko 
ja  kaksikin, ennenkuin karhu, useimmiten nälästä, tulee vä
syksiin. Usein ei metsästyksestä tule niin mitään, vaikka 
metsämies on kuinkakin uuttera. Leudolla ilmalla, kun lunta 
takertuu suksiin, ei tämä jahtitapa ollenkaan käy laatuun.
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Susi.
Kesällä oleskelevat sudet parhaiten autioilla metsämailla. 

Talvella ne tavallisesti menevät asuttuja seutuja lähemmäksi.

Susi on varsin saaliinhimoinen peto ja se ei ainoastaan 
metsistä vie monta monituista otusta, vaan hävittää myös 
paljon kesyjä eläimiä. Suuressa nälässä ei se säästä toisia 
petojakaan, syöpä vielä oman sukulaisensakin, jos tämä on 
sitä heikompi tahi on tullut jollakin tavoin vioitetuksi.

Haaskalle eli raadolle menee susi usein, varsinkin ko
valla pakkasella, ja  käy sitä tapaamassa, vaikka se jo on 
pilaantunutkin.

Vaikka luonnostansa arka ja pelkuri, on susi, nälän 
hätyyttämänä, sangen rohkea. Kovalla pakkasella ja pyry- 
ilmalla on se kärkkäin ja menee taloihinkin. Vieläpä se 
joskus tunkeutuu karjahuoneiliinkin. Ihmisten päälle se kui
tenkin karkaa ani harvoin ja  ainoastaan kovin nälissänsä.

Jotakin eläintä pyytää tahtoessansa hiipii susi ensin 
aivan lähelle sitä, voidakseen sitte muutamilla loikkauksilla 
kiinni päästä. Jos ei tämä yritys onnistu, ajaa se pakene
vaa eläintä takaa, koettaen jos suinkin saada sitä kiinni. 
Tällä tavalla ahdistaa koettaa se kuitenkin vaan nuorempia 
ja heikompia eläimiä. Isompain eläinten päälle se ei juuri
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yksin käy; tavallisesti siihen toimeen yhdistyy kaksi tahi 
useampia susia. Näissä tapauksissa yksi niistä ajaa eläintä 
jäljissä ja toinen eli toiset koettavat päästä ajon eteen. Hel
pommin saadakseen saaliinsa kiinni ajavat ne sen useasti sy
viin soihin ja  rämeihin.

Talvella, kun lumessa on karkea hanki, saavuttaa susi 
helposti hirviä, peuroja y. m. s., sillä nämät eläimet joka 
askeleellaan vajoovat lumeen ja  haavoittavat koipensa han
gessa, jonka päällä susi aivan sujuvasti juoksee.

Saaliinsa tapettuaan kantaa susi sen johonkin läheiseen 
pensaikkoon, jos ei luule seutua oikein luotettavaksi. Täällä 
se syö tarpeeksensa, ja  mitä ehkä yli jää, kuoppaa se maa
han, että on varalla toiseksi eräksi.

Suden saaliinhimo on sen ahnautta suurempi. Se ni
mittäin erältänsä tappaa paljoa useampia eläimiä, kuin tar
vitsee syödäkseen itsensä kylläiseksi.

Ylimalkaan on susi liikkeellä ainoastaan yöllä. Päi
vällä se pysyy piilossa ja  makaa silloin tavallisesti jossakin 
tiheässä pensaikossa. Jos se ei lähistössä tapaa mitään 
otusta, saattaa se yhtenä yönä kulkea melkoiset, penikulmia
kin pitkät matkat. Se on hyvin halukas retkeilyksille ja  te
kee sangen usein pitkiä viikon ja  kahdenkin matkustuksia 
täysiruokaisista ja  tuoreilla haaskoilla varustetuista metsäs
tyspaikoista. Onpa sanottu, että susia lopputalvesta ja  var
sinkin heti kiima-ajan jälkeen lähtee suuret joukot saaristoon 
hylkeenpoikia pyytämään. Mahdollista on, että joku susi, 
semmoiseen ruokaan totuttuansa, lähtee semmoiselle retkelle, 
mutta epäiltävää on kuitenkin, tekevätkö sudet sitä ylimalkaan.

Susien parituksen eli kiiman aika sattuu Helmikuussa, 
tavallisesti sen kuukauden lopulla, ja  sitä kestää Maaliskuun 
alulle.

Vanhat sudet parittelevat vähän aikaisemmin kuin nuo
remmat. Naaraan seurassa on useimmiten monta koirasta, 
joiden välillä useasti ankara sota syntyy.

Huhtikuun lopulla tahi Maaliskuun alussa synnyttää 
naaras 9 viikkoa tiineenä oltuansa 5 tahi 6, vieläpä välistä
9 poikaista jossakin syrjäpuolessa metsää johonkin tiheään

2
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pensaikkoon, vuorenrotkoon, puunjuurten alle, vanhaan su- 
denpesään j. n. e.

Pentujansa imettää emä 6 ä 8 viikkoa ja hoitaa niitä 
mitä suurimmalla huolella. Jos se huomaa, että ne ovat 
ilmi tulleet tahi jonkin vaaran alaisina, kantaa se ne suus
saan pois johonkin turvallisempaan paikkaan.

Sinä aikana, jolloin pennut makaavat pesässä, ei emä 
mene kauvas siitä, vaan pyytää lähipaikalta rohkeammin 
mitä kynsiinsä saa. Pennut seuraavat emäänsä ensintulevaan 
kiima-aikaan asti, jolloin ovat niin isoiksi kasvaneita, että 
voivat itseänsä lisäännyttää.

Sudella on ulvova ääni, jonka se päästää varsinkin ko
valla pakkasella ja  kun siltä on pennut ryöstetty. Pennut 
taas huutaa vitisevät vanhempiaan kaivatessansa.

Suden jäljet ovat hyvin isonlaisen koiran jälkien nä
köisiä. Jalkapäkiäin merkit ovat huitenkin pitempiä ja sou- 
kempia kuin koiran. Kynsien sijat ovat myös selkeämmin 
nähtäviä ja  kaksi keskuvarvasta on lähempänä toisiansa kuin 
koiralla. Jäljet ovat useimmiten peräkkäin yhdessä rivissä. 
Ainoastaan joskus ovat ne juoksevan koiran jälkien kaltaiset.

Jos on useampia susia yhdessä, käyvät ne usein toinen 
toisensa takana samoja jälkiä, niin ettfei jäljistä näe muuta 
kuin että vaan yksi susi on kulkenut.

Suden nahkaa ei nykyjänsä käytetä niin paljon kuin 
ennen, mutta pidetään kuitenkin hyvässä arvossa. Tummim
mat nahat maksavat enimmän.

Sudenjahdin tapoja.

A) Ajojahteja.
l:ksi. Suljetut ajojahdit.

Nämät metsästykset ovat tehokkaimpia keinoja susien 
paljouden vähentämiseen. Niihin menee kuitenkin hyvin paljo 
päivätöitä, jonkätähden ei niitä aivan yleisesti pidetä, ellei 
susien määrä niin paljoa enene, että niihin täytyy ruveta.

Suljettua ajojahtia toimitetaan ylipäin ainoastaan tal
visin haaskoilla eli raadoilla täytetyssä metsästyspaikassa.



Tämä laitetaan semmoiseen seutuun, jossa susia haluttaa oles
kella, ja  parhaiten siihen, missä ne kesällä ovat poikineet. 
Siinä metsikössä, joka jahtia varten valitaan, pitää, jos mah
dollista on, sakeassa kasvaman vanhaa ja nuorta kuusimet
sää. Tiheitä pensaita pitää siinä olla siellä täällä, sillä niissä 
sudet atrioittuaan mielellään lepäävät ja  pitävät itsiänsä tur
vassa ja  säilyksissä olevina.

Jahtipaikan rajoilla ei saa, jos suinkin mahdollista, olla 
isompia lakeuksia; ne tekevät aina jälkien löydön vaikeaksi, 
osaksi jokaisella tuiskusäällä, osaksi keväällä, kun päivänpaiste 
alkaa vaikuttaa, sillä semmoisissa paikoissa lumi ensin ko
vettuu hangeksi. Jos paikan piirissä on pari mäkinyppylää, 
on se suureksi eduksi, sillä silloin haju syötistä, joka niihin 
asetetaan, tuntuu sitä kauvemmaksi, jonka lisäksi raatolin- 
nut helpommin sen huomaavat ja  siis rääkynällänsä parem
min houkuttelevat suden sille paikkaa. Korkeita ja  jyrkkiä 
vuoria sekä muita pääsemättömiä paikkoja, esim. syviä soita 
ja  rämeitä, jotka metsästystä haittaavat, ei tietysti saa löy
tyä sillä alalla, joka jahtipaikaksi valitaan. Siinä ei myös
kään saa olla ajoteitä, ei ainakaan semmoisia, joilta ei tal
vella voi ajavia sekä kävelijöitä pidättää.

Suljettuja ajojahteja toimitetaan kolmella tavalla, ni
mittäin: a) jahtipaikassa jahtilapuilla ja  verkoilla, b) jahti- 
paikassa sudentarhain avulla ja c) jahtipaikassa ynnä kuop
pain tahi tukkisatimien kanssa.

a) Jahtipaikassa kangas-jahtilapuilla ja verkoilla sekä 
rinnassa olevilla kojuilla; tavallinen eli Schönbergin tapa*).

Jahtipaikan, joka muodoltaan on keskeltä katkaistu 
soikkoympyrä, pitää olla pituudelleen noin 5,000 jalkaa ja 
leveydelleen asemaviivassa 4,000 jalan paikoin. Paikan ra
jana on ajotanhua, joksi metsää hakataan 10 ä 12 jalkaa le-
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*) „Kangas-jahtilaput“ ovat noin neliöjalan kokoisia hamppu- eli 
pellavakankaan kappaleita, jotka ripustetaan joka toisen eli kolmannen 
jalan päähän 150 ä 300 jalan pituiseen nuoraan ja  tavallisesti ovat maa
la tu t peloittavilla kuvilla. — Kojut ovat ampujia varten rakennetut 
puista, niin suuria, että 3 tahi 4 miestä niihin mahtuu, sekä sivuilta ja  
päältä peitetyt kuusenhavuilla.



veältä. Tämä linja perataan hyvin pensaista, risuista j. m. s., 
etfei ole mitään estettä jälkien ajolle. Samasta syystä on 
myös katsottava, että karsitaan puista riippuvat oksat, jotka 
estävät lunta tasaiseen satamasta. Jos ajotanhuan sisäpuo
lella oleva metsä nähdään ylen tiheäksi, pitää puut alipuo- 
lesta karsittaman tahi metsää harvemmaksi hakattaman. Muu
ten ollen eivät sudet huomaa jalitilappuja, ennenkuin jo ovat 
.aivan niiden vieressä, jolloin ne eivät niistä suurta lukua pidä.

Ajotanhuan eri osilla on eri nimet. Sitä osaa, joka on 
A:n ja  B:n välillä (katso kuv. 3), sanotaan pohjaksi, D:n ja  
C:n välinen osa on nimeltä rinta ja  sivut BC ja  AD ovat 
oikea ja vasen siula eli reisi; pohjan pääköt A ja B nimite
tään oikeaksi ja  vasemmaksi pistoksi.

Rinta on asetettava isomman metsän puoleen. Susi 
antaa siinä tapauksessa huokeammin ajaa itseänsä kuin jos 
rinta olisi aukeampaa maata kohden.

Jahtipaikan alalla pitää puihin pilkottaman muutamat 
linjat metsästyksen ohjeeksi. Nämät ovat: keskulinja (EF), 
joka menee jahtipaikan halki; ensimmäinen, toinen ja  kol
mas pysälitö (aa, bb ja  cc), joista viimmeksi-mainittua myös 
sanotaan rintapysähdöksi, sekä kaksi niin sanottua kuve- 
linjaa (dd ja  ee). Kaikki nämät viivat menevät keskulinjan 
poikitse.

Keskulinja on niin pilkottava, että se näkyy joka puo
lelle; pysähtöjen taas tarvitsee näkyä ainoastaan pohjaa 
kohden.

Niihin kohtiin, joissa pysähdöt leikkaavat keskulinjan 
ja  joissa ne tapaavat ajotanhuan, sekä keskulinjan loppupäi
vin asetetaan tavallisesti jokin merkki, ohjeeksi niille, jotka 
ajoa johtavat. Täksi merkiksi pannaan useimmiten 6 jalkaa 
pitkä seiväs, jonka ylipäähän kiinnitetään lyhyt laudan tahi 
aidaksen kappale poikkipäin, niin että koko merkki on ristin 
kaltainen.

Jahtialan ympäritse asetetaan pitkin ajotanhuan keski
palkkaa ajo- ja  lappupaaluja joka 30 jalan päähän. Jokai
sen paalun oheen lyödään maahan lappuhaarukka, että voi
daan tarpeen mukaan ylentää tahi alentaa jahtilappuja.

20
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Jokaisen rinnassa olevan lappupaalun viereen, niin pit
källe kuin verkot ulottuvat, pitää pystytettämän verkkopaalu, 
verkkojen ripustamista varten niihin. Niin sanottu varasei- 
väs on myös pantava kunkin paalun ohelle, että tarvittaessa 
siitä saadaan.

Ajotanhuan ulkosyrjälle rakennetaan eräänlaiset sillat 
puusta, joiden päälle jahtilaput asetetaan. Ne tehdään 3 
jalkaa pitkiä ja  2 jalkaa leveitä sekä niin korkeita, ettfei 
maan kosteus jahtilappuja pilaa. Sateelta suojelemista var
ten peitetään se kuusenhavu-katteella. Tämä, jonka tulee 
olla niin tiheä, ettfei vettä läpäise, muodostetaan parhaiten 
sillä tavalla, että ensin pannaan muutamia suurempia oksia 
päälletysten ristiin sekä sitte ladotaan yhä pienempiä oksia 
päällepäin. Että tarpeen ollessa voidaan huokeasti nostaa 
tämä kate pois, pitää sen alle panna jokseenkin pitkä sei
väs. Hyödyllistä on myös, että jokaisen sillan viereen pan
naan jokin osoitin näyttämään sen paikkaa, jotta suurten 
lumisateiden jälkeen sitä helpommin voidaan sillat löytää.

Rintaan laitetaan kojut ampujain suojaksi. Ne rakenne
taan noin 100 ä 200 jalan päähän ajotanhuasta niille paikoin, 
joissa arvellaan olevan paraat pidokset eli hollit, joten on laita 
vähäin vuorten, soiden tahi pienten tasankojen äärillä, ja  
joissa ampuminen kustakin kojusta ei saata vahingoittaa toi
sissa olevia ampujia. Yksi kojuista sijoitetaan tavallisesti 
keskulinjalle ja  nimitetään “valtakojuksi“. Muut, jotka ovat 
molemmin puolin sitä, nimitetään numeron mukaan.

Syötitys eli syöttien pano jahtipaikalle aljetaan tavalli
sesti Lokakuun ensi päivinä. Syötiksi käytetään niin monta 
ulospano-eläintä, kuin hankituksi saadaan. Ne pannaan ulos 
tavallisesti jahtipaikan keskustaan, ei kuitenkaan yhteen ka
saan, vaan kernaimmin pariin kolmeen kohtaan noin 200—300 
jalan välille toisistansa. Täten saadaan se etu, että, jos yk
sin ajoin sisään tulee kaksi susipesusta tahi yhtä seuraa ole
matonta sutta, niillä silloin on tilaisuus pysyä eri ruokapai
koissa eikä niiden tarvitse joutua tappeluun keskenänsä, joka 
muuten tulee seuraukseksi.

Jahtilappujen ulospanon pitää tapahtua, sittenkuin maa



on jäätynyt ja  talvi näkyy alkavan. Että niiden jännitystä 
eli ylöspanoa sopii alkaa kahdelta haaralta, pannaan kaksi 
kimppua jahtikapineita niille silloille, jotka ovat tehdyt rin
nan ja  pohjan keskukseen, kun sitä vastoin vaan yksi muille 
pannaan. Lappuja ulospantaessa pitää ne hyvin sileiksi ja  
tasaisiksi silitettämän. Ne asetetaan muutenkin niin hyvällä 
järjestyksellä kuin suinkin, etfeivät saa turmiota ja  ett’ei 
pingotusta estetä. Nuorat ovat pantavat lappujen alle, jotta 
sitä paremmin voivat säilyä, jos eivät katteet tarpeeksi kes
täisi märkyyttä vastaan.

Jahtipaikan vartioitsemiseen tarvitaan kaksi täydellisesti 
luotettavaa miestä. Näiden taitavuudesta ja  harrastuksesta 
rippuu suurimmaksi osaksi, miten metsästys luonnistuu. Hei
dän vaikein tehtävänsä on jälkien ajo eli katsonta, johon 
vaaditaan hyvää tottumista. Tässä on metsästäjäin selville 
saatava, kuinka monta sutta jahtipaikalla käy, ovatko ne 
joukossa eli pesuksessa vaiko niin sanottuja „yksin-olijoita“, 
ja  mitä sukupuolta, jota viimmeksi-mainittua on hyvä tietää 
etenkin kevätmetsästyksissä. Heidän tulee myös tiedustella, 
josko sudet ovat vakaita eli turvallisia ja  paikkaan tutustu
neita eivätkä pois peloitettuja ennen pidetyillä, huonosti käy
neillä jahdeilla.

Susien luvun keksiminen ei tosin olisi mitenkään vai
keata, jos vaan sudet aina olisivat yhdessä seurassa ja  kul
kisivat samoja jälkiä. Mutta kun harvoin näin on laita, vaan 
sudet tulevat mikä milloinkin ja ne usein astuvat samoihin 
jälkiin sekä levoton susi tekee useita uiko- ja  sisäjälkiä kun
kin jälkiajon välillä, niin on helppo ymmärtää, että tämä 
toimi on sangen vaikeata, etenkin kun usein vitilumi on huo
noa tarkastella.

Useampain susien astuminen samoja jälkiä huomataan 
tavallisesti jälkien syvyydestä ja epäselvyydestä. Että mah
dollisuutta myöten saataisiin oikea luku selville, on paras 
noudatella jälkiä jahtipaikan ulkopuolelle, kunnes tullaan 
johonkin paikkaan, jossa sudet ovat olleet erillänsä.

Että paikalla on kävellyt susipesus, nähdään jälkien
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eri suuruudesta, sillä yhdet jäljet, nimittäin emäsuden, ovat 
suuremmat kuin pentujen.

Sukupuolien eroitus havaitaan siitä, että koirakset ta
vallisesti alinomaa ovat jalkaansa nostaen virtsanneet kan
noille, pensaihin ja kiville, kun sitä vastoin naarakset ovat 
sitä tehneet harvemmin ja  kyykyllänsä, joten merkki siitä on 
jäänyt jälkien väliin.

Susien sanotaan olevan turvallisia ja jahtipaikkaan tu
tustuneita, kun pysyvät kauvan sen piirissä ja  pelkäämättä 
kulkevat ajotanhuaa. Jos ne taas ovat säikähdyksissään, 
menevät ne heti tarpeeksi syötyänsä ulos. Ne hiipivät sil
loin tiheinten pensaikkojen läpi ja  mennä loikahuttavat poikki 
ajotanhuan, jota näyttävät pitävän epäluulon alaisena.

Paitsi edellämainittua tulee jahtipaikan vartioitsijain 
myöskin vaariinottaa, onko susilla tapana lähteä retkille mui
hin tienoihin ja kauvanko siinä tapauksessa viipyvät poissa. 
Susien on muka, kuten jo edellä sanottiin, tapa vissin ajoin 
matkaella lyhemmälle tahi pitemmälle. Näillä matkoilla ne 
kulkevat melkein aina samaa tietä ja  niiltä ne palajavat 
jahtipaikalle tavallisesti viikon tahi parin kuluttua. — Ne 
sudet, jotka ovat syntyneet ja  kasvaneet lähellä jahtipaik- 
kaa, kussa ne nuoruudestaan asti ovat tottuneet yltäkylläisen 
ruoan saantiin, pysyvät tavallisesti paremmin alallansa. Tän- 
kaltaiset vaellukset viivyttävät tavallisesti hyvin kauvan met
sästämistä. Monesti tulee epävakaisena ja  huonona lumital- 
vena se harmi, että sudet palajavat jahtipaikalle, kun ei 
lunta ulekaan, jota vastoin sitte voipi kulua useita päiviä, 
joina hyvänkin lumen ollessa ei jälkiä tule näkyviin.

Jos ne, jotka jahtialaa vartioitsevat, huomaavat susilla 
lähisyydessä olevan jonkin paikan, jossa mieluummin oleske
levat kuin jahtipaikan piirissä, ovat ne siitä pois säikytet
tävät.

Jälkien ajo eli etsintä toimitetaan neljä kertaa vuo
rokaudessa, aamulla ja  illalla sekä sydänyön edellä ja  jäl
keen. Mitä siinä vaariinotetaan, on kirjoitettava jälkeinkir- 
jaan. Pimeällä jälkiä tarkasteltaessa pidetään etsolyhtyä, 
jonka parhaiten tulee olla niin tehty, että valo lankeaa ai
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noastaan pohjalta taikka yhdeltä sivulta. Kussakin jälkien 
etsinnässä lakaistaan kaikki keksityt jäljet umpeen, ett’eivät 
ne seuraavalla kerralla tee hämmennystä.

Jos havaitaan, että kaksi pesusta, jotka eivät ollenkaan 
sovi keskenänsä, käy jahtipaikalla, ei ole hyvä toimeen panna 
jahtilappujen jännitystä eli pingoitusta molempien ympä
rille yhfaikaa. Silloin on parasta koettaa ottaa yksi pesus 
erältään ja siihen lisäksi yksi tahi useampia vakaita yksin- 
olijoita. Häälyviä ja  säikähtyneitä susia ei ole odottaminen 
saavansa. Tavallisesti vaan onnen sattumalta sellaisia voi
daan tällä menetystavalla saada. Tärkeätä on vaariinottaa, 
ett’ei ruveta jahtilappujen ulospanoon, ellei koko pesus ole 
koolla jahtialalla, sillä muuten en varominen, että ulkopuo
lelle jääneet sudet ulvonnallansa viettelevät toiset muutta
maan ulos jahtilappujen lävitse. Jos kuitenkin syystä tahi 
toisesta täytyy jättää muutamia piirittämättä, niin välttämät- 
tömästi pidettäköön kulkuvahtia käymässä ajotanhualla mah
dollisuutta myöten pysyttämässä lappujen sisäpuolella olevia 
susia sisällä.

Sittenkuin yllämainitut seikat on vaariinotettu ja  kun 
havaitaan susien menneen jahtipaikkaan sydänyön jälkeen 
tahi aamupuolella, tapahtuu jahtilappujen ulospano eli jän
nitys.

Vaikka tosin oikeinta lienee, että jännitys alotetaan siltä 
puolen, jossa sudet tavallisesti paikkaa muuttavat, että se 
puoli saataisiin piiritetyksi niin pian kuin suinkin, niin kui
tenkin yleisimmin alku tehdään pohjasta tahi rinnasta. Jän
nitykseen tarvitsee olla vähintäänkin 6 miestä. He jaetaan 
kahteen osastoon, jotta jännitystä saatetaan toimittaa kah
delle taholle yhfaikaa ja  se siis ennätetään saada sitä jou
tuisammin tehdyksi.

Huokeimmin käy tämä toimi seuraavalla tavalla. Yksi 
mies nostaa kuusenhavu-katteen ja  ottaa sen alta jahtilappu- 
kimpun. Annettuansa tämän yhdelle muista miehistä rien
tää hän lähimmälle sillalle samalla tavalla esille ottamaan 
uuden kimpun. Toinen mies, joka on kimpun vastaanotta
nut, antaa kolmannen käydä nuoran päähän ja kiiruhtaa
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linjaa myöten sekä antaa nuoran mennä pitkin maata ja  
siihen jäädä tasaisesti. Aina sitä myöten kuin hän tulee 
uuden kimpun luo, kytkee eli kiinnittää hän sen ja entisen 
niissä olevilla koukuilla ja  silmuksilla. Kolmas mies kiertää 
sitte nuoran kerran kahdesti sitä varten pystytettyjen lappu- 
paalujen ympärille. Tässä on hänen vaariinottaminen, että 
hän, enemmän nuoraa jännittääksensä, kallistaa paalua vä
hän sinne päin, mistä hän tulee, jota paitsi hänen on paa
lujen välillä käydessään pidettävä nuoraa tasaisesti pingol- 
lansa, ettfei se liesty paalun ympäriltä. Näin tehdään teke- 
mistänsä yhä eteenpäin, vaariinottaen, että jännittäminen käy 
niin tasaisesti ja  hiljaa kuin mahdollista on. Sen miehen, 
joka jännittää nuorat paalujen välille, pitää mieluimmin olla 
metsämies, joka on tottunut jälkiä katsomaan. Hänen tulee 
nimittäin eteenpäin mennessänsä tarkastella, näkyisikö mitään 
ulkojälkiä, jossa tapauksessa täytyy lakata jännittämästä ja  
jälleen panna jahtilaput peitteesen. Mutta jos jännitys saa 
esteettömästi tapahtua ja  onnellisesti päättyä, palajaa jän- 
nitysväki kukin siulaansa myöten takaisin, levittääkseen ja 
ojennellakseen jäätyneitä ja  kurttuisia kangaslappuja, pin- 
goittaakseen venähtyneitä paikkoja sekä pannakseen painoja 
ja  alentaaksensa liian korkealla olevia lappuja, jonka ohessa 
syksyllä asetettuja varaseipäitä tarpeen vaatiessa käytetään.

Aamulla, niin pian kuin päivä koittaa, pitää taas ru- 
vettaman jälkien katsontaan. Myöskin jahtilaput tarkaste
taan huolellisesti, niin että se, mikä kentiesi ei ole kunnos
sa, heti korjataan, esim. kun tuuli on laput kiertänyt nuo- 
rain ympärille tahi nuorat ovat höltyneet y. m.

Jahtilaput ulospantua lähetetään heti jahtisanoma sekä 
sille, joka on oleva metsästyksen ylipäällikkönä, että niille, 
joiden on asia käskeä jahtiväki kokoon. Tämä kokoonnute- 
taan seuraavaksi aamuksi päivän koittoon, sillä susien py
syttäminen paikan piirissä kauvemmin kuin vuorokauden voi 
tuskin onnistua syksylläkään, jolloin sudet ovat vakaisempia, 
sitä vähemmin keväällä. Kun jahtiväki, joka on saanut käs
kyn kokoutuakseen jonkun matkan päähän jahtipaikasta, on 
tänne saapunut, huudetaan se ja  luetaan, jolla välin yksi
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ampuja on lähetetty jälkien ajoon paikan ympäritse. Kun 
tämä on palannut ja  jos kaikki on hyvin, viedään väki met
sään niin ääneti kuin suinkin.

Ennen ulosasetuksen alkamista pitää päällikön valita 
tarpeellinen määrä jahtivouteja, jotka ovat ne, joiden lähim- 
mästi tulee valvoa järjestystä jahtiväen seassa. Sitä paitsi 
valitaan kolme henkilöä ohjaamaan ajoa sekä kaksi johta
maan sivustoja. Ensinmainituista pitää luotettavimman aset
tua ajon keskukseen ja  metsästettäessä alati pysyä keskulin- 
jalla. Toisen kahden ajonjohtajan tulee olla pistojen ja kes
kulinjan välillä. Ne kaksi, joiden tulee ohjata sivustpita, 
sijoitetaan kumpaankin pistoon ja niiden tehtävänä on, sitä 
myöten kuin ajo enenee, siihen asettaa eli, niinkuin sanotaan, 
1?pistää“ väkeä jahdin siuloilta.

Väen asettamisen pitää tapahtua ainakin kahdelle puo
lelle yhtä haavaa. Jos asema myöntää väen sijoittamista 3 
tahi 4 kohtaan ja  järjestymisen alkamista niistä, on se sitä 
parempi. Jälkimäisessä tapauksessa pitää päällikön tehdä 
lasku ja  määrätä, kuinka pitkälle välille ajotanhuata kunkin 
osaston tulee asettua, niin myös miltä kellonlyömältä niiden 
pitää alottaa asettumistansa, jota aikaa heidän on odotettava 
400 ä 500 askeleen päässä jahtipaikasta. Sen osaston, joka 
on asetettava siihen, missä sudet ovat enimmästi liikkuneet, 
pitää alkaman jotenkin ennemmin kuin muut.

Miehien välimatkat määrätään saapuvilla olevan ajo- 
väen lukua myöten, vaariinottamalla seuraavaa suhteisuutta: 
pohjassa 20 jalkaa, pistoista ensimmäiseen pysähtöön 30 jal
kaa, siitä toiseen pysähtöön 24 jalkaa ja  tästä sille kohdalle 
rintaa, josta verkot alkavat, 16 jalkaa sekä rinnassa verk
kojen takana 30 jalkaa, johon kaikkeen tarvitaan noin 600 
miestä. Sen, joka väen sijoittelee, pitää sovittaa välit lap
pujen tahi paalujen mukaan, sillä säännöllistä askelmääräystä 
tavallisesti ei ennätetä tehdä.

Yksin ajoin kuin väkikin ulos asetetaan, pannaan myös 
verkot paikoillensa rintaan. Tähän tarvitaan kutakin verk
koa varten kaksi miestä, jotka sitte jätetään niitä vartioit- 
semaan. Verkot pannaan ylös ainoastaan piiritystä eikä
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pyyntiä varten. Ne ovat asetettavat niin tarkasti ja  maahan 
kiinni, etteivät pedot pääse niiden alitse.

Tarpeellinen määrä ampujia tulee tavallisesti vapaaeh
toisesti saapuville. Kojussa olevat tilat jakaa päällikkö. Ne 
ampujat, joika eivät niissä saa tilaa, asetetaan siuloille sisä- 
jälkien kohdalle ja  muille soveljaille paikoille, joissa he ei
vät ampumillaan saata vahingoittaa kojuissa olevia. Ampu
ja t eivät saa käydä sijoillensa, ennenkuin väki on asetettu 
ulos. He kielletään vakaasti milläkään ehdolla ampumasta 
ennen ajon alkamista, ampumasta luodilla ja pitkältä mat
kalta, lähtemästä määrätystä paikasta toista etsiäksensä, ru
peamasta ajoon ja  ammuskelemasta muita eläimiä kuin sutta, 
niin kauvan kuin yksikin semmoinen vielä on hengissä met- 
sästysalalla.

Yiimmeistäänkin kello 11 e. pp. pitää kaikki olla niin 
reilassa, että ajo saattaa alkaa. Keskuristiyksessä seisova 
ajonjohtaja ampuu silloin merkkilaukauksen, johonka pistoissa 
seisovat metsästäjät vastaavat sen merkiksi, että hekin ovat 
valmiina rupeemaan. Ajonjohtaja ampuu taas laukauksen 
merkiksi, että ajo nyt alkaa. Väki astuu silloin jahtilappu
jen ylitse sekä menee hiljaisesti ja  järjestyksessä eteenpäin. 
Ennen on ollut tapana, että ajoväki on kulkenut alinomaa hoi- 
lotellen. Nykyjään ollaan kuitenkin sitä mieltä, että metsästys 
onnistuu paremmin, jos ajo etenee ylen paljon pauhaamatta. 
Silloin tällöin huutamisessa on useimmiten kylläksi ajamaan su
det ampujain eteen ja  pitämään ajoa ojennettuna. Siuloilla 
ja verkkojen luona pitää oltaman erinomaisen tarkkaavaisia 
ja  ääneti. Hiljaisuudesta saadaan poiketa ainoastaan huu
dahtamalla niissä kohdin, joissa pedot ryntäävät esiin. Sitä 
myöten kuin ajo etenee, tapahtuu väen pistäminen siuloilta 
ajolinjalle, mutta siinä on kartettava ylen äkkinäisiä mutkia, 
sillä semmoisista sudet mielellään tahtovat tunkeutua ulos. 
Ensimmäiseen pysähtöön tultuansa pitää ajoväen seisahtua, 
jotta ehkä syntynyt epäjärjestys pikaisesti saadaan ojenne
tuksi. Ojennus tapahtuu pistoista keskukseen päin, että siellä 
oleva ajonjohtaja tietää, milloin kaikki on niinkuin pitää. 
Silloin annetaan uudet lähdön merkit samassa järjestyksessä



ja yhtä monella laukauksella, kuin äsljpn sanottiin, jonka jäl
keen ajo kulkee eteenpäin järjestyksessä ja  määrävälejä pi
täen toiseen pysähtöön asti, kussa uusi ojennus tapahtuu. 
Sitten annetaan merkki astuntaan kolmatta eli rintapysähtöä 
kohden, johon ajoväki, sitä kun nyt on varsin tiheässä, il
man vaaratta voipi seisahtua vähän isommaksi aikaa, jolloin 
sopii katsoa, mitä jo lienee kaatuneena. Tavallista on myös, 
että ajonjohtajat tällä väliajalla kokoutuvat rintapysähdön 
keskupaikkaan saamaan ylipäälliköltä niitä lisäkäskyjä, joita 
hän ehkä näkee tarvitsevan antaa. Muuten ei sen, joka on 
ylipäällikkönä, sovi kaikkea aikaa olla yhdessä kohden, vaan 
hänen pitää, voidaksensa valvoa koko tointa, käydä niin mo
nessa jahtipaikan osassa, kuin mahdollista on. Rintapysäh- 
döstä jatketaan sitte ajoa, tavallisten merkkiampumain jäl
keen, ensimmäiselle kuvelinjalle. Tässä paikassa annetaan 
ainoastaan yksi merkkilaukaus ja  ajo etenee toiselle kuve- 
linjalle varsin hiljaisesti, ellei metsä ole liian tiheätä, jossa 
tapauksessa tarvitaan joitakuita huutoja parempaa ojen
nuksen ylläpitoa varten. Yksi merkilaukaus annettua men
nään sitte toiselta kuvelinjalta eteenpäin ja  seisahdutaan 
jonkun matkan päähän valtakojusta eli sittenkuin on astuttu 
niin pitkälle, että ampumisesta voi vaaraa olla.

Sittenkuin on ammutut eläimet yhteen koottu ja  väelle 
annettu tieto jahdin päätöksestä, käsketään sitä ottamaan 
jahtilaput alas.

Sen ajan vuotta, jona tätä metsästystapaa edulla käy
tetään, voipi jakaa kahteen määräkauteen, nimittäin: ensim
mäinen talven alusta Tammikuun loppuun; toinen Maalis
kuun alusta siihen asti kuin lumi on lähtenyt. Helmikuulla 
sattuu susien parittelun aika. Silloin ne ovat levottomia ei
vätkä koskaan jää jahtipaikan piiriin. Tosin saattavat ne 
useasti kulkea sen kautta, mutta syövät hyvin harvoin, ja  
jos onnistuisikin saada jahtilaput niiden ympärille, niin vielä 
harvemmin ne pysyvät paikalla siksi kuin väki ennättää ko- 
koutua.

Ensimmäinen jahtikausi on kieltämättäkin paras, var
sinkin joulun edellä, jos on lunta tullut. Siihen aikaan on
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susi vakavin ja  oleskelee usein monta vuorokautta jahtipai- 
kan sisäpuolella; pesuksetkin silloin pysyvät yhdessä parem
min kuin myöhempään. Toisena jahtikautena ovat metsäs
tykset vähemmän varmoja; sudet ovat silloin halukkaampia 
vaeltamaan, ja sen ohessa on kevätpuolella, paitsi muita 
vastuksia, usein sekin hankaluus, että lumi kovettuu hangeksi 
ja  jälkien etsintä siis on mahdotonta.

Yllä selitetystä tavasta v. Greiff jahtiensa pidossa erosi 
kahdessa suhteessa, nimittäin että laittoi jahtipaikan toiseen 
muotoon vähemmällä pysähtömäärällä ja että hänen verk
konsa olivat jokseenkin toisenlaisia. Jahtipaikka oli muodol
tansa vähän yli keskupaikkaa katkaistu soikkoympyrä, joten 
suurin leveys ei tullut pohjaan, niinkuin tavallisissa jahti- 
paikoissa, vaan vähän edemmäksi. Kolmen pysähdön ase
mesta piti v. Greiff ainoastaan kahta. — Hänen käyttämänsä 
verkot olivat ainoastaan 7 jalkaa korkeita, mutta sitä vas
toin pitempiä, niin että verkkojen mittaa oli 2,700 jalkaa, 
kun sitä vastoin tavallisissa on ainoastaan 1,440 jalkaa.

h) Jahtipaikassa ynnä sudentarhan kanssa, jonkalaista 
tapaa ei ole yleisesti käytetty, vaikka se on sangen sopiva.

l :k s i .  von Greiffin tavan mukaan.
Sopivalla metsämaalla hakataan jahtipaikka, joka on 

6,000 jalkaa ympäritse ja  sen muotoinen kuin kuv. 4 näyt
tää. Ajotanhualle tehdään 3 tahi 3 V2 jalkaa korkea aita. 
Jahtipaikan rinnan huippuun rakennetaan sen ohessa taval
linen sisäänpäin kaltava suden-aituus, joka on ympäritse 
150 ä 180 jalkaa. Tähän jahtipaikkaan tarvitaan 6,000 ja 
lan mitalta 4 ä 6 jalkaa korkeita verkkoja, joihin on jah- 
tilappuja kiinnitetty. Jahtiverkot lappuineen peitetään kim
puittain risujen alle aidan sisäpuolelle. Ulospantaessa kiin
nitetään verkot nuoristaan joka neljännen tahi viidennen sei- 
päänpään ympärille, niin että alisyrjä jää rippumaan puoli
väliin aitaa. Että verkot, jos sudet uskaltaisivat juosta niitä 
vasten, eivät anna myöten, kiinnitetään ne alipuolestakin ai- 
danvitsaksiin tahi erityisiin aitaan laitettuihin koukkuihin.



Haaskat pannaan, niinkuin tavallisesti, keskelle jahti- 
paikkaa.

Niin pian kuin verkot lappuineen on jännitetty susien 
ympärille, kutsutaan 10 tahi 12 henkeä kokoon. Nämät ase
tetaan linjalle jahtipaikan sisään, jonka perästä heidän pi
tää alinomaa metelöiden käydä eteenpäin pohjasta rintaa 
kohden, ajaaksensa petoja sudentarhaan, jossa ne sitte hel
posti saadaan tapetuiksi.

2:ksi Hamnströmin ensimmäisen tavan mukaan.
Tavallisella lailla hakataan valmiiksi jahtipaikka. Sen 

ympäryksen tulee olla 9,000 jalan paikoin ja  muodon sem
moinen kuin kuv. 5 osoittaa. Rinnan huippuun, jonka aina 
pitää antaa isompaan metsään päin, rakennetaan sudentarha 
tahi pienempi sudenaituus, jota varten on oja kaivettava, 
joka luodaan umpeen, kun aita on siihen pantu. Tämä ta
pahtuu siinä tarkoituksessa, että aita tulee vankempi ja  että 
sudet eivät voi kaivaa itseänsä ulos. Tarhan eli ridan aita 
tehdään halkaisemattomista puista, joita ei saa panna pys
tyyn, vaan pitkälleen paksut ja  pienet päät vuoroittain pääl
letysten. Se siten omasta painostaan laskeutuu paremmin 
yhteen ja  susi voi helpommin päästä ritaan. Sen korkeus 
olkoon 8 jalkaa ja  sen tulee nojautua sisäänpäin. Sen eri 
sivut, joista yhteen laitetaan jokseenkin leveä veräjä, tehdään 
kooltaan seuraaviksi: sivu c, joka on jahtipaikkaa kohden, 
tulee olemaan 400 jalkaa pitkä, vastakkainen sivu d 300 jal
kaa sekä molemmat kyljet e ja  f  150 jalkaa. Tarhan ym
pärille pannaan aidan päälle ja  seiväsparien välille 16 ä 20 
jalan pituisia riukuja, jotka varustetaan 2 jalkaa pitkillä, 
teroitetuilla seipäänpäillä noin 4 tuumaa toisistansa. Nämät 
kaiteet kiinnitetään niin, että seiväspiikit tulevat vinoon maa
han päin, joten ne estävät susia aidan yli pääsemästä. Ai
dan keskupaikalle rakennetaan silta aidaksista tahi riuvuista, 
että eläimet huokeammin pääsevät ritaan, jonka yhteen nurk
kaan sudenkuoppa on laitettava, missä paikan laatu myöten 
antaa.

Jahtipaikan piiritykseen käytetään rulla-jahtilappuja,
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jotka pannaan ylös joka kuuden jalan päähän pitkin jahti- 
tanhuaa. Yksi ainoa mies ennättää asettaa laput noin 40 ä 
50 minuutissa, ainakin jos hän siihen on jotensakin tottunut. 
Ajoa varten tarvitaan ainoastaan joitakuita miehiä, jotka 
karkoittelevat sudet aituukseen.

3 :k s i. Hamnströmin toisen tavan mukaan.
Jahtipaikka eroaa muotonsa puolesta edellisen tavan 

mukaisesta siten, että siulat ovat kaarevammat. Ympärys 
ei saa olla enempää kuin 6,000 jalkaa. Ajotanhuan siula- 
osiin tehdään pystyaidat jokseenkin paksuista halastuista 
puista, jotka ovat 10 tahi 11 jalkaa pitkiä sekä sidotaan 
kiinni 7 jalkaa korkealta tavallisilla aidan vitsoilla. Aidan 
vahvikkeeksi asetetaan nytteitä eli pönkkiä ulkopuolelle joka 
20 jalan päähän. Rintaan rakennetaan sudenrita kuoppi- 
nensa, samoin kuin edellisen tavan mukaan. Pohjatanhua 
hakataan auki 10 jalkaa leveäksi. Joka 6 jalan päähän ylös- 
pannaan siihen jahtilappuja; ja  siihen lyödään myös verkko- 
seipäitä, että niihin tarpeen ollessa saatetaan ripustaa ver
kot. Jos metsä jahtipaikan puolella pohjatanhuan vieressä 
on tiheätä, karsitaan puut alhaalta, jotta sudet voivat jo 
jonkun matkan päästä huomata jahtilaput.

Paikan lapuituksen voipi yksi mies toimittaa 10 minuu
tissa. Sen saattaa tehdä minä aikana vuorokautta tahansa 
ja  yhtä hyvin yhdelle kuiu useammallekin sudelle. Ajon toi
mitukseen tarvitaan ainoastansa 7 tahi 8 henkeä. Usein me
nee susi ilman ajoväettäkin ihan itsestänsä ritaan, kun vaan 
pari laukausta ammutaan pohjassa.

c) Jahtipaikassa ynnä kuoppain tahi tukkisatimien kanssa; 
Vestbaumin tavan mukaan. Kuv. 6. Ei tätäkään tapaa ole 
yleisesti käytetty.

Jahtipaikka on muodoltansa aivan ympyriäinen ja  poik- 
kimitalleen 1,800 ä 2,000 jalkaa. Ympärystään tehdään 
8 ä 12 jalkaa korkea aita. Tähän jätetään kuusi isompaa,
10 jalan levyistä aukkoa (b) ja  kaksi vähempää, 4 jalan 
levyistä (a). Aita tehdään paksuista aidaksista. E tt’ei susi 
pääsisi aidan ylitse ulos, pannaan siihen päälle selkäkaiteet



tahi muita esteitä. Isompiin aukkoihin rakennetaan sillat 
jahtilappujen ja verkkojen säilyttämistä varten havujen alla. 
Myöskin tarpeellinen määrä lappu- ja verkkopaaluja pysty
tetään niihin paikkoihin. Kummankin vähemmän aukon suulle 
tehdään sudenkuoppa (d). Tämän pitää peitteen alla olla 
varustettuna saranaisilla luukuilla. Kun ei jahti vielä ole 
vireissä, pitää nämät luukut suljettaman rautaisella tahi pui
sella nappulalla, niin että pedot vaaratta saattavat kävellä 
kuoppain päällitse. Kun nappula otetaan pois, pitää niiden 
pudota riipuksiin kuopan seinille ja silloin on kuoppa viri
tettynä. Kuoppain asemesta sopii myös laittaa tukkisatimet. 
Jokaiselle isommalle aukolle rakennetaan myöskin ampuko- 
jut. Syötti asetetaan keskelle jahtipaikkaa.

Kun paikkaa vartioitseva metsästäjä jälkiä ajaessaan 
huomaa petoja sisään menneen, jännittää hän joutusaan la
put aukkojen eteen. Sitten pannaan verkot ylös ja  otetaan 
nappulat pois kuoppaluukuista. Jos tukkisatimia käytetään, 
pannaan ne vireesen.

Jahtipaikan metsästämiseen on muutamissa miehissä 
kylläksi. Sudet joko saavat surmansa kojuissa väijyviltä am
pujilta taikka joutuvat kuoppiin tahi satimiin.

2:ksi. Mäikyjahti.
Tämä on huokeimmin toimitettava ja vähimmän mak

sava suden-ajon tapa.
Jos talvis-aikaan, kuin kinokset haittaavat suden retkiä, 

on keksitty suden saaneen hyvän saaliin, niin voi olla jok
seenkin vakuutettu, että se pian panee levolle lähimpään so
pivaan paikkaan. Varsinkin hitaaksi ja  möhleäksi käy susi, 
jos sen on onnistunut saada jokin sika kynsiinsä. Silloin 
sen huokeasti saa piiritetyksi sangen vähäisellä alalla. Sit
tenkuin kierto eli saarto on tapahtunut, asetutaan sopivim- 
malle puolelle. Tavallisesti tarvitaan vaan vähäinen määrä 
ajoväkeä; 12 ä 15 miehessä on useimmiten tarpeeksi. Ne 
pyssymiehet, joita on, asetetaan ajon vastapäätä soveljaihin 
paikkoihin ja, jos mahdollista on, alle tuulen. Sisäjäljillä on 
tavallisesti paras pidos.
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Muuten viitataan selitykseen ketun mäikyj ahdista, jonka 
kanssa tällä on paljo yhteistä.

3 :ksi. Pyöröjahti, 
jota kuitenkin käytetään hyvin harvoin, koska siihen tarvi
taan paljon miehiä. Ajoväki asetetaan ympyrään eli pyöreälle 
kehälle ja  ampujat sen keskelle. Sittenkuin lähtömerkki on 
annettu, rupee koko ajokunta astumaan keskustaa kohden ja 
menee eteenpäin, kunnes pääsee edeltäkäsin rastikoitulle pie
nemmälle kehälle, johon seisahdutaan. Jahtialalla olevat 
eläimet ovat tavallisesti silloin jo ammuttuina; mutta ennen 
väen erkanemista on pienempi pyörökehä kuitenkin tarkasti 
tutkittava, jos ehkä joitakuita haavoitettuja eläimiä piileilisi 
niissä pensaikoissa, joita kentiesi sisällä on. Muuten pitää 
tänlaisessakin ajojahdissa vaariinotettaman, mitä jahdissa ylei
seen tulee noudattaa.

4:ksi. Veden ympäröimä ajojahti 
toimitetaan samoin kuin sentapainen karhunjahti.

Ajojahteihin on myös tapa lukea

5:ksi. Hahn jahti 
eli sudenpesäin etsiminen keväisin miehistöllä, jolla metsäs
tystavalla kaikkein enimmin saadaan sudet hävitetyiksi, kun 
sitä vaan innokkaasti toimitetaan.

Jos siitä, että sudet rohkeammin ahdistelevat elukoita, 
tahi muista seikoista on syytä siihen luuloon, että ovat paik
kakunnassa poikineet, niin älköön jätettäkö niiden pentuja 
hakematta ja tappamatta sillä ajalla, jona ne pesässä ma
kaavat; etenkin Toukokuun lopulla tahi alussa Kesäkuuta.

Tässä on ensi aluksi jälkiä katsomalla vetelillä teillä 
ja vetisillä mailla koettaminen saada tietoonsa, missä sudet, 
jotka tavallisesti eivät mene erinomaisen etäälle pennuistan
sa, enimmästi oleksivat ja missä siis voidaan edullisimmasti 
etsimään ruveta. Tämä selville saatua kutsutaan kokoon 
20 ä 30 paikan-tuntevaa henkilöä, joista muutamain tulee 
olla pyssy miehiä, jos muka vanha susi tavattaisiin. He ase
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tetaan luulon alaiselle paikalle riviin, arviolta yhtä pitkälle 
välille toisistansa, jonka jälkeen piiriä tarkasti tiedustellaan. 
Ennen ulosasettamista pitää miehistölle ilmoitettaman, missä 
susilla tavallisimmasti on pesänsä ja mitkä merkit osoittavat 
pesän läheisyydessä oltavan.

Jos on joitakuita suden, ketun tahi ilveksen ajoon to
tutettuja koiria, ovat ne mukaan otettavat, sillä siten haku 
käy paljoa helpommaksi sen kautta, että ne tavallisesti vä
hällä löytävät pesän ja  ilmoittavat sitä paikallaan haukku
malla.

Kun sudenpennut ovat vähän kasvaneempia, niin välistä 
öisin, varsinkin yösydännä, kuullaan niiden vikisemistä. Tästä 
metsästäjä usein saa johtoa niiden löytämiseen.

B) Metsästys koirilla.
Ylimalkaan koira sutta kamoksuu ja  tahtoo mielellään, 

kun saa vainua siitä, heti pyrkiä pakoon. Sentähden on 
sangen vaikea saada hyviä susikoiria. Äkäisiä ilves- ja  ket- 
tukoiria voipi kuitenkin ylimalkaan käyttää, ainakin nuoria 
susia ajettaessa.

Meidän mailla hyvin harvoin susia koirilla jahdataan. 
Kesäiseen aikaan se parhaiten onnistuu. Silloin on susi pel
kuri ja  uskaltaa harvoin tehdä vastarintaa koirille, vaan 
väistyy vähällä niiden tieltä. Nuoremmat mutkielevat jonkin 
vähemmän tienoon piirissä; vanhemmat taas kulkevat pitem
mällä ja oikoisempaan. Paras holli lienee tiheimpäin pen
saikkojen luona, ahtaimmissa solissa metsämäkien välillä j. n. e.

Jos koirat ovat ylös saaneet naarassuden pentuineen, 
tapahtuu välistä, että se tahtoo puolustaa omaisiansa; mutta 
se tavallisesti menestyy huononpuoleisesti. Se on siihen ai
kaan useimmiten niin harvassa karvassa, että koirat, etenkin 
jos niitä 011 useampi ja  ovat isokasvuisia, pian sen puolen- 
tavat. Alkukesästä 011 5 tahi 6 koiraa kylläksi; tarvittava 
määrä rippuu kuitenkin niiden voimasta ja rohkeudesta. Myö
hemmin eli syksypuoleen, kun emä on tullut tiheämpikarvai- 
seksi ja  pennut isommiksi, on koirien luku enennettävä.



Jos tahdotaan talvisaikaan susia metsästää, täytyy las
kea iso joukko (12 ä 24) suurempia koiria ajamaan y h t
aikaa, sillä muuten ehkä sudet toimittavat koirain työtä ja  
nämät joutuvat ajettaviksi.

Tällä ajalla on metsästettävä ainoastaan niin paksun 
lumen ollessa, ettfei susi pääse joutusasti menemään. Susi 
on ensin saavutettava, ennenkuin koirat irti lasketaan. Näitä 
pitää yhden pyssymiehen hiihtäen seurata, että hän voipi 
rientää niiden avuksi, jos susi rupee vastusta tekemään ja 
koirilla ei ole rohkeutta tahi voimaa puolustaa itseänsä ja 
voittaa vihollistansa. Muut metsästäjät, jotka ovat metsäs
tyksessä osallisina, asetetaan soveljaille holleille.

C) Seisonta-ampuminen.

l:ksi. Vietteellä pesän luona.

Tätä metsästystä pidetään tavallisesti yhdessä hakujah
din kanssa. Sittenkuin kaade eli pesä on keksitty ja pen
nut käsiin saatu, lähetetään haussa olleet miehet ja  koirat 
kotiin. Ainoastaan 3 tahi 4 tarkan ampujan pitää jäljelle 
jäämän. Pesän läheisyyteen laittavat nämät niin hiljaisesti 
kuin suinkin ampukojun havuista ja  risuista. Tähän asettuu 
kaksi heistä ja  yksi eli kaksi muuta piiloutuu hyvin 150 ä 
'200 askeleen päähän sille puolelle, jolta arvelevat vanhain 
susien tulevan. Sitten ottaa yksi ampukojussa istuvista met
sästäjistä yhden sudenpennun ja pakottaa sitä tavantakaa 
kiljahtamaan, siten että tempoo sitä korvista tahi panee ta
kajaloista johonkin puuhun rippumaan. Tällä tarkoitetaan 
vanhain susien viettelemistä ampumatkalle, joka tavallisesti 
onnistuukin. Jos ne eivät ennen tule, niin toki varmaankin 
iltapuolella.

Metsästäjäin tulee olla valmiit ampumaan, kun sudet 
ensi kerran ilmestyvät ampumatkalle. Ne silloin tavallisesti 
-tulevat aivan lähelle; mutta väijymyksen havaittuansa pysys- 
kelevät ne etäällä eivätkä isoon aikaan uskalla esiin tulla. 
Tällöin sudet hiipien kiertävät parkuvan pennun ympärillä, 
jolloin niiden ampujain, jotka ovat asettuneina jonkun mat
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kaa paikalta, helpommin onnistuu saada ammutuksi, elleivät 
vaan itsekin ole huomatut.

Jos ei kuitenkaan onnistu samana päivänä ampua van
hoja susia, niin sopii toistamiseen koettaa jonakin toisena 
iltana tahi aamuna. Silloin ei kuitenkaan käy oleminen pe
sän läheisyydessä, vaan pitää kernaimmin vietellä pennut 
niille seuduin, missä kuullaan vanhain ulvovan niiden perään.

2 :ksi. Porscisvietteellä.
Kun kuullaan susien ulvontaa tahi muutoin tiedetään, 

missä niiden on tapa oleskella, lähtee kaksi tahi kolme met
sästäjää sille kulmalle, ajaen sysiretelissä tahi vanhassa rees
sä. Matkalla, jota tehdään pitkin läheisiä järviä ja  tasa
maita, pitää heidän sopivalla tavalla saattaa mukaan otta
maansa porsasta kiljaisemaan ja porahtamaan niin usein 
kuin suinkin, koskapa sudet, tämän porun kuultuansa, ta
vallisesti saaliin toivossa seuraavat rekeä. Tämän takana 
sopii juoksuttaa koiraa nuorassa, että sen jäljet sitä enem
män nostaisivat susien halua ja viettelisivät ne rohkeam
miksi. Kun metsästäjät havaitsevat susia perässä tulevan, 
on kulku suunnattava niin, että yksi tahi kaksi heistä 
saattaa, eteenpäin ajettaessa, huomaamatta hypätä reestä 
jossakin tien polvessa,' niemen nenässä, kiven tahi pensaan 
takana j. n. e. Jos semmoisissa paikoin voivat olla hyvin 
salassa, saavat he varsin varmaan ammutuksi niitä susia, 
jotka tulevat jälkeä myöten mitään vaaraa aavistamatta.

Jokseenkin harvoin sudet tulevat niin liki rekeä, että 
niitä siitä voi ampua. Muutamilla metsämiehillä on tapana, 
susien näkyviin tultua, viskata perään päin pitkään köyteen 
sidottu heinätuppo tahi muuta semmoista. Tällä tahdotaan 
susia luulemaan sitä viskattua esinettä parkuvaksi porsaaksi 
ja  siten tulemaan houkutelluksi syöksemään sen kimppuihin, 
jolloin ne innoissaan saattavat joutua ampumatkalle, ennen
kuin huomaavat erhettyneensä.

Parhaiten onnistuu tänlainen metsästys kovalla pakka
sella kuutama-iltoina tahi -öinä.
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3:ksi. Vahtireiällä haaskalta.
Tämä metsästystapa ei ole oikein mieluista, koskapa 

saa monta yötä turhaan odotella, kunnes susi tulee haas
kalle. Sitä tapaa sen tähden sangen harvoin käytetään. Ja  
kun se on yhdenkaltäistä kuin &ama ketunjahti, joka ylei
semmin on tapana, niin tästä viitataan siitä tuonnempana 
annettavaan selitykseen.

Susi menee mieluimmin haaskalle ankaralla pakkasella 
ja  kovassa pyryssä. Se on siinä vähemmän varovainen kuin 
kettu.

D) Käymä-ammunta.
Hiihtäen sopii sutta ajaa ainoastaan niillä seuduin, joissa 

paljo lunta sataa ja  aidat sekä muut sulkemukset eivät estä 
hiihtäjäin kulkua. Tämä metsästys on hyvin raskasta ja  so
pii vaan vaivoihin tottuneiden ihmisten harjoitettavaksi.

Kylmällä säällä, kuin lumi ei tartu suksiin ja  sen peit
teenä on hanki, joka kuitenkaan ei saa olla niin vahva, että 
suden kannattaa, haetaan tuoreet sudenjäljet. Näitä nouda
tellaan aivan verkalleen siksi kuin susi säikähtyy. Vauhtia 
enennetään nyt niin paljon kuin suinkin, että kuta pikemmin 
sitä parempi saataisiin susi väsyksiin, jonkatähden metsämie
hen pitää hiihtää niin oikoteisin kuin sopii.

Tätä takaa-ajamista voi usein kestää monta päivää, en
nenkuin susi saavutetaan ja surmataan ampumalla tahi, niin
kuin tavallisesti käy, pistetään hiihtosauvalla kuoliaaksi.

Kun susi havaitsee itseänsä vainottavan, menee se en- 
simmältä tiheimpäin pensaikkojen ja louhikkomaiden kautta.

Ruvettuansa väsymään etsii se mielellään tiepaikkoja, 
joita myöten se kauvan menee, ett’ei tarvitse paksussa lu
messa möhjystää.

Kettu.
Kettu oleskelee parhaastansa semmoisilla seuduilla, joissa 

on vaihetellen ahomäkiä, viljelysmaita ja vesien käymiä aloja. 
Isommilla tasangoilla ja suuremmissa metsissä se ei juuri



viihdy. Se näkyy pitävän lehtimetsiä parempina kuin havu
metsiä, mutta mielellään se kuitenkin oleksii nuorissa, ti- 
heissä kuusikoissa, vaikka nämät ovat lähellä lehdikkojakim
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Kettu on ylimalkaan ainoasti öisin liikkeellä, päivällä 
se lepää jossakin pensaikossa, viljan seassa tahi katolistoissa 
j. s., ellei se kernaammin lepopaikakseen valitse jotakin kor
keampaa esinettä, niinkuin kiveä tahi kantoa, jossa voi nähdä 
joka haaralle ja  lekotella päivän paisteessa. Vesi- ja  lumi
sateilla sekä kovilla pakkasilla ja  tuulilla etsii se suojaa pe
sässänsä, jossa se myös paljon oleskelee parittelun aikana 
sekä pentujen pieninä ollessa.

Jos ei ketulla ole entistä mäyränpesää saatavana, kai
vaa se itse pesänsä. Tämän, joka useimmiten on sangen 
laaja sekä useilla maan-alaisilla käytävillä varustettu, aset
taa se tavallisesti johonkin metsämäkeen puunjuurien ja iso
jen kivien alle tahi kallionkoloihin j. n. e. Paitsi varsinaista 
pääpesäänsä on ketulla usein tapa laittaa yhteen tahi useam
paan paikkaan vähempiä hätätiehykkeitä, joihin se vaaran 
sattuessa voi pakoon päästä.

Lauhkealla säällä alkaa ketun kiima- eli paritteluaika jo 
Tammikuun lopulla, mutta muuten Helmikuun alussa. Yh
deksän kuukautta tiineenä oltuansa synnyttää naaras 3—6 
poikasta, harvoin enemmän tahi vähemmän.

Kettu on hyvin haitallinen metsästystoimelle sen kautta,
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että se syö paljon jäniksiä, metsälintuja, sorsia j. s. sekä 
lintujen munia. Myöskin maamiehelle se tekee vahinkoa 
sieppaamalla pois vähempiä kotoeläimiä, niinkuin karitsoita, 
hanhia, kanoja y. m. — Kuitenkin lienee sen vahingontekoa 
liioiteltu, ja kuinka suuri se onkaan, tulee se kuitenkin osit
tain palkituksi sillä, että kettu surmaa paljon rottia, myyriä 
ja  hiiriä.

Kalaa syö kettu halukkaasti ja kuljeskelee sentähden 
useasti pitkin rantoja saadakseen, mitä vesi on rantaan jä t
tänyt. Hätätilassa se nauttii sammakoita, matoja, koppa
kuoriaisia j. s. sekä kaikenlaisia perkeitä asunnoista. Ulos- 
pannuille haaskoille se myöskin menee, vieläpä pilaantuneil
lekin.

Ketulla on erinomaisen tarkat aistimet. Sen ohessa 
on se sangen siisti ja jokaista uhkaavaa vaaraa varova. Tar
kalla silmällään voipi se jo kaukaa havaita jokaisen oudon 
tahi eriskummaisen esineen. Heleänvärinen vaatekappale, 
pyssyn piipun tahi helain väike, mutta erinomattain metsä
miehen vähinkin liikunto saattaa sen pakenemaan mitä no
peimmin. Kuulo sillä on yhtä hyvä kuin näkökin. Haisti- 
metkin ovat sillä tarkat, jonka vuoksi metsästäjä sen var
mimmin saa ampumatkalle, jos hän asettuu alle tuulen.

Ketun ääni, jonka se päästää pakkasella sekä pentunsa 
kadotettuaan tahi niitä vaarasta varoittaessaan, on koiran 
haukahtelun kaltaista.

Ketun jäljet ovat hyvin koiranjälkien näköisiä, mutta 
kun keskiset varpaat ulottuvat vähän pitemmälle, tulee jäl- 
kikin pitkäkkäämpi kuin koiran melkein ympyriäinen. Sen 
ohessa eivät päkeänpaikat tule lumeen niin selvästi merki
tyiksi kuin koiranjäijissä.

Kun kettu hiljakseen hiipii edespäin, astuu se jälkensä 
jotenkin vinoon perättäin, melkein näin:

• • • • • •
O  • 0  • • O

Jokseenkin rivakkaassa käynnissä tulevat ne suoraan 
riviin, näin:

Jos kettu hätäilee, kuvautuvat jäljet näin:
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• c • • • •• • • • • •
tahi näin:

• • • • • • o • • * . •
Ketun nahasta maksetaan tavallisesti 12—15 markkaa, 

kun se on täydessä karvassa.

KetunjaMin tapoja.
A) Ajojahteja.

Jos vaan paikan laatu on sopiva, pidetään näitä jah
teja edullisesti. Ne onnistuvat parhaiten myöhään syksyllä 
ja  alkutalvesta. Kiiman aikana ne sitä vastoin harvoin käy
vät onnellisesti, sillä silloin ketut, ennenkuin ovat löytäneet 
toverinsa, ovat levottomia ja  kuljeksivat laajalla ympäri. 
Parittelun aljettua ne taas oleksivat luolissaan tahi niin lä
hellä niitä, että voivat niihin päästä turvaan, niin pian kuin 
vähänkin hätyytetään.

Metsästämiseen valitaan poutasää, joka ei ole ylen kyl
mää, sillä silloin ketut tavallisesti eivät piile maan alla.

Ajojahdeista on huomattava:

1 :ksi. Avonaiset ajot, 
joilla, niinkuin ennen on sanottu, ymmärretään semmoisia 
ajojahteja, joissa ajoväki ja ampujat asetetaan kahdelle lin
jalle vastakkain, niin että jahtipaikka muuten on avoinna 
sivuilta.

Ainoastaan vähäinen määrä ajoväkeä tarvitaan näihin 
jahteihin. Jos ne seudut, joissa ajo on pidettävä, ovat alal
tansa pienet, niin onpa kylläksi, kun käytetään ainoastaan 
6 tahi 8 luotettavaa ja  paikan tuntevaa ajomiestä.

Ajomiehistö on asetettava suurimmassa hiljaisuudessa. 
Myöskin ajoväen eteenpäin kulkeissa ei saa metelöitä, ettei
vät ketut likimmissä ajopiireissä ennakolta lähtisi niistä, en
nenkuin on metsästetty. Ketut antavat myös paremmin ajaa 
itseänsä, jos ajoväki — aukealla ja  harvametsäisellä maalla — 
etenee äänettömästi (äänettömät ajot), tahi jos — niinkuin
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tavallisesti tehdään — äänettömyyttä keskeytetään yskimi
sellä, vihellyksillä, tahi kalikoilla ja kepeillä puihin lyömällä 
(mäikyjahdit). Mäikyjahdeissa varustetaan ajoväki usein kah
della nappulalla eli kalikalla, joita ajettaessa tulee toisiinsa 
paukutella.

Ajon pitää, kun merkki on annettu, edetä ampujain 
linjaa kohden hitaasti ja niin hyvässä järjestyksessä kuin 
suinkin. Sivustain pitää aina olla vähän edellä, niin että 
ajolinja pysyy kaarevana. Epäjärjestyksen ilmaannuttua an
taa ajon johtaja, jolla on paikkansa sen keskuksessa, väen 
seisottua, että virheet saadaan korjatuiksi. Huokeimmin käy 
tämä laatuun, jos jokin tie tahi auki hakattu rajalinja kul
kee sen paikan poikki, jossa ajoa pidetään. Semmoisessa 
tapauksessa on parastakin jo ennakolta käskeä jokaista ajo- 
väqstä pysähtymään, tultuansa tielle tahi rajapaikalle, ja 
kieltää liikkeelle lähtemästä, ennenkuin lähtömerkki on an
nettu.

Ampujain puolestansa pitää niissä pidoksissa eli holleissa, 
joihin ovat asetetut, olla varsin ääneti. Heidän pitää sen ohessa 
seisoa liikkumattomina sekä olla niin hyvin kuin suinkin piilossa 
pensaan, kiven t. m. s. takana. — Niin pian kuin ampujat 
tulevat asemallensa, on heidän valmistautuminen ampumiseen, 
koskapa kettu ylimalkaan jo ajon alkupuolessa tulla luikertaa. 
He eivät saa mieltänsä myöten käydä jahtiosastoon eivätkä 
jättää paikkojansa ennen kuin ajo on loppunut.

Jos tunnetaan ketunreitit eli ne paikat, joita kettu ta
vallisesti säännöllisesti kulkee, kun sitä ajetaan, niin on usein 
kylläksi, kun vaan niihin pannaan ampumiehiä; kuitenkin 
ainoastaan niin ollen, ett’ei sillä paikalla, jossa on metsäs
tettävä, ei löydy muita otuksia, esim. jäniksiä, joita ampua 
haluttaisi.

Tavallisesti ottaa kettu kulkupaikoikseen semmoisia, 
joissa se niin näkymättä kuin suinkin voipi hiipiä pakoon, 
niinkuin tiheissä pensaikoissa, ojissa, kuopissa, aitovierissä 
j. n. e. — Ne ketunluolat, joita paikalla on, ovat ennen jah
din alkua ummistettavat, etteivät ketut niihin pääse piiloon, 
minkä he useinkin tekevät, etenkin jos ovat vialle ammutut.
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Jos metsästetään ei ainoastaan kettuja, vaan myös muita 
otuksia, tarvitsee olla paljon useampia sekä ampujia että 
ajajia. Ampujat asetetaan silloin korkeintaan 80 jalan pää
hän toisistansa, ett’ei mikään eläin vapaasti pääse heidän 
välitsensä. — Ampujain luvusta rippuu silloin ajomiehistön 
paljous ja  ajoalan suuruus. Ylipäin luetaan kaksi tahi kol
me ajomiestä kullekin ampumiehelle. Milloin suurempaa 
ajoväen joukkoa pidetään, tarvitsee myös olla useampia ajon- 
johtajia sekä tarpeellinen määrä jahtivouteja.

Jos väkeä on varalta, ulospannaan ajoväen siuloja am- 
pulinjan loppupäistä, joihin sitte ajon sivustat yhtyvät. Ku
vio 7 tekee selväksi asettumiset ja  jahdin kunnolla toimite
tussa mäikyjahdissa.

a c e f g  h d b  kuvaa koko jahtialaa; 
e f  g li on ajo; f  g on pohja-osasto; e f  on oikeanpuo

linen ja gh vasen siula;
ce ja dh ovat avoimet kupeet;
ca ja  bd ovat oikea ja vasen rintavarus; ab on rinta; 
cabd on väijyspaikka;
clzd on ensimmäinen suljettu pysähtö; cld toinen sul

jettu pysähtö; alb kiinteä pysähtö.
Tämmöisiin ajojaliteihin kuuluu vaan vähiä aloja eräl

tään. Kuta enemmän se ala, jossa ajo on pidettävä, on ne
liön tahi suunnikkaan muotoinen, sitä paremmin ja  huoke
ammin käy ajaminen. Yksinäiset metsämäet sopivat erittäin 
hyvin näille metsästyksille. Missä paikka ja  muut olot niin 
sallivat, pitää muuten etupäässä valita metsäseutu, joka kum
minkin yhdellä puolen rajoittuu johonkin järveen, johon toi
nen sivustoista saa nojautua. — Jos on varana jahtilappuja, 
ovat avoimet kupeet lapuitettavat. Tämä pitää kernaimmin 
tehtämän hämärässä sen päivän edellisenä iltana, jona jah
tiin ruvetaan, ja  suurimmassa hiljaisuudessa.

Kun kettua on ammuttu ja se on katunut, on parasta 
heti kohta ottaa se ylös, sillä ei mikään eläin niin usein kuin 
kettu, kuolleelta näytettyänsä, yhtäkkiä nouse jaloilleen ja  
mene tiehensä aika vauhtia. Tätä ei kuitenkaan ole pelkää
minen, jos nähdään verta juoksevan ketun suusta tahi lapa-
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lihoista. Jos ei voida nähdä, onko laukaus osunut kuolet
tavasta on siis parasta läijätä ketun päätä puuhun tahi ki
veen, ellei tahdota ampua vielä kerran. Jos kettu, kun am
puma on osunut, kiljahtelee ja koettaa ponnistella pois, 
niin ei auta silmänräpäystäkään viivytellä toistamiseen am
pumasta, jos on kaksipiippuinen pyssy. — Jos kettu ampu
man jälkeen kuukahtaa nenälleen ja keikahuttaa häntäänsä, 
voipi sitä luulla kuolinhaavan saaneeksi ja pian kuoliaana 
makaamaan jääväksi. Myös silloinkin, kuin se ammuttua 
viivähtää ja  sitte lähtee aivan vitkallensa menemään, ei se 
tavallisesti ennätä kauvas, ennenkuin heittää henkensä.

2:ksi. Ajo pillillä vitilumella.
Tämä metsästystapa, joka on hyvin tehokas, on alka

nut poistaa muita ketunjahdin menettelyjä.
Oikea aika sen toimeenpanemiseen on siitä kuin hyvä 

vitilumi on satanut siihen asti kuin kiiman aika alkaa.
Tähän metsästykseen sopii vaan kaksikin henkilöä, met

sästäjä ja hänen apurinsa. Löydettyänsä tuoreet ketunjäljet 
tulee heidän koettaa saada kettu kierretyksi. Tähän saattaa 
mennä enempi tahi vähempi aikaa aina sen mukaan kuin 
ovat tavanneet ilta- tahi aamujäljet. Edellisessä tapauksessa 
voi saada kävellä ison aikaa, ennenkuin yritys onnistuu; 
jälkimäisessä taas käy se useasti hyvin jo vähässäkin ajassa. 
Jos havaitaan ketun siepanneen jonkin saaliin ja syöneen 
aika atrian, voipi olettaa, että se pian on käynyt makuulle. 
Tätä saattaa myös luulla, kun se tavallisen menonsa jälkeen 
alkaa astua lyhempiä askelia. Ketun lepopaikat ovat vaih- 
televia: joskus saattaa se mennä kylläkin kauvas metsämaahan, 
mutta useimmin paneutuu se maata niemille ja maankannaksille, 
niin myös yksinäisiin tarha- ja  niittymäkiin. Semmoinen 
mäkimaa on soveljain paikka tänlaatuiselle metsästykselle.

Jos otetaan kiertoala, jaetaan työ siten, että metsäs
täjä ottaa puolen maata ja hänen apurinsa toisen puolen. 
Jos taas vähempi ala saarretaan, esim. jokin aho, niin on 
ketun ylösajon vaara suurempi, jonkatähden metsästäjä tekee 
viisaimmin, kun ensin asettuu sopivaan holliin ja sitte apu
rillansa toimituttaa saarroksen.
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Jos hyvin on onnistunut saada kettu kierretyksi, on 
metsästäjän vielä sopiva holli valittava. Jos kettu makaa 
jollakin niemellä tahi kannaksella, niin tietysti pitää holliksi 
valita kaitaisin paikka. Jos se makaa yksinäisessä mäessä, 
sopii holliksi ottaa jompikumpi mäen juuri taikka vastapäätä 
olevan isomman metsän laita, parhaiten se kohta, jossa met
sän ja mäen väli on lyhyin. Mutta syytä ei ole ruveta tä
män suhteen määräyksiä antamaan, sillä oikeastansa ainoas
taan harjaantunut silmä voipi määrätä, mikä paikka on 
otettava.

Jos nyt metsästäjä on asettunut hollille, niin on jäl
jellä itse ajanta, jonka ajoapuri toimittaa. Jos kehä eli se 
ala, jossa kettu makaa, on jokseenkin iso, tulee ajajan seu
rata ketun jälkiä; jos taas kehä on vähempi, niin saattaa 
ajaja kävellä ristiin rastiin kautta mäen ja  siten koettaa 
saada kettua ampujan eteen. Se apukeino, jota tämmöisessä 
tilassa tavallisesti käytetään, on puhalteleminen ruutimittaan 
tahi pilliin (josta jahtitavan nimi); se auttaa ketun häätä
mistä sekä on metsästäjälle merkkinä ajon menosta. Jos 
metsä on pensaikkoista tahi siinä on tiheämetsäisiä soita, 
niin on ajajan hyvä välimiten päästää jahtihuutoja, sillä 
mainittujen olojen ollessa tapahtuu usein, että kettu ihan 
hiljaa tekee polven toisensa perästä pensaikoissa eikä tahdo 
lähteä ulos. Jotkut jalitihuudot antavat sille vauhtia, niin 
että se riennättää kulkuansa. Samoin ovat jalitihuudot hyö
dyllisiä, jos metsästäjän on, hyvää hollia saadakseen, täyty
nyt asettauta huonoon tuuleen. Repolainen saa huudoista 
vauhtia, niin ett’ei niin hyvin jouda haistelemaan.

Jos sekä ampuja että ajaja ymmärtää asiansa, edelli
nen siinä, että valitsee paraat paikat, ja  jälkimäinen sikäli, 
että hän, osaksi jälkiä noudatellen, osaksi niiden sivulla 
häätää kettua ampujan eteen, niin tavallisesti ei kauvan 
kestä, ennenkuin repo ammutaan. Jos sitä vastoin kettu 
tällä kertaa on vaaran välttänyt, sopii jahtia jatkaa ajoa 
yhä pitkittäen, jolla aikaa ampumies koettaa päästä pidok- 
seen eli hollille. Viisainta on kuitenkin uudelleen koettaa 
kiertämistä, sillä ketun kierrettynä ollessa aina varmem-
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min päästään hollille kuin jos sitä ei ole kierretty. Tämä 
käy huokeammin kuin yleiseen luullaankaan, sillä kettu pa
nee taas pian kyllä maata, ellei sitä ole ammuttu tahi jos 
ei päivä rupea illastamaan, joissa tapauksissa se tulee niin 
levottomaksi, että on paras antaa ajon yhä edelleen tapah
tua koettamatta uutta kiertämistä.

Jos jälkiä katsottaessa keksitään kettu makaamassa 
kivellä tahi kunnaalla avoimella kedolla, niin voidaan olla 
varmoja sitä, että sekin useimmissa tapauksissa on huoman
nut metsämiehet, vaikk’ei vielä ole katsonut soveljaaksi koi- 
vettaa pois, niin myös että se yhä vaarilla pitää epäluulon 
alaista seuraa. Semmoisessa tapauksessa pitää ampujan ja 
ajajan kaukaa kaartaen mennä ketun ympäri ja  kulkea ihan 
vierekkäin, että näyttävät vaan yhdeltä mieheltä. Heidän 
päästyänsä semmoiselle paikalle, jossa ampuja luulee olevan 
sopivan hollin, pitää hänen huomaamatta lähteä syrjään, 
mutta ajajan jatkaa kulkuansa, kunnes on mennyt puolen 
kehää ampujasta, sekä sitte äkisti kääntyä suoraan kettua 
ja  ampujaa kohden. Siten on aivan arvattava, että kettu, 
miehen tultua yhä likemmälle, rupee menemään odottavaa 
metsästäjää vastaan.

Menestyksen mahdollisuus on tätä metsästystapaa käy
tettäessä tietysti suurempi, jos metsästäjiä on useampia.

3:ksi. Pyöröjahti.
Tätä ajojahtia käytetään sangen harvoin, koska siihen 

tarvitaan paljon väkeä.
Asettuminen ja itse metsästys käy samalla tavoin, kuin 

edellä on sanottu sudenjahdista.

4:ksi. Hakujahti 
toimitetaan niinkuin sudenjahdista on mainittu.

Sulkalappujen käyttäminen on ketunjahdissa sangen 
sopivata, etenkin kun on lunta satanut, niin että jälkiin kat
somalla voipi edeltäkäsin tulla tietämään kettuja oleskele
van jollakin vähemmällä alalla.



Metsästys käy parhaiten seuraavalla tavalla: Sittenkuin 
on kettu kierretty, koetetaan niin äänettömästi kuin mahdol
lista sulkalapuilla piirittää kierretty paikka. Jos maa on 
jäässä ja  lunta vähä, ei tavallisista asetusseipäistä juuri ole 
hyötyä. Jahtilaput pannaan silloin niin hyvin kuin voidaan 
pensaihin ja  oksiin kiinni.

Jo ennen lapuituksen alkamista pitää yhden tahi kah
den pyssymiehen asettua paraille ketunholleille, jotta kettu, 
jos se ennen aikojaan säikähtyisi, kuitenkin saataisiin am
mutuksi.

Kettu hyvin suuresti pelkää sulkalappuja; harvoin se, 
lappujen piiritykseen jouduttuansa, uskaltaa mennä niiden 
luokse. Jos se hyvin kovasti peljästyy, esim. sivu tse ampu
misesta tahi vaan pelkästä pyssyn pettämisestä, murtautuu 
se kuitenkin heti ulos jahtilappujen kautta.

Hyvä ei ole tehdä kiertoa eli saartoa liian pientä, kos
kapa silloin kettu ylen helposti tulee säikähytetyksi. Jos 
kuitenkin, alan laadun tahi riittäväin sulkalappujen puutteen 
tähden, täytyisi niin tehdä, älköön kehään lähetettäkö ajo- 
väkeä tavallisella tavalla metsästystä toimittamaan, kos
kapa kettu siinä tapauksessa varsin varmaan tunkeutuu ulos 
ennen aikojaan, vaan annettakoon sen sijaan ainoastansa 
yhden tahi kahden miehen hiljakseen kävellä sinne tänne 
ampujain vastapäätä olevalla puolella sekä siellä välimiten 
hiljaa yskäistä tahi viheltää. Siinä on tavallisesti kyllä saa
maan kettua menemään ampujia kohden.

Jos taas kierretty paikka on sopivan suuruinen, anne
taan muutamain miesten pitää siinä ajoa taikkapa, mikä lie
neekin sopivampaa, pannaan ainoastaan yksi mies ihan ää
neti käymään jälkiä, jolloin kettu useimmiten aivan hiljak
seen ja  mitään luulematta tulee ampumatkalle.

Muuan vasituinen etu tässä jahtitavassa on kieltämättä 
se, että yksi ainoa ampuja, jos vaan ymmärtää hyvin piilo
utua ja oikein käyttää ensimmäistä laukaustansa, voipi tar
koituksen saavuttaa. Josko kettu useita kertoja juokseekin 
hänen ohitsensa ampumatkan ulkopuolella, niin se kuitenkin, 
alati koivetellen edes takaisin, tavallisesti vihdoin tulee niin 
lähelle, että saa laukauksen tervehdyksekseen.

46
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B) Metsästys koirilla.

l:ksi. Metsästys Jmrttäkoirilla.
Tätä metsästystä harjoitetaan sangen yleisesti, ei kui

tenkaan nykyjänsä niin paljoa kuin ennen. Se alkaa myö
hään syksyllä Loka- tahi Marraskuussa, kun kettu on tullut 
täyteen karvaan, ja jatkuu sitten kaiken talvea, ellei liika 
lumi haittaa.

Ketunjahtia hurttakoirilla voidaan tosin toimittaa millä 
maalla tahansa; mutta se onnistuu parhaiten, missä vaihe- 
telien on metsämäkiä, ajoja, aituuksia tahi niittyjä sekä ve
den ympäröimiä niemiä ja kannaksia. — Jos joskus koirat 
saavat ketun ylös isommalla metsämaalla, onnistuu harvoin 
hollille päästä.

Koirain ajamana juoksee täysikasvuinen kettu ylimal
kaan suoraan edelleen hyvin pitkälle, polvia tekemättä. Usein 
se kyllä ei mene aivan suoraa suuntaa siitä kohdasta, jossa 
se on ylös ajettu, vaan kääntyelee milloin millekin puolelle. 
Se menee kuitenkin ylimalkaan yhä etäämmälle, jopa puolen 
penikulmaa ja enemmänkin, ennenkuin tekee käänteen. Jos 
koirat ovat kestäviä, palajaa se hyvin usein ennemmin tahi 
myöhemmin sille kulmalle, missä se ylös saatiin, ellei se sitä 
ennen näe hyväksi mennä piilopaikkaan taikka metsästäjät 
tahi koirat tee loppua siitä. — Jos kettu mutkielee, tekee 
se niin useimmiten jahdin alussa tahi kun sitä kovasti 011 

ahdistettu. Jos on kettu ylössaatu jokseenkin suuressa met
sikössä, jonka ympärillä on tasamaita, tekee se tavallisesti 
siinä muutaman polven, ennenkuin menee toiseen seutuun. 
Vieläpä nuoret ketut, jotka ylipäin mutkielevat vanhempia 
enemmän, monesti eivät mielellään tahdo lähteä semmoisesta 
metsiköstä, vaan tekevät siinä mutkan toisensa perästä.

Suurella metsämalla menee kettu etäimmälle. — Pae
tessaan pistäytyy kettu tiheään ja pensaiseen metsikköön, 

jos vaan semmoista on. Se välttää avonaisia paikkoja, ai
nakin vähempiä. Jos sen täytyy mennä pellon tahi niityn 
ylitse, hiipii se tavallisesti aidan vieritse tahi ojaa myöten, 
että on niin paljon kuin suinkin näkymättä. Jos seutu on
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vuorinen, pysyskelee se pitkin vuoriselänteitä ja  lähtee vaan 
harvoin lakeudelle. Rientäessään mäeltä mäelle valitsee se 
sen paikan, jossa väli on vähin ja  mieluimmin missä siinä 
kasvaa puita tahi pensaita. Teitä, joita jänis mielellään ha
kee, näyttää kettu karttavan; ainakin se harvoin kulkee niitä, 
vaan menee tavallisesti aika vauhtia niiden poikki. Pitkin 
järvenrantoja se mielellään menee. Kovin ahdistettuna se 
joskus heittäytyy veteenkin, uiden päästäkseen vastakkaiselle 
maalle.

Harvoin kettu, niinkuin jänis, monta kertaa saman jah 
din ajalla menee samasta paikasta, jota se ennen on kulke
nut. Jos sitä on ammuttu, niin ainakin on melkein varma, 
ett’ei sitä enää saa nähdä samassa paikassa, elleivät paikal
liset suhteet anna syytä poikkeukseen.

Tätä tietoa ketun pakenemisen tavasta, kun sitä hurt- 
takoirat ajavat, tulee metsästäjän pitää johtonansa hollin 
valitsemisessa. Jos hän on semmoisen valinnut, pitää hä
nen pysyä hyvin piiloitettuna sekä olla varsin alallaan ja 
ääneti, ettei sopiva tilaissuus kettua ammutakseen pääse 
hänen käsistänsä. Kettu on tavallisesti ison matkaa ajon 
edellä, kumminkin ennenkuin sitä on väsyksiin hätyytetty 
tahi jos eivät koirat ole varsin vahvajuoksuisia. Sillä on 
silloin aivan hyvästi aikaa käyttää tavallista varovaisuuttansa.

Parhaiten onnistuu tämä metsästys, kun siinä on useita 
seutuun hyvin tutustuneita metsästäjiä osaa ottamassa. Se 
seurasta, joka parhaiten tuntee jahtimaan ja  koirat, on va
littava jahdin päälliköksi. Välimiten nostaen jahtihuutoja 
tahi jahtitorvella merkkiä antaen ilmoittaa hän jahdin aika
na, minne päin hän vetäytyy, ja  samalla hän myös kehoit- 
taa koiria vireämmin etsimään. Toisten metsästäjäin pitää, 
ainakin jos ovat kauvas eroitettuina, kulkea hiljaisesti, e t t 
eivät eksytä koiria ja  vedä niitä puoleensa. Ylen suurta me
lua pitää aina vältettämän ketunjahdissa, ettei kettu ennen 
aikaansa vetäydy pois paikalta. — Niin pian kuin koirat 
rupeavat ajamaan, pitää kaikkein huutojen ja merkkien la
kata. Itsekunkin tulee silloin koettaa päästä pidokselle.
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Jos metsästetään vitilumella, niin että on tilaisuutta 
kiertää kettu, tahi kun muuten voidaan luulla, että jollakin alal
la saadaan kettu ylös, helpontuu metsästys tietysti, jos metsästä
jät, ennenkuin koirat päästetään irti, asettavat itsensä hy
ville holleille. Näissä kohden pitää heidän uskollisesti odot
taa niin kauvan kuin katsovat sen tarpeelliseksi taikka — 
jos ovat harjaantumattomia — siksi kuin päällikkö toita- 
huttaa merkin, että heidän tulee jahtia seurata. — Jos ha
vaitaan ketun kiitävän toiselle paikalle, pitää jahdin johta
jan joko yksinänsä taikka yhden tahi parin ampujan kanssa 
heti mennä perässä, että he, ellei onnistu hollille päästä ajoa 
vastaan menemällä, olisivat saapuvilla, jos koirat saavat ke
tun kiinni tahi se pujahtaa maan alle.

Ketun kaaduttua huutaa onnellinen metsästäjä: alVstodt 
(loppui)/, josta huudosta muut seuralaiset tavallisesti kokoon
tuvat ammutun eläimen ympärille. — Jos taas ampuma ei 
kettuun osu tahi jos se nähdään, m uttei sovi ampua, pitää 
huutamalla huomaa! saattaman lähinnä seisovaa ampujaa 
vaaria pitämään. Sen ohessa pitää, jos koirat ovat kaukana 
tahi kokonaan jäljiltä eksyneet, huutaa niitä luoksensa, neu- 
voakseen niitä aivan tuoreelle merkille. Se tehdään tavalli
sesti useita kertoja perättäin sanomalla: täs täs tässää!

Suureksi hyödyksi on ketunjahdissa ottaa mukaan pari 
koiraa varalle. Jos nämät koirat (n. s. varakoppeli) laske
taan ajamaan, sittenkuin ensin päästetyt pari tuntia juostu
ansa ovat jääneet oikeasta vauhdista, niin tavallisesti ei me
ne isoa aikaa, ennenkuin kettu, joka myöskin nyt on väsyk
sissä, joko saadaan kiinni taikka sen tulee pakko levolle mennä.

Kuta tyvenempi ilma on, sitä paremmin hurttakoirilla 
metsästäminen onnistuu. Tuulella, kun ei ajo voi kuulua, 
ei tietysti suurta toimeen saada metsälle menemällä. Näin 
on myös laita, kun maa on niin kovasti jäässä, että koirain 
on vaikea tuntea pedon jälkiä. — Härmeellä koirat tavalli
sesti kettua ajavat oivallisesti. Huokeimmin saadaan kui
tenkin asia ketun kanssa suoritetuksi, jos koirat sen vainu
avat vihmasateella tahi lumirännällä, sillä kauvan se ei tule

4
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toimeen märällä turkilla; paljolla märkyydellä ei ajo kui
tenkaan käy niin tasaisesti kuin muutoin.

Hurttakoirat voivat kettua ajaa helpommin kuin jänis
tä; edellinen ei poikkeile niinkuin jälkimäinen. Ajo käy 
sentähden mukavalla säällä aivan taukoomatta. Joskus kui
tenkin sattuu, että koirat jotenkin hairahtuvat siitä, että 
kettu hyvin paljon edelle ennätettyänsä, palajaa omia jälki
änsä myöten. — Muutamat hurttakoirat ajavat ainoastaan 
kettua. Jos ei ole tämmöisiä koiria, jotka ovat hyvin har
vinaisia, pidetään tavallisesti ketunjahtia yhdessä jänisjahdin 
kanssa. Jos koiransa tuntee, niin tavallisesti vähästä kuu
lee, ovatko saaneet ylös ketun tahi jäniksen, ja voi siis sen 
mukaan hollinsa valita.

Jos on kettu ylös saatu pesänsä läheisyydessä, menee 
se useimmin hyvin pian maan alle. Muussa tapauksessa se 
ainoastaan koirain ajamisesta väsyneenä tahi niiden sen kin
tuilla ollessa koettaa etsiä turvaansa pesässä tahi jossakin 
satunnaisessa kolossa, niinkuin kivien alla, kallionraoissa j. 
n. e. — Koirain pitää seisomahaukunnalla antaa metsästäjän 
tietää, milloin kettu on piiloittunut. Useita hurttakoiria,
vaikka muuten ovat oivallisia, ei kuitenkaan voida saada
niin tekemään, vaan ne palajavat metsästäjän luokse, 
heti kun kettu on lymynyt. — Jos kettu lymyy aino
astaan lyhyen ajon perästä, ei se tavallisesti kauvan
pysy paikoillaan, kun taas kaikki on hiljaa. Metsästä
jän pitää sentähden kytkeä koirat sekä ne syrjään talu
tettuansa istuutua semmoiseen paikkaan, josta hän, jos 
mahdollista on, saattaa nähdä kaikki luolan suut, ja siinä 
ääneti odotella ketun esiintuloa.

Jos taas kettu on kauvan ollut ajon alaisena, ennen
kuin on koloon mennyt, ei se kernaasti lähde piilopaikas
tansa. Kellä on mäyräkoiria, laskekoon ne nyt koloon. Jos 
ne turhaan koettavat saada kettua ulos ajetuksi, saatetaan, 
jos paikan laatu sen myöntää, kaivaa kettu ulos. Kuinka 
tässä on menetteleminen, selitetään tuonnempana. Älköön 
kuitenkaan liian pian ruvettako kaivamiseen. Parasta on 
ensiksi, koirain ulos tultua ja  ne syrjään vietyä, istuutua
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hetkeksi hyvin piloon kolon viereen. Ei nimittäin niinkään 
harvoin tapahdu, että kettu, jos koirat ovat sitä hyvästi hä
tyyttäneet, hyvin pian itsestään lähtee ulos, jolloin päästään 
se suuri vaiva, joka kaivuusta tavallisesti on.

Myöskin saatetaan koettaa savuttaa kettua, joka keino 
ei kuitenkaan ole juuri soveljas, ainakin jos luola on hyvin 
iso. Paras on savuttamisessa käyttää sitä varten tehtyjä 
polttimia eli sähikäisiä. Nämät sopii tehdä tukevista kar- 
tuusipaperisista tuppeloista, jotka täytetään salpietarista, ruu
dista, tulikivestä ja  hartsista valmistetulla seoksella. Sitten
kuin kaikki pääsypaikat, paitsi yhtä, on ummistettu, piste
tään sähikäinen kepin päähän kiinnitettynä sisään jostakin 
vähemmästä reiästä. Jos taas tahdotaan savulla tukahuttaa 
kettua, ovat tietysti kaikki pääsypaikat tukittavat.

Jos kettu on pakoon mennyt johonkin kallionrakoon, 
onnistuu usein saada se ulosajetuksi siten, että hoikalla vi- 
peleellä siellä soiltaan sinne tänne. — Joskus saadaan kettu 
pienemmästä kolosta ulosvedetyksi pitkällä, notkealla ja hal- 
kipäisellä raipalla, joka väännetään kiinni ketun karvoihin. 
Toiset taas käyttävät erinäistä kierteellistä raapustinta, joka 
on l l/2 tuumaa pitkä ja  1 tuumaa paksu sekä ruuvattuna 
notkean vavan päähän. Tämä on kuitenkin hyvin julma 
tapa, koskapa raapustin useimmiten väännetään eläimen 
ruumiisen.

Kun tahdotaan pakottaa kettua ulos kiviraunioista, on 
koetettava seuraavaa tapaa: Suurta ja  raskasta kiveä kieri- 
tellään tahi kihnautellaan useassa kohden rauniolla ja  siir
rytään sitä tehdessä sinne tänne eteenpäin sille puolelle,- 
josta tahdotaan ajaa kettu ulos. Tästä syntyy kolina, ikään
kuin raunio raukeisi kokoon, josta kettu tavallisesti niin pel 
jästyy, ettfei montakaan minuutia kolossaan viivy.

Jos syystä tahi toisesta täytyy luolalta lähteä, ennen
kuin kettu on ulos saatu, ja  aivotaan toisena päivänä takai
sin tulla, niin tietysti tukitaan kaikki tiet ja  reiät, joista 
kettu voipi pakoon päästä. Jos varotaan sen kaivavan it
sensä ulos, tulee tämä sille paljoa vaikeammaksi, jos kaikki
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aukot tukitaan seipäillä ja  karangoilla, jotka työnnetään jok
seenkin pitkälle tiehykkeihin.

2:ksi. Metsästys mäyräkoirilla,
jota kuitenkin harvoin on näin main käytetty.

Mäyräkoiria käytetään, kun metsästäjä tietää ketun ole
van luolassansa tahi jossakin satunnaisessa kolossa. Kuten 
edellä on mainittu, pysyskelee kettu paljon pesässään sa
teella, myrskyllä, pakkasella sekä paritteluajalla.

Semmoisissa tiloissa pitää siis metsästäjän jälkiä kat
somalla lumesta tahi löyhästä maasta luolan suulla koettaa 
saada tietoonsa, onko siellä kettua. Jos hän näkee niin ole
van, antaa hän koiran kömpiä sisälle sekä asettuu sitten, 
ampumaan valmiina, johonkin paikkaan, josta hyvin voi nähdä 
kaikki luolan suut. Tässä hänen on menetteleminen niin 
hiljaa kuin suinkin.

Jos koira rohkeasti käy päälle eikä luola ole ylen laaja, 
näkee kettu ennen pitkää olevan pakon lähteä ulos. Se 
saattaa silloin tulla ulos juosten semmoisella vauhdilla, että 
se, jos ei metsästäjä ole varsin tarkka ammunnalle, helposti 
välttää ampuman. Jos ei taas koira sitä aivan likeltä ah
dista, koettaa se varkain hiipiä pakoon. — Jos kuitenkin 
kettu ei tahdo ulos tulla ja yhä vaan pysyy samalla paik
kaa pesässään, pitää metsästäjän huudella koira ulos ja pääs
tää se sisään toisesta reiästä, jos niitä on useampia. Koira 
voipi nyt karata päälle toiselta puolen ja yritys ehkä pa
remmin menestyä. Sen ohessa pitää jollakin kovalla köli- 
nalla sen paikan päällä, missä kettu on, koettaa saada sitä 
muuttamaan paikkaa ja  sijoittumaan toiseen vähemmän tur
valliseen.

Kettua mäyräkoiralla ulos ajettaessa voidaan käyttää 
holkkeja tahi ketunverkkoja painojen kanssa, jotka asetetaan 
luolansuiden eteen ja joilla kettu saadaan elävänä.

On myöskin hurttakoiria, jotka eivät pelkää syvimmäs- 
säkään kolossa etsiä ja  hätyyttää kettua. Mutta varmaankin 
on viisainta olla koiriansa siihen kehottamatta, sillä pianpa



voi tapahtua, että ne jäävät kiinni johonkin pääsemättömään 
paikkaan ja  siten menevät hukkaan.

Jos ei kaikkia koetuksia yrittämälläkään onnistu saada 
kettua ulos ajetuksi, niin voidaan, jos paikan laatu sen myön
tää, Jcaivaa se ulos. Tässä menetellään seuraavalla tavalla: 
Kun koiran haukunnasta luulee tietävänsä paikan, jossa kettu 
lymyy, koetetaan maata tömistelemällä sekä luolan suilla 
huutamalla tulla tietämään, onko kettu kiinni vai sietääkö 
se edemmäksi pakottamista. Jos edellistä luullaan siitä, että 
koiria yhä haukkuu samalla kohtaa, sopii ruveta kaivamaan. 
Kaivetaan siis kyllin suuri kuoppa siihen, mistä koiran ääni 
kuuluu, niin että tiehykkeen suu tulee koiran ja  ketun vä
lille. Kaivajain tulee joskus heretä työstänsä, kuunnellak
seen, onko koira vielä samassa paikassa vai onko se pakot
tanut kettua kauemmaksi. Jälkimäisessä tapauksessa on 
rupeaminen kaivamaan toisesta kohden; edellisessä taas pit
kitetään kaivuuta siinä kuin aljettiin.

Kun on kaivettu niin pitkälle, että luullaan pian tulta
van käytävään eli tiehykkeesen, mikä havaitaan siitä, että maa 

on kovempaa, niin täytyy, jos koira 
kuullaan suoraan alla, kaivaa hyvin 

^  varovasti, ett’ei se turmellu. Kun on 
tiehykkeesen asti päästy, avataan sitä 
siksi kuin kettu näkyy, ja  vedetään se 
sitte esiin mukaan otetulla koukulla tahi 
pihdillä, jonka muoto 011 semmoinen 
kuin tässä oleva kuva näyttää.

Sittenkuin koira on levähtänyt, 
lasketaan se uudelleen tutkimaan, onko 
pesässä vielä useampia asujamia.

Kaivamisen tapahtuessa pitää aina 
yhden metsästäjän vartioita pesän rei
kiä, sitä tapausta varten, että kettu 

|  vastoin kaikkea luuloa lähtisi ulos.
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C) Seisonta-ampuminen.
1 :ksi. Ketun luolalla.

Tätä metsästystä harjoitetaan tavallisesti kesän alulla, 
kun tahdotaan hävittää ketunpoikue, jonka pesä on keksitty. 
Jos tätä metsästystapaa oikein toimitetaan, niin useinkin saa
daan sekä pennut että vanhemmat ammutuiksi.

Jos tahdotaan ampua ainoastaan pennut, ei tarvitse 
menetellä varsin suurella varovaisuudella. Jonakuna aurin
gonpaisteisena päivänä mennään puolissa päivin tahi ilta
päivällä pesälle sekä asetutaan siellä sopivalle paikkaa. Ta
vallisesti silloin nähdään pentujen tulevan ulos leikit- 
telemään auringon paisteessa. Jos osataan ottaa tilaisuu
desta vaari, voidaan useimmiten ampua monta yhdellä lau
kauksella. Ne, jotka ovat jääneet vahingoittamatta, rientä
vät heti pesään, mutta tulevat tavallisesti hetken kuluttua 
takaisin katsomaan, mihin veljet ja sisaret lienevät joutuneet, 
ja silloin ne helposti voidaan kaataa.

Jos halutaan myös ampua vanhat ketut, pitää varovai- 
semmasti meneteltämän. Ne ovat hyvin karttavaisia, etenkin 
jos ovat huomanneet jotakin epäluulon alaista. Metsästäjän 
tulee siinä tapauksessa laittaa niin, että hän istuu ei aino
astaan hyvin piiloitettuna, vaan myös sopivassa tuulessa. 
Sitä paitsi pitää hänen, ennenkuin menee paikalle, hivutte- 
leman saapasanturansa kuusenhavuilla taikka, mikä sanotaan 
vielä paremmaksi, voiteleman ne sillin suolavedellä. — Paras 
aika vanhain ampumiseen on illalla auringon läskeissä, kuin 
ne tulevat ruokaa tuoden pennuillensa. Onnellisinta on, jos 
koiras ensin tulee näkyviin, niin että saadaan ensin ampua 
se, sillä jos se kerran tulee pelotetuksi, tietää se varoa it
sensä. Naaras taas antaa, suuremman rakkautensa tähden 
pentuihin, houkutella itsensä vaaralle alttiiksi ja  saa siten 
surmansa.

Suurin toivo saada ampua molemmat vanhat ketut on 
metsästäjällä, jos ottaa kanssansa luotettavan jahti to verin. 
Tämän tulee asettua hyvin piiloon 100 ä 150 askeleen pää
hän pesästä, jonka luo metsästäjä itse käy olemaan. Pesälle
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lensin tulleen ketun kaaduttua hiipii toinen, ampumisesta 
säikähtyneenä, tavallisesti ison aikaa jonkun matkan päässä 
pesän ympärillä, peljäten väijymystä sieltä. Näin se useim- 
masti ennemmin tahi myöhemmin joutuu ampuvälille toiselle 
metsästäjälle, jonka läsnäoloa se ei aavista.

Jos onnistuu ampua molemmat vanhat ketut, voidaan, 
jos tahdotaan, hyvin jättää pennut ranhaan seuraavaan aa
muun. Jos taas on ammuttu vaan toinen niistä, pitää koetet- 
taman saada niin monta pentua kuin suinkin, ennenkuin pai
kalta lähdetään, sillä muuten eloon jäänyt vanhempi vie ne 
pois, ellei varsin hyvin suljeta pesää. — Jos elossa oleva 
kettu ei näytä tahtovan tulla ampumatkalle, on koettaminen 
päästää yksi tahi kaksi hurttakoiraa irti. Näiden sitä het
ken aikaa ajettua unohtaa se joskus kaiken varovaisuuden 
ja  kiiruhtaa pesään, jonka vieressä metsästäjän siis, koirain 
ajaessa, pitää seisoa seisomistaan.

Myöskin muina vuoden aikoina kuin sinä, jolloin ketun 
poikaset makaavat pesässä, sopii tätä metsästystapaa käyt
tää. Jos nimittäin varmaan tiedetään jonkun ketun aamulla 
kömpineen pesään, voipi sitä odottaa hämärissä lähteväksi 
ulos öisille retkillensä. — Joskus sattuu, että kuolettavasti 
vialle ammuttu kettu kerkiää paeta pesäänsä. Kuitenkin se 
tavallisesti ennen kuolemaansa, kuolontuskissa ja  raitista il
maa haluten, tulee luolansa suulle ja  löydetään siitä seuraa- 
vana päivänä.

2:ksi. Haaskalta.
Tämmöistä jahtia toimitetaan parhaiten talvella, kun 

lunta on tullut. Ennen on tätä ketun ampumisen tapaa 
käytetty paljoa yleisemmin kuin nyt.

Haaskaksi pannaan kuolleita hevosia taikka muita isom
pia tahi vähempiä elukoita. — Se haaska, joka varana on, 
pannaan ulos parhaiten karjahuoneen edustalle, jommoisessa 
ampujalla, haaskaa katsoessaan, ainakin on jotakin suojaa 
kylmältä. Elukkain telmimisen ja äänien vuoksi ei kettu 
niin helposti vaaraa huomaa, jos ei ampuja olisikaan varsin 
hiljaa. Sen ohessa elukkain haju tekee sille vaikeaksi saada
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vainua metsästäjästä. — Harvoin on tapana kettua haas
kalta ampua erittäin rakennetusta ampukojusta. Jos kui
tenkin tahdotaan niin tehdä, on koju, jos suinkin, asetettava 
niin, että juokseva puro, joka ei jäädy, on sen ja  haaskan 
välillä. Tästä on se etu, että juoksevan veden solina estää 
kettua kuulemasta kolinaa, jota metsästäjä useinkin ei saa 
vältetyksi.

Haaska on pantava aukealle ja  paljaalle paikalle noin 
20 ä 30 askeleen päähän ampureiästä. Parasta on, jos va
littu paikka on pellon tahi niityn ympäröimä, sillä silloin 
kettu varmimmin menee haaskalle. — Että kettu, ulospan- 
nun eläimen luokse tultuansa, ei mahtaisi piiloutua sen taakse 
ja siten välttää ampumaa, lienee paras, etfei sitä aseteta 
poikittain, vaan ennemmin takapuolineen ampureikää koh
den. Jos syöttinä on vähempi eläin, on se havaitsematto- 
masti maahan kiinnitettävä puuvekaralla, etfei kettu, paikan 
vartioimatta ollessa, raasta sitä pois.

Navetan reiän ulkopuolelle asetetaan, etfei kettu niin 
helposti huomaisi pyssyn ulospistämistä, peltoäes piikit ulos
päin, taikkapa lyödään sille kohtaa seinään joitakuita van
hoja seipäänpäitä. Jos reikä eli aukko on suurenlainen, 
pistetään siihen tavallisesti olkituppo, kuitenkin vaan yhdelle 
puolen. Tietysti on niin paljon auki jätettävä, että ampuja 
olkia pois ottamatta voipi nähdä, mitä raadon luona tapah
tuu, ja  pistää ulos pyssyä, kun aika on ampua. Vielä pa
rempi on varustaa aukko sopivalla ikkunalla, joka alireu- 
nasta seinään kiinnitetään kahdella nahkalapulla tavallisten 
saranain sijaan. Ampujaa ei silloin haittaa ilmanveto ja  
iiane:: ei tarvitse avata ikkunaa, ennenkuin eläin on haas
kalle mennyt.

Kun sattua kuutama-öitä, katsotaan jonakuna päivänä 
jäljistä, onko kettu yöllä käynyt jonkun aikaa ennen ulos- 
pannulla raadolla. Jos niin on laita ja  siis voidaan sitä 
odottaa tulevaksi seuraavanakin yönä, asetutaan hämärissä 
odottamaan sen tuloa. Ketun pettämiseksi on parasta, että 
paikkaansa mentäessä on seurassa joku toinen, joka sitte 
kääntyy samaa tietä takaisin.
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Se aika yöstä, jona kettu käy haaskalla, on epämää
räinen. Sanotaan sen kuitenkin parhaastaan sinne menevän 
hämärästä alkaen noin kello lliteen illalla sekä sitte kello 
3:sta siihen asti kuin ihmiset taas rupeevat liikkumaan. — 
Harvoin onnistuu yhtenä yönä ampua muuta kuin yksi kettu. 
Jos kuitenkin tahdotaan koettaa, on ensin ammuttu kettu 
heti sisään tuotava ja  kaikki veren merkit lumesta umpeen 
lakaistavat. Jos käy tuuli, niin että haju ruudinsavusta ja 
muista aineista, jotka ketun nenään pistävät, pian häviää 
pois, on suurempi toivo onnistua kuin muutoin.

3:ksi. Wietteellä.

Jos illalla sidotaan kiinni elävä ketunpoika sille paik- 
ksa, jossa luullaan emän oleskelevan, onnistuu tavallisesti 
saada tämä esiin vietellyksi ja  ammutuksi. — Kesyllä naa- 
rasketulla, joka on soveljaasen paikkaan sidottuna, sanotaan 
paritusaikana joskus voitavan houkutella joku koiraskettu 
ampumatkalle. — Ketun pentuja taas voidaan, ainakin siihen 
aikaan kuin ne pysyskelevät pesällä, vietellä sillä tavoin, 
että jätkytellään sitä ääntä, joka niillä on omituista. — Kun 
jätkytellään jäniksen, linnun tahi rotan valitusääntä, tulee 
kettu useinkin ampuvälille, jos vaan on niin lähellä, että vi
kinän kuulee. — Onpa niinkin sattunut, että kettu on am
muttu, kun metsästäjä on ollut viettelemässä metsänlintuja 
tahi sorsia.

D ) Käymä-ammunta.

Ketun ampumista sopii myös toimittaa seuraavalla ta
valla: Tuoreet ketunjäljet tavattuansa kiertää metsästäjä ke
tun, vaariinottaen että kehä tulee hyvin suuri. Sitten rupee 
hän yhdeltä puolelta, aina käyden vastatuuleen ja  sinne 
tänne, haeskelemaan kehässä. Kun jälkiä näkyy, osaa tottu
nut metsästäjä enemmiten niistä tietää, onko kettu lähellä 
vai onko se etäämmällä makaamassa. Edellisessä tapauk
sessa tehdään vähempi kehä, jälkimäisessä haeskellaan yhä 
vielä, kunnes asianhaarat antavat syytä uuteen kehäkiertoon.
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Tällä tavoin kettu tavallisesti tavataan ampumamatkalla ja 
vieläpä istumassakin, jos kiertäminen on tapahtunut tarpeel
lisen varovasti ja paikkaa katsellen, lieneekö se enemmän 
tahi vähemmän sopiva ketulle lepopaikaksi.

I lv e s .
Ilves pitää tyyssijaansa tilleissä ja mäkisissä metsissä. 

Jahtimaaksensa se tavallisesti valitsee vissin seudun, josta se 
ei luovu, ennenkuin on kaikki otukset hävittänyt. Välistä 
se kuitenkin muissakin tiloissa lähtee retkille, joilta se en
nemmin tahi myöhemmin palajaa siihen paikkakuntaan, josta 
lähtikin. Näin on varsinkin laita koiras-ilvesten, kun on pa
rittelun aika.

Päivällä lepää ilves tavallisesti ylävällä paikalla, jolla
kin isommalla kivellä, ulospistävällä kalliolla tahi muussa 
semmoisessa paikassa, että on vapaa näköala. Se ei koskaan 
lepää puissa. Niihin se ei mene muulloin kuin jos äkisti 
säikähtyy tahi on kovasti koirien hätyyttämättä. Se kuiten
kin kapuaa taitavasti ylös varsin suoria ja oksattomiakin 
puunrunkoja myöten.

Ilveksen ravintoaineina ovat pääasiallisesti lämminveri
set eläimet. Se ahdistaa ja  tappaa ei ainoastaan kesyjä elu
koita, vaan myös metsäneläimiä, erittäinkin jäniksiä, joita



vastaan se käy oikeata hävityssotaa. Myöskin metsälintuja 
se syö, kun vaan käsiinsä saa. Sitä voi sentähden lukea 
maan vahingollisimpiin petoihin, etenkin kun se, tavattuansa 
useampia eläimiä yhdessä kohden, tappaa paljoa enemmän, 
kuin jaksaa syödä.

Elävän otuksen puutteessa menee ilves raadollekin, mutta 
ainoastaan niin kauvan kuin se on pilaantumatta.

Paritteluaika sattuu Helmikuussa, jonka jälkeen naaras 
synnyttää poikasensa Toukokuussa. Poikaset, luuvultansa 2 
tahi 3, tekee se vuorenrotkoon, kivien tahi puunjuurien alle 
j. n. e. Ne seuraavat pian emäänsä ja pysyvät sen parissa 
ensintulevaan kevääsen.

Jäljet ovat melkein niin suuria kuin suden, mutta ovat, 
samoin kuin kissankin, muodoltaan ympyriäisiä sekä kynsien 
merkkejä vailla, paitsi silloin kuin se on kavunnut jotakin 
mäkeä tahi äyrästä ylös. Ilveksen käydessä tulevat jäljet 
riviin peräkkäin, mutta juostessa häälyvän ketun tapaan.

Ilveksen-nahoista maksetaan 25—35 markkaa ja enem
mänkin.

Jahtitapoja.
A) Ajojahti.

Pyöröjahtia
sopii pitää talvisaikaan, sittenkuin eläin on kierretty eli saar
rettu; mutta sitä tapaa käytetään hyvin harvoin, koskapa 
usein sattuu, että ilves osaa puihin tahi vuorenkoloiliin pa
kenemalla piiloutua ampujilta ja ajoväeltä.

Jos on jahtilappuja varana, pitää kierretty seutu niillä 
piiritettäneän, että vähempi määrä ajoväkeä riittäisi.

B) Metsästys koirilla.
Tavalliseen ilveksen-jahtiin koirilla ruvetaan talvella. 

Vitilumella ja  kun koirat ovat vahvajuoksuisia eivätkä lörppö- 
suisia hurttakoiria, pitäisi sen onnistua. Ne koirat, jotka
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halukkaasti kettua ajavat, ovat myös tavallisesti hyviä ilves- 
koiria; kuitenkin on poikkeuksiakin.

Kun on löydetty tuoreet ilveksen jäljet, kierretään il
ves. Yhden niistä metsästäjistä, jotka jahdissa osaa ottavat, 
pitää sen perästä, joku muassa, joka koiria taluttaa, nou- 
datteleman jälkiä saarretulla alalla, kunnes huomaa ilveksen 
lähteneen liikkeelle. Koirat päästetään silloin heti koppe- 
lista ja  neuvotaan jäljille, jonka perästä ajo pian on täy
dessä toimessa. — Jos nyt kaikki hyvin käy, saa ilves sur
mansa joltakulta toisista metsästäjistä, jotka sill’aikaa ovat 
asettuneet mukaville holleille kierretyn paikan ympärille ; taik- 
kapa pakottavat koirat ilveksen pakenemaan johonkin puuhun 
tahi asettautumaan jonkin kiven, kannon t. m. viereen puo- 
lusteleimaan hätyyttäjiänsä vastaan, joita se ehtimiseen syl
kee silmille ja  lyö käpälillään. Jos koirat sitä varsin ko
vasti ahdistavat, täytyy sen joskus heittäytyä seljällensä, voi
dakseen sitä paremmin käyttää teräviä kynsiänsä.

Niin pian kuin koirat rupeevat paikallaan haukkumaan, 
pitää lähimmän metsästäjän sinne rientää koettamaan saada 
ilvestä ammutuksi. — Jos ilves on puuhun kavunnut, ovat 
koirat koppeliin pantavat, ennenkuin se maahan ammutaan, 
sillä muuten ne pian joutuisivat turmiolle, kun innoissaan 
syöksisivät ampumasta pudonneen pedon päälle, jolla vielä 
on voimia pahasti raadella niitä, kun eivät tiedä olla va
ruillaan.

Jos ei ilves tule kierretyllä paikalla ammutuksi, vaan 
lähtee siitä pois, pitää parin ampujan koettaa seurata ajoa, 
ollakseen saapuvilla, jos se sittemmin jahdin jatkuessa me
nisi puuhun tahi seisattuisi. Muiden metsästäjäin on rien
täminen uusille pidoksille siihen seutuun, johon luulevat sen 
siirtyvän. — Jos koirat tulevat suorastaan ilveksen päälle, 
niin että se äkisti peljästyy, nousee se monesti heti puuhun, 
antamatta ajaa itseänsä. Näin tekevät olletikin nuoret il
vekset.

Vanhat koiras-ilvekset ylimalkaan antavat metsästäjälle 
suurinta vaivaa ja vaativat kaiken hänen uutteruutensa. Ne 
harvoin hakevat turvaansa puissa eivätkä tavallisesti „asetu“

60



61

koirain edessä, ennenkuin ovat menneet pitkät matkat ja  teh
neet suuria mutkia.

Ajettaessa etsii ilves ylipäin kaikkein pahimmat ja  ti- 
heimmät pensaikot, jota metsästäjän tulee muistaa, kun hol
lia valitsee. Kahden ylängön välillä, missä notko on kapein, 
on myös hyvä holli ilvestä varten.

Kesällä ammutaan ilveksiä ylipäin ainoastaan satunnai
sesti — tavallisesti ketun ja  jäniksen jahdeissa — hurttakoi- 
rilla. Jos kuitenkin on saatu tietää, missä ilves vähäistä en
nen on raadellut jonkun elukan tahi useampia, voidaan olla 
jokseenkin varmoja siitä, että hurttakoirilla saadaan se ylös, 
jos niillä haetaan pitkin sitä seutua, jossa raatelu tapahtui, 
koskapa ilves, kumminkin samana ja  sen jälkeisenä päivänä, 
harvoin menee etäälle.

C) Seisonta-ampuminen.
Ulospannulta haaskalta tahi ilveksen repimättä elukalta.

Ilves käy haaskalla vaan niin kauvan kuin se on tuore. 
Jos sen on tullut tavaksi siinä käydä, osoittaa se usein hy
vin vähää varovaisuutta. Se tulee paikalle niin hyvin yöllä * 
kuin päivälläkin. Jos se säikytetään pois, palajaa se välistä 
jo hetken kuluttua. Kun useampia ilveksiä yksin ajoin käy 
samalla haaskalla ja  yksi heistä ammutaan, niin muut usein 
eivät tätäkään ota varoitukselleen, vaan tulevat uudestaan.

Ilveksen repimän elukan luona voipi metsästäjä sitä 
odottaa suuremmalla varmuudella kuin ulospannun haaskan 
tykönä. Se tulee useimmiten paikalle aivan varmaan, ellei 
sen ole onnistunut saavuttaa uutta saalista.

Vietteellä.
Jos sillä tienoin, kussa tiedetään ilveksiä oleskelevan, 

jätkytellään sen ääntä, joka on kissan naukumisen kaltaista 
vonkumista, niin joskus onnistuu saada se vietellyksi ampu
matkalle.

Ilmoitettu on — kuinka todellisesti, jääköön kuitenkin 
päättämättä — että ilveksiä myöskin saapuu, jos mukaillaan 
jäniksen itinää eli valitusta.
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Ahma.
Ahma eli kamppi oleskelee parhaastansa vuoritienoissa; 

mutta tavataan se myös pohjaisseutujen saloilla, isojen rä
meiden ja muiden juoleikkojen luona.

Se on mitä ahnaimpia petoeläimiä. Samoin kuin il
veskin, jonka kaltainen se suuresti on elantotapansa puoles- 
Iestä, tappaa se, tilaisuuden saatuansa, paljoa useampia eläi
miä, kuin syödä jaksaakaan. Sen haluruokaa näyttävät peu
rat ja  peuranvasikat, peltokanat ja  muut metsälinnut olevan, 
Hätätilassa saa se tyytyä myyriin ja  muihin vähempiin na- 
kertajoihin, ja  menee silloin haaskallekin, niin kauvan kuin 
tämä tuoreena pysyy. Paitsi lämminverisiä eläimiä pyytää 
se joskus kalojakin järvenrannoista tahi mäkipuroista; vä
listä se syö rustiaisiakin.

Ylimalkaan pysyy ahma vissillä tienoolla eikä retkeila 
etäälle siitä.

Parittelun aika sattuu Tammi- tahi Helmikuussa, jonka 
jälkeen naaras Huhti- tahi Toukokuussa tekee 2 tahi 3 poi
kasta, tavallisesti pääsemättömään kallionkoloon.

Jäljet ovat vähän karhun jälkien näköisiä, mutta pie-* 
nempiä.

Sen lihaa syödään Lapinmaassa. Nahka on jokseenkin 
kallisarvoinen.
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Metsästys.

A) Metsästys koirilla.
Koirat eivät ylimalkaan tahdo mielellään ajaa ahmaa, 

sillä siitä leviää niin tuikea haju. Kuitenkin on niitä, jotka 
hyvin innokkaasti sitä takaa ajavat.

Kun ahmaa koirat ajavat, etsii se niinkuin ilveskin juo- 
leikkomaita sekä menee samoin kuin sekin ennen pitkää puu
hun tahi pakenee johonkin kallionkoloon, puiden juurien alle 
tahi muuhun sellaiseen paikkaan.

B) Seisonta-ampuminen
revityltä elukalta taikka haaskalta.

Jonkin eläimen revittyänsä ja tarpeekseen syötyänsä 
kätkee ahma huolellisesti jäännökset toiseksi kertaa. Tiheä 
pensaikko tahi vuorenrotko on sen tavallisin kätköpaikka. 
Jos ei luule saaliinsa siinä olevan kyllin säilyssä, peittää se 
sen sammalilla.

Jos nyt metsästäjä tietää, missä ahma pitää näitä ruo
kavaroja, voipi hän asettua viereen hyvin piiloon sitä odot
tamaan.

Myöskin haaskalta saadaan ahma helposti ammutuksi. 
Ahma käy haaskalle varsinkin keväällä. Samoin kuin ilves
kin menee se sen luo ei ainoastaan yöllä, vaan joskus päi
välläkin.

C) Käymä-ammunta.
Hiihtäen saadaan ahma tavallisesti pian kiinni, jos on. 

hyvä hankikannate. Se ei juokse ylen nopeasti ja  etsii usein 
turvansa jossakin puussa tahi kolossa.

Saukko.
Saukkoa ei tavata ainoastaan kalaisien järvien, virtain 

jokien ja  muiden vesien luona sisämaassa, vaan myöskin ja  
enimmäkseen saaristoissa niiden kalliorannoilla.



Se näkyy mieluisesti oleskelevan sulkurakennuksien, laut- 
tausrännien, myllyjen, sahain ja  muiden vesilaitosten luona, 
joissa se tavallisesti on piilossa päivällä, jolloin se useimmi

ten on alallansa. Muuten se pitää tyyssijaa maaluolissa jär
vien rannoilla tahi jokiäyräillä, puiden juurilla j. s. Talvella 
se usein on päivänsä järvenrannoilla kohmajäiden alla.

Kesäiseen aikaan, jolloin kalat etsivät matalampia ve
siä, kalastelee se yleisemmin vähemmissä joissa ja  puroissa. 
Talvella taas se tavallisesti muuttaa niihin isompiin vesis
töihin ja  virtapaikkoihin, jotka eivät umpeensa jäädy. Kun 
ruoka-aineet alkavat olla vähissä, hakee se kalaisemman pyy- 
töpaikan. Yäliin se kuitenkin, vaikka on hyvinkin ruokava
roja saada, retkeilee toisiin läheisiin tahi kaukaisempiin ve
siin, joista se jonkun ajan takaa, joskus vaan muutaman 
päivän perästä, palajaa. Sen matkat, varsinkin talvisin, saat
tavat välistä ulottua puolen penikulman päähän ja  kauvem- 
raaksikin. Harvoin saukko yksinään tavataan. Tavallisesti 
on koko pere yhdessä, koiras ja  naaras poikasinensa.

Saukon ruokana on ne eläimet, joita se vedessä tapaa, 
kalat, ravut, sammakot y. m. ja jolloinkulloin vesilinnutkin 
ja  niiden poikaset. Vähemmät kalat se tavallisesti syö ve
dessä, mutta isommat vasta maalle kannettuansa.

Parittelu tapahtuu Helmi- tahi Maaliskuussa. Siihen 
aikaan kuuluu niiltä usein yöllä pitkiä, kimeitä vihellyksiä. 
Naaras, joka on tiineenä 9 viikkoa, synnyttää 2—4 poikasta



maankoloon, vanhan puun juurten väliin tahi muuhun sellai
seen etäisillä ja  syrjäisillä paikoilla.

Jäljet tunnetaan helposti varpaiden välisen uimanahan 
painamasta merkistä. Ne ovat muuten leveät, edestä tylp- 
päpyöreät ja  takaa suipot.

Kun saukko kävelee, ovat etujalkain jäljet vierekkäin 
ja  takajalkain viistossa: silloin näkyy myös hännän tekemä 
pieni piirre. Siis näin:
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Juostessa tulevat kaikki neljä jälkeä vinoon, näin:

Nahka on haluttua ja  maksaa noin 30—45 markkaa.

Jahtitavat.

A) Jahti koirilla.
Niiden koirain, joita saukonjahtiin käytetään, tulee olla 

kiukkuisia ja  kestäviä sekä mielellään olla vedessä. Mitään 
erinäistä totutusta ne eivät tarvitse. Jos ne vaan kerran pari 
ovat vanhemman tottuneen koiran seurassa olleet myötä sauk
koa saataessa ja  siinä olleet tilaisuudessa purra sitä, tietä
vät ne tavallisesti toiste, ilman vanhan koiran johdatusta, 
tehdä velvollisuutensa.

Harvoin kukaan metsämies pitänee koiria ainoastaan 
tätä jahtia varten, kun useimmiten on hyvin huokea tähän
kin totuttaa muut jahtikoiransa — hurttakoirat tahi lintu
koirat.

Metsästykseen ruvetaan parhaiten hyvällä vitilumella 
talven alussa, kun joet ja  purot ovat alkaneet jäätyä. Sii
hen aikaan on saukko enimmästi liikkeellä ja  löydetään siis 
helpoimmin.

5
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Niin pian kuin metsämies on löytänyt yhdet saukonjäl- 
jet, seuraa hän niitä, taluttaen koiraansa kaulavitjoissa, kun
nes havaitsee saukon pistäytyneen juurikoloon, vuorenhalkea- 
maan t. s. Silloin päästetään koira ja  kehoitetaan ajamaan 
sitä ulos piilopaikasta. Tämä tavallisesti onnistuu sangen 
pian ja  huokeasti, jos muka koira pääsee aivan likelle ja  
karkaamaan otuksen päälle. Metsämiehen pitää sentähden 
heti valmistautua ampumaan ja  tarkasti vartioida uloskäytä- 
vää. Jos hän kuitenkin tällä tavoin ei saa saukkoa ulos* 
niin koettakoon niitä muita keinoja, joita edelläpäin on eh
doteltu kettujen ulossaamiseen luolista, sillä ne sopivat myös 
saukolle, ellei hän näe sopivammaksi odottaa hämärää, jolloin 
saukko, jos kaikki on hiljaa, itsestään lähtee ulos. Jos sil
loin olisi liian pimeä ampua, on paras heti saukon ulos tul
tua irti laskea koira, jonka pitää olla makaamassa metsäs
täjän vieressä. Siinä tapauksessa koira pian saavuttaa sau
kon ja  puree sitä, ellei lähellä ole jotakin vettä, johon se 
voi heittäytyä. Ylen nopea juoksulleen ei koiran tarvitse 
olla, sillä saukko juoksee hitaasti; mutta vahvasti sen tulee 
osata purra, että pian saa saukosta voiton.

Mutta ylimalkaan ainoastansa niissä tiloissa, jolloin 
saukko vesien väliä kulkeissaan ei ennätä määräpaikkaansa 
ennen auringon nousua, on se päivänsä kuivalla maalla ja  
voidaan yllämainitulla tavalla helposti sen jäljille päästä ja  
saada se ammutuksi. — Jos taas saukko tapansa mukaan 
on mennyt johonkin virtapaikkaan tahi muuhun veteen, käy 
jälkien ajo vaikeammaksi, sillä se menee pitkät matkat ve
den alla ja kulkee ainoastaan hetkittäin rantaa myöten. 
Siinä tapauksessa pitää ensin mennä rantoja pitkin niin käu- 
vas, että varmaan havaitaan saukon olevan paikallaan. Sit
ten annetaan koiran tarkemmin tutkia ne paikat, joissa luul
laan saukon piilevän. Jos se ei ole luokse-pääsemätön paik
ka, niin koira, jos se hyvä on, pian ilmoittaa piilopaikan. 
Siinä on sitte koettaminen huokeimmalla tavalla saada se 
käsiinsä. Jos se tavataan kohmajään alla, on jää rikki lyö
tävä sen olinpankan ympäriltä ja  pitää sitten koettaa niin 
joutusasti kuin suinkin päästä sen kimppuun, sillä se ymmär
tää hyvin nopeasti puikaht^a veteen.
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Iskeäkseen saukkoon kiinni, kun se tulee näkyviin, on 
ampuja tässä jahdissa varustettu n. s. saukonpiikillä, jona on 
6 tuumaa pitkä, kaksiväkäinen rauta, kiinnitetty 6 jalan pi
tuiseen varteen. Jos saukko tavataan vähemmässä vedessä 
ja  sen luokse ei päästä, saadaan se helposti ajetuksi ulos 
piilostansa, kun sen paikan alipuolelle tehdään sulku eli pa
lama. Kun vesi täten nousee niin korkealle, etfei eläin saa 
ilmaa, täytyy sen lähteä ulos. Etfei se kuitenkaan uisi ve
denpinnan alla ja  näyttäytyisi vasta sitten kuin pääsee am- 
purnatkaa ulommaksi, lienee hyvä sen olinpaikan ylipuolelle 
asettaa saukonverkko tahi toeta se paikka havuilla ja risuilla.

B) Seisonta-ampuminen.
Saukolla on tavallisesti määrättyjä paikkoja, joissa se 

syö ne isommat kalat, jotka on saanut, ja  lepää kalastuk
sestaan. Nämät sen mielipaikat huomataan helposti syömi
sen jätteistä ja  paikalle jääneistä sonnista.

Johonkin tämmöiseen paikkaan pitää metsästäjän jona- 
kuna kuutamayönä asettua hyvin piiloon hiljaa odottamaan 
sen tuloa. Tärkeätä on, etfei ammuta kaukaa eikä ylen hie
noilla hauleilla. Jos saukko tulee vaan haavoitetuksi, vis
kautuu se heti veteen eikä juuri enää näkyviin tule. Se osaa 
t^yallisesti piiloutua kivien, puunjuurien j. m. alle kaukana 
siitä paikasta, jossa sitä ammuttiin. Jos saukko vedessä am
mutaan kuoliaaksi, vajoo se heti pohjaan. Sentähden ei ole 
hyvä ampua saukkoa vedessä, ellei tämä ole niin matalaa, 
että sen saattaa nähdä ja  pohjasta ottaa. Nähdessään it
seänsä vainottavan pistää se tavallisesti vaan päänsä ylös 
vedestä, saadakseen ilmaa, eikä siis ole niin huokea keksiä.

Varmimmin voipi saukkoa kuitenkin odottaa jonkin jään- 
reiän vieressä, josta sen tiedetään kulkevan, kun menee jah- 
teihinsä tahi niistä tulee. Älköön ammuttako, ennenkuin 
saukko on tullut niin kauvas jäälle, että, jos se vaan vialle, 
ammutaan, ennätetään sulkea siltä palaustie reikään.

Saukkoa sanotaan voitavan ampua seuraavallakin tavalla:
Elävä hauki tahi isohko särki pannaan polokoukkuun. 

Kala lasketaan illalla kapeaan jokeen tahi puroon, jossa sauk-



koja löytyy, ja  koukunsiima kiinnitetään joen tahi puron äy
räälle. Yöllä kalan siepattuansa menee saukko rannalle sitä 
syömään, niin että aamulla rannalta löydetään koukku sii- 
moinensa. Tämä koetus tehdään 2 tahi 3 kertaa, jolloin 
saukon havaitaan nousevan samalle paikalle saalistansa naut
timaan. Seuraavana iltana palokoukun laskettuansa asettuu 
ampuja piiloon sopivan matkan päähän tästä paikasta, ja  ei 
aikaakaan, niin saukko kaloineen nousee maalle ja  ammutaan.

Paritteluaikana antaa saukko vietellä itsensä ampumat
kalle, jos tavallisella pyypillillä jäärytellään sen vieteääntä.

Mäntynäätä.
Suuret ja  sakeat havumetsät ovat näädän varsinaisena 

tyyssijana. Sangen harvoin ilmestyy se vähemmissä metsä
maissa ja  ahoissa tasangoilla.^

Näätä on ylimalkaan vaan öisin liikkeellä; päivillä se 
piilotteleksen ontossa puussa, linnun- tahi oravanpesässä, 
vuorenkolossa j. n. e., jos ei se ole päiväänsä puunoksalla 
lepäämässä. Sillä on erinomainen kyky salata itseään vihol
lisiltansa. Sentähden sitä, ainakin kesällä, jolloin eivät jäl
je t lumessa ilmaise sen olinpaikkaa, hyvin harvoin tavataan, 
niissäkään seuduissa, joissa näätiä voi paljokin olla.
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Se on erinomaisen notkea ja ketterä liikunnoissansa. 
Se sentähden osaa ihmeellisen näppärästi kapuella. — Sen ra
vintoaineena ovat parhaasta päästä oravat, jänikset, rotat 
j. s. sekä isommat ja  vähemmät linnut ja näiden munat ja  
poikaset; myöskin hyönteisiä se joskus syö. Jos vaan saada 
voi, tappaa se aikaa enemmän eläimiä kuin syödä jaksaa.

Oltuansa tiineenä 6 viikkoa, Tammikuun lopusta tahi 
Helmikuun alusta lukein, tekee naaras 3 tahi 4 poikasta. 
Nämät se panee pehmeälle sammal- ja  lehtivuoteelle, taval
lisesti vanhaan oravan- tahi linnunpesään taikka onttoon 
puuhun.

Näädän jäljet tulevat tavallisesti vinosti parittain näin:

Juostessaan astuu se jälkensä sikinsokin vastakkain, 
jolloin ne tulevat jotenkin samankaltaisiksi kuin nuoren jä 
niksen jäljet; näin:

Näädännahat ovat arvokkaita turkiksia.

Jahtitapoja.
A) Metsästämistä koirilla

harjoitetaan ylimalkaan ainoastaan sattumalta, ellei se ole 
yhteydessä seuraavan metsästystavan kanssa.

Niistä koirista, joilla näkyy olevan luonto haukkua ora
via, tulee tavallisesti ilman suurta totutusta hyviä näätäkoi- 
ria. Niiden tehtävänä on parhaastansa se, että keksittyänsä 
näädän piilopaikassaan haukkuvat paikallansa sitä niin kau
van kuin metsästäjä saapuu.

B) Käymä-ammunta.
Vitilumi-jahtia pidetään edullisesti.
Jos onnistuu löytää näädänjäljet, vaikka lunta on sata

nut vasta aamupuoleen, on tavallisesti sangen helppo löytää
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itse näätäkin. Jos taas ei ole lunta tullut sydänyön jälkeen 
ja  metsästäjä tapaa vähän aikaa sen perästä astutut jäljet, 
saa hän useinkin käydä enimmän osan päivää, ennenkuin 
löytää näädän lepopaikan. Melkein uskomatonta on, kuinka 
pitkän matkan näätä voi kulkea talviyönä, etenkin jos se ei 
löydä sovivaa syötävätä.

Jos nyt, kuten sanottiin, on löydetty jäljet, seurataan 
niitä, etsiäkseen, mihin näätä on piiloutunut. Jos se on ka
vunnut puuhun ja  jatkanut kulkuansa puusta puuhun hypä
ten, niin ei ole muuta johtoa kuin mitä pudonneet lumet, 
puunkuoret ja  sammalet voivat antaa. — Jos vihdoin ha
vaitaan näädän olevan esim. ontossa puussa, niin välistä on
nistuu muutamia kertoja vahvasti puunrunkoon lyömällä saada 
se lähtemään piilostansa. Kuitenkin tapahtuu yhtä usein, 
että se, katsottuansa ulos ja  metsästäjän nähtyänsä, äkisti 
vetäytyy takaisin eikä millään muotoa itsestään tahdo jättää 
paikkaansa. Silloin hakattakoon reikä puunrunkoon sille 
kohtaa, missä sen olevan luullaan, ellei sitä huokeammalla 
tavalla käsiin saada. Myös puunkin kaatamisen jälkeen py
syy se alallaan piilossansa.

Jos arvellaan näädän kätkeytyneen korkealla olevaan 
oravan- tahi linnunpesään, sopii ampua pari laukausta sitä 
kohden, niin että, jos silloin jotakin elävää näkyy siellä 
iikkuvan, tullaan se varmaan tietämään. Jos näätä todella

kin on siellä, ei se tavallisesti kuitenkaan tule ulos ennen 
kuin monta kertaa ammuttua, ellei sitä haavoiteta, jossa ta
pauksessa se heti tulee näkyviin. Jos ei ammuta karkeilla 
hauleilla, ei ylimalkaan ole pelkäämistä, että se kuoliaaksi 
ammutaan pesässä, koskapa oksat ja  risut, joista pesä ta
vallisesti on tehty, vähentävät ampuman vaikutusta.

Tässä jahdissa on hyvä koira metsämiehelle suureksi 
hyödyksi apua tekemällä varsinkin näätää ajaessa, jos tämä 
tulee säikähytetyksi ja  ennättää pötkiä pakoon.

Jos ei ole pyssyä mukana, kun joskus sattumalta ta
vataan näätä puussa, voidaan helposti saada se jäämään sa
maan puuhun, kunnes on ennätetty tarpeeksi varustautua —
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ainakin hämäräpäiviin asti —, jos vaan pannaan lakki tahi 
muu vaatekappale puuhun rippumaan.

Hilleri
oleskelee parhaastaan rämemailla ja  vesien multaäyräissä. 
Se pitää muuten tyyssijaansa puiden juurilla, risuläjissä, sil
loissa ja  kiviaidoissa j. n. e.

Jäniksien ja  lintujen sekä niiden munain ja  poikasien 
syömisellä on hilleri vahingollinen metsästystoimelle, vaikk’ei 
tuo vahinko ole varsin suuri, sentähden että hilleriä tavataan 
jokseenkin harvassa. Sen muuna ruokana ovat hiiret, rotat, 
kalat, kärmeet ja  sammakot.

Parittelu tapahtuu Helmikuun lopulla tahi Maaliskuus
sa. Naaras on tiineenä kaksi kuukautta ja tekee 3—8 poi
kaa johonkin maankoloon, risuläjän alle y. m.

Hillerin jäljet ovat jotenkin näädän jälkien näköisiä; 
kuitenkin ne näistä eroittuvat pääasiallisesti siten, että etu- 
jalat käyvät vähän vähemmän viistossa toisistaan ja  että ta
kajalat ovat hiukan enemmän likekkäin. Sen hyppäykset 
ovat lyhyempiä ja  jäljet ympyriäisempiä kuin näädän.

Metsästys.
Vitilumella noudatellaan hillerin jälkiä ja koetetaan to

tutetun koiran avulla löytää sen piilopaikka. Tästä se ta
vallisesti saadaan helposti ulos, jos ylipuolella mitenkuten
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kolistellaan. Silloin se ammutaan tahi saa koira sen kiinni 
Jos ei sitä muulla tavoin saada esiin, niin ainakin sopii kai
vaa sitä ulos.

Hilleri antaa hyvin houkuttaa itsensä ulos pesästä, jos 
kahta kiveä kihnutetaan yhteen taikka hiotaan viikatetta tahi 
sirppiä. Tämä keino varsinkin onnistuu silloin kuin sillä on 
poikaset.

Pienillä polkuraudoilla on hyvä hilleriä pyydystää.

Kärppä
tavataan sekä tasaisilla että vuoriseuduilla, sekä lakeuksilla 
että metsissä. Se viihtyy parhaiten lähellä vesiä ja  pitää 
tyyssijaansa risu- ja  kiviläjissä, mulloksissa, kantojen ja  juu
rakkojen alla y. m. Talvella se paljon oleskelee myöskin 
ladoissa, aitoissa ja  muissa rakennuksissa.

Kärppä on sangen saaliinhimoinen eläin. Sen pääasial
lisena ruokana on tosin kaikellaiset hiiret, kärmeet, samma
kot j. s., mutta se hävittää myös paljon metsän otuksia. 
Etenkin se tekee vahinkoa sillä, että etsii ja  syö lintujen 
munia ja poikasia. Muutamin paikoin voi sitä paljonkin syyt
tää lintupesusten turmeltumisesta. Täysikasvuisetkin linnut 
joutuvat usein sen saaliiksi. Vieläpä jäniksenkin se joskus 
osaa surmata.
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Paritteluaika on Maaliskuussa. Noin viisiviikkoisen tii- 
neyden perästä synnyttää emäkärppä 3—6 poikasta, taval
lisesti johonkin maankoloon, kiviraunioon, onttoon puuhun 
j. n. e.

Tuskin mikään eläin on kärppää notkeampi ja kette
rämpi; se puikahtaa ahtaimmistakin lävistä ja kapuilee suk
kelasti puihin. Myöskin uimaan on se taitava.

Sen jäljet ovat viistossa ja  jokseenkin kaukana toisistaan.
Kärppäin valkoisia talvinahkoja ei tätä nykyä käytetä 

läheskään niin paljoa kuin ennen.

Metsästys.
Talvella etsitään kärpän jälkiä ja  tavallisesti vähällä 

keksitään sen olinpaikka, josta se miten milloinkin karkoi- 
tetaan, ja  saadaan tapetuksi.

Kärppiä voidaan pyytää samoilla satimilla kuin hille- 
reitä. Syötiksi on paras panna elävä hiiri tahi rotta taik- 
kapa lintu.

Mitä edellä on sanottu tavallisesta kärpästä eli porti
mosta, sopii myös nirppaan eli vähään kärppään.

Hylkeet.
Ne hylkeet, joita meidän rannoilla oleskelee ja  joita 

siis meillä saatetaan pyytää, ovat: Merihylje eli Harmaa
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hylje sekä Lahtihylheistä Täplikäs hylje eli Meriviikari ja  
Kiekura-hylje eli Pikku-viikari.

Merihylje.
Tämä hyljelaji oleskelee enimmäkseen saaristojen ulko

luodoilla tahi aavassa meressä. Ainoastaan harvoin käy se 
sisäsaarilla. Se tekee eri vuoden ajoilla retkejä eri paikoille 
meressä. Itämeren pohjais-osista, jossa se on talveansa ja 
poikii, kulkee se kevätpuolella etelämmälle, kun poikaset ovat 
niin varttuneita, että voivat seurata vanhoja hylkeitä ja itse 
hankkia ruokansa.

Merihylkeet elävät tavallisesti isoissa parvissa. Illoin 
nousevat ne äärimmäisille kareille yöksi lepäämään. Silloin 
ne usein joutuvat riitaan makuupaikoista ja  karjahtelevat, 
että kauvaksi kuuluu.

Paritteluaika sattuu Juhannuksen seuduilla. Talvella 
Helmikuussa, useinkin mitä kovimmalla pakkasella, tekee 
naaras poikasen jäälle. Poikanen on ensi viikkoina hidas ja  
tyhmä. Se usein ei vaaran sattuessa liikahda paikastansa 
hakemaan niitä reikiä, joista vanhat hylkeet puikahtavat 

jään alle.

Merihylje, jonka ravintoaineina on kaikellaiset kalat, 
on meidän hylkeistä syöläimpiä.

Kuoliaaksi ammuttuna se ylimalkaan ei pysy veden 
päällä, vaan uppoontuu, samoin kuin muutkin hylkeen lajit. 
Naarakset, jotka useimmiten ovat lihavampia kuin koirakset, 
jäävät kuitenkin joskus veden pinnalle kellumaan.

Hylkeet ovat erinomattain arvokkaita rasvansa tähden, 
jota isossa hylkeessä voi olla 12 leiviskäänkin. Nahka tosin 
sopii useihin tarpeihin, mutta ei ole erittäin suuressa hin
nassa. Hylkeen lihaa, varsinkin nuorempain, syövät saaris
tolaiset useissa paikoin.
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Jahti.
A) Jahti koirilla.

Tähän metsästykseen käydään Helmi- tahi Maaliskuus
sa, jolloin harmaita hylkeitä välistä suurissa joukoissa tava
taan meressä kulkevilla ajojäillä eli jääteleillä. Tavallisesti 
yhtyy isompi määrä metsästäjiä ja jakautuu kahteen tahi 
kolmeen veneesen, niin että, jos retkellä vaara sattuu, voi
daan toisiansa auttaa.

Jääröykkiön tavattuansa panevat he veneet tyynenpuo- 
lelle ja nousevat sitte jäälle katsomaan, lieneekö siellä hyl
keitä. Avuksi tässä käytetään usein paria siihen totutettua 
koiraa. Nämät tavallisesti haistavat hylkeet sanomattoman 
kaukaa, jonka perästä ne heti rientävät sinnepäin ja  paikal
laan haukkumalla ilmoittavat, missä hylkeet ovat. Parasta 
on kuitenkin, jos koiritta päästään hylkeiden olopaikalle, sillä 
muutamat niistä voivat ennen aikojaan mennä pakoon, kos
kapa koirat ennen pääsevät perille kuin jahtimiehet.

Jos nyt hylkeiden olopaikka on tavalla tahi toisella 
keksitty, pitää miesten rientää nuijilla tahi piikkisauvoilla 
kuonoon tahi päähän iskemällä tappamaan niin monta van
hoista hylkeistä, kuin ei ennätä pelastautua niihin jään reikiin, 
joita läheisyydessä on. Poikahylkeiden kanssa, jotka vielä 
ovat ylen nuoria tahi hitaita pakoon menemään, ei sitte jah- 
timiehellä ole suurta vaivaa. Niiden lopetus käy helposti.

Jos on syytä luulla hylkeillä olevan useita ja  isoja rei
kiä jäässä, joihin ne heti voivat viskautua, niin pian kuin 
ovat nähneet jahtimiehet, tahi jos ne makaavat jään reunalla 
merenselälle päin ja niiden siis on vielä huokeampi paeta, 
niin on parasta, että jahtimiehet, joiden tulee, vähemmän 
säikähyttääksensä, olla hylkeennahkoihin puettuina, varovasti 
ryömivät ampumatkalle, ampumaan niitä pyssyllä. Jos suu
rempi joukko hylkeitä on koolla yhdessä kohden ja ne 
tappelevat makuupaikoista, karjahtelevat ne tavallisesti niin 
kovasti, että hyvin vähän huomaavat pyssyn paukahdusta. 
Näin voidaan useinkin kaataa monta monituista, ennenkuin 
muut menevät pakoon.
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Sittenkuin on tapettu kaikki ne hylkeet, jotka eivät ole 
pakoon pääsneet, tulee jahtimiesten asettua jääreikäin suulle, 
ääneti odottamaan paenneita. Nämät tavallisesti ennen pit
kää tulevat näkyviin, osaksi ilmaa hengittääksensä, osaksi 
hakemaan poikasiansa. Niin pian kuin ne pistävät kuononsa 
ylös avannosta, voidaan niihin pistää sillä keihäällä, jolla 
kunkin miehen pitää olla varustettu. Sen tapahduttua tem
mataan keihäsvarsi irti raudasta, sittenkuin jahtimies kuiten
kin ensin on vahvasti tarttunut keihään nuoraan. Hylkeen 
annetaan sitte, väsyksiin tullakseen, uida veteen nuoran kanssa 
niin pitkälle kuin tämä ulottuu, ennenkuin koetetaan sitä 
jäälle vetää. Pian näkyykin hylje taas vedenkalvossa. Jos 
se nyt paljon ponnistaa vastaan, pistää sitä uudelleen joku 
toinen mies, joka sitte tekee apua sen hinaamisessa jään 
päälle.

B) Seisonta-ampuminen
vietteellä

toimitetaan parittelun aikana. Jahtimies silloin lähtee sille 
kulmalle, jossa hylkeiden kuullaan ulvoen toisiansa huutavan.

Hänen tultuansa ne tosin pakenevat siltä kallionkielel
tä, jossa ovat koolla, mutta palajavat tavallisesti, jos hän 
tunnin parin kuluttua jääryttelee niiden ääntä. Jahtimiehen 
pitää yhä edelleen äänellä viettelemän, kunnes hylkeet tule
vat niin matalaan veteen, että ne, jotka ammutaan, saadaan 
pohjasta ylös vedetyiksi, johon ne tähän aikaan vuotta aina 
uppoovat, koska ovat sangen laihoja. Jos jahtimies on sievä 
ampumaan, saattaa hän usein tappaa useampia, ennenkuin 
muut taas pakenevat.

Muuten merihylje hyvin usein ammutaan, kun se sa
tunnaisesti tavataan joko merellä tahi jollakin luodolla ma
kaamassa.

Lahtiliylkeet.
Täplikäs hylje eli MeriviiJcari oleskelee harvoin tahi 

ei koskaan meren ulapalla, vaan tavataan enimmiten saaris
toissa, joissa se usein käy sisälahdissa. Nämät eivät milloin
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kaan elele isoissa parvissa, niinkuin edellä mainittu hyljelaji. 
Paritteluajalla Syyskuussa ne kuitenkin kokoontuvat joukol
takin. Tavallisesti on meriviikarilla määrätyt lepopaikat, ma
talat kalliot taikka kivet, joilla se oleskelee yöllä, mutta joskus 
päivälläkin, etenkin puolipäivän aikaan auringon paisteella.

Tämä hyljelaji on arempi kuin muut hylkeet, jonkatäh- 
den on vaikeampi päästä ampumatkalle.

Naaras synnyttää poikasensa Kesäkuun lopulla. Tämä 
on ketterä ja  vilkas, niin että sitä on vaikea pyytää, sillä 
vaaran tultua se nopeasti menee veteen.

Saaristolaisille tämä hylje usein tekee suuren vahingon 
siten että rikkoo heidän verkkonsa ja  syö kalat niistä. Va
hingonteon puolesta on seuraava laji kuitenkin pahempi.

Kiekura-hylje eli Pihkuviikari.
Elantonsa puolesta on tämä hylje hyvin yhdentapainen 

kuin edellinenkin, mutta ei yhtä pelkuri.
Paritteluaika sattunee Kesäkuussa, jonka perästä naa

ras Maalis- tahi Huhtikuulla saa yhden poikasen.
Lihavimpana ollessaan pysyy tämä hylje tavallisesti ve

den päällä ammuttunakin.

Jahti.
Käymäammimtaa

pidetään tavallisesti ainoastaan talvella, parhaittain lähem
pänä kevättä, jolloin hylkeet makaavat jäällä tahi jollakin 
kalliolla tahi kivikarilla lekottelemassa. Kuitenkin voipi ke- 
säiseenkin aikaan salaa päästä ampumaan jonkun lahtihylkeen.

Helpoimmin voidaan hiipiä ampumatkalle, jos, ollakseen 
niin paljon kuin suinkin lumen näköisenä, vedetään valkoi
nen paita tahi muu semmoinen vaatetten ylle ja  pannaan 
päähän valkoinen lakki. Eräissä paikoin pitävät hylkeen- 
ampujat suojanansa kahden seipään väliin levitettyä purjetta, 
jota kuljettavat edessänsä, kun ampumatkalle pyrkivät, mikä 
aina on tehtävä vastatuuleen, etfei hylje saa haistetuksi ja  
siten tule ennen aikojaan varoitetuksi.
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Eyöstölintujen metsästys.
Tähän osastoon kuuluu kotkain, haukkain, sääskien ja,, 

huhkainten sekä korpin, variksen ja  harakan ampuminen.

Maakotka.
Tämä ryöstölintu oleskelee vuorimetsissä, mutta joskus; 

myös kallioisilla, metsättömillä seuduilla, enimmiten sydän
mailla. Se on suurimmassa mitassa rohkea, julma ja  ahnaa 
lintu, erinomaisen tarkkanäköinen ja  nopealentoinen.

Se syö pääasiallisesti elä
viä, lämminverisiä eläimiä, niin 
hyvin nisäkkäitä kuin lintuja
kin. Edellisistä raatelee se ka
ritsoita, vuonia, peuranvasikoi- 
ta, jäniksiä y. m. sekä jälki
mäisistä siipikarjaa, sekä men
soja, teeriä, kurkia j. n. e.

Talvisaikaan, jolloin sillä 
tavallisesti ei ole eläviä saa
liita kylläksi saatavana, menee 
se haaskalle eli raadolle, kui
tenkin vaan niin kauvan kuin 
tämä on pilaantumatta.

Koiras ja naaras elävät 
enimmiten yhdessä kaiken vuotta ja  niillä on määrätty ryös- 
töpaikkansa, jonka piiriin eivät salli muiden ryöstölintujen 
asettua. Vieläpä ne ajavat pois poikasensakin, kun nämät 
taitavat elättää itseänsä. Naaraksen hautomis-aikana on kok 
ras yksinään ryöstöllä ja  tuo sille ravintoaineita pesälle.

Pesänsä tekee maakotka tavallisesti jonkun korkean ja,
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jyrkän kallion nyppylälle, mutta joskus myös hyvin korkei- 
hin puihin. Pesä, joka on kokoon pantu oksista, ruohotur- 
peista j. s., on usein jopa 6 jalkaakin poikkimitalleen sekä 
aivan tasainen, ilman mitään kuopannetta keskellä. Munansa, 
luvultaan 2 tahi 3, munii maakotka Maaliskuun keskivälillä 
ja  kuorii ne noin kuukauden perästä.

Maakotkan ääni on samoin kuin muidenkin haukanlais- 
ten ryöstölintujen räikeää, uikuttavaa vihellystä.

Merikotka
pitää tyyssijaansa vuorimetsissä, jotka ovat lähellä meren
rantoja, järviä, jokia tahi muita vesiä. Se ei ole niin roh
kea ja  kavala kuin maakotka; eikä lennäkään niin nopeasti 
ja  korkealla, vaan tavallisesti laukuilee ja  liipottelee koh
tuullisen korkealla maasta. Hyvin vitkallinen luonnostaan 
istuu se — paitsi muutamina tunteina päivällä, jolloin ruo
kaansa hakee — enimmän osan aikaansa jollakin korkealla 
paikalla, josta on lavea näköala.

Merikotka elää sekä suuremmista kaloista että nisäeläi- 
mistä ja  linnuista, niinkuin jäniksistä, hylkeenpojista, teeris
tä, sorsista, hanhista y. m. Siitä on ten tähden suurta vahinkoa 
niin hyvin kalastukselle kuin myös metsästykselle niillä pai
koin, mistä se on jahtimaansa valinnut.

Sangen usein menee merikotka haaskalle, sittekin kuin 
se on alkanut mädätä. Rannalle loiskuneita kaloja se et
sii halukkaasti.

Pesänsä, joka on maakotkan pesän kaltainen, rakentaa 
se jollekin korkealle pääsemättömälle kalliolle tahi korkeaan 
puuhun, ei kauvas vedestä, ei ainakaan pitemmälle kuin nel
jännes-penikulman matkalle.

Samoin kuin muutkin ryöstölinnut tekee merikotka vaan 
muutamia munia; tavallisesti 2, mutta välistä myös 3.

Kalasääski.
Tämä ainoastaan kalastukselle haitallinen ryöstölintu 

tavataan niin hyvin metsissä, joiden lävitse juoksee kalaisia
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jokia tahi joiden läheisyydessä on järviä ja  kalalampia, kuin 
myös merenrannikolla ja sen läheisillä saarilla.

Kalasääsket tosin lentävät liipotellen, mutta nopeammin 
ja  korkeammalla kuin merikotka. Jonkin saaliin havates- 
saan lekuttelee se hetkisen yhdessä kohden, kunnes nuolen 
nopeudella syöksähtää sen kimppuun.

Kalasääski en ruokana sanotaan ainoastaan olevan kaloja.
Pesässä, jonka kalasääski tekee johonkin korkeaan puu

hun, välistä puolen penikulmankin päähän vedestä, tavataan 
Kesäkuun keskivälillä 2 tahi 3, harvoin 4 munaa.

Muuttolintu ollen lähtee kalasääski meiltä talven alussa 
ja  palajaa aikaisin keväällä takaisin.

Ajoliaukka
oleksii kesällä jylhissä vuoriseuduissa eikä ole silloin tavat
tavana alemmissa metsissä. Vanhemmat ajohaukat pysyvät 
enemmiten kaiken vuotta pohjaismaissa; nuoremmat taas vä
listä talvella, etenkin jos se on ankara, muuttavat eteläisem- 
piin maihin.

Tämä haukka on muita etevämpi rohkeudessa, nopeu
dessa ja kestäväisyydessä. Se oli sentähden mitä suurimmassa 
arvossa pidetty niinä aikoina, joina jahti- eli ajohaukoilla 
metsästettiin. Lintuja ajaessaan koettaa se aina päästä kor
keuteen, sitte ylhäältäpäin karatakseen saaliinsa päälle. Har
voin se ottaa linnun kiinni maasta, vaan mieluimmin len
nossa tahi puusta. Sen ravintona ovat suuremmat linnut, 
niinkuin metsikanat, metsot, teeret, pyyt, sorsat y. m, sekä 
pienemmät nisäeläimet, niinkuin jänikset j. n. e.

Pesänsä tekee ajohaukka jollekin korkealle yksinäiselle 
kalliolle sekä munii 3 tahi 4 munaa.

Muuttohaukka
asuskelee ylävissä ja  autioissa vuorimaissa, varsinkin metsää 
kasvavissa eikä kaukana vesistä olevissa.

Sen lento käy korkealla ja perin nopeasti, jonkatähden 
se ottaakin saaliinsa kernaammin lennossa. — Se ajaa takaa 
milt’ei kaikkia metsälintuja, metsosta alkaen aina kurppaan
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asti, ja  pidetään siis syystä vahingollisimpiin ryöstölintuihin 
kuuluvana.

Pesä tavataan kallionkolossa tahi korkean puun lat
vassa. Munia on luvultaan 2—4.

Muuttohaukka on, niinkuin nimikin sanoo, muuttolintu, 
joka lähtee meidän mailta Syyskuun lopulla tahi Lokakuun 
alussa ja  tavallisesti tänne palajaa yksin ajoin kuin kahlaja- 
ja  uimalinnut.

Pontahaukka
oleskelee mielellään metsänrinteessä lähellä viljelysmaita, 
joissa se päivillä pitää jahtiansa. Samoin kuin kaksi edel
listä haukanlajia ottaa se saaliinsa tavallisesti ilmassa kiinni, 
sittenkuin on ihmeen nopeasti viisteelleen kiitänyt sen nis
kaan. Poutahaukan nopeus on niin suuri, että sanotaan 
saavuttavan pääskysenkin lennossa.

Useimmat poutahaukat ovat muuttolintuja; ainoastaan 
joku jää tänne talveksi. — Ne elävät tosin enimmästi pik
kulinnuista, niinkuin kiuruista, peiposista y. m., mutta usein
kin ne myös hätyyttävät nuoria peltokanoja, kurppia j. s. 
Niiden nähdään joskus seuraavan metsästäjää melkoisen mat
kan päässä, ollakseen valmiina, kun jokin linnunpesus liik
keelle nostetaan. Hiiret ja hyönteiset ovat myös sen syö
tävää.

Poutahaukka pesii tavallisesti korkeissa puissa — jok
seenkin harvoin kallionkoloissa — ja  tekee 3 tahi 4 munaa. 
Jos sen pesää lähestytään, ilmaisee se sen ehtimiseen kirku- 
malla ja  lentää kierrellen alas sen pään ympäri, joka lä
helle tulee.

Kanahaukka.
Tätä haukkaa, vaikk’ei se suinkaan ole niin erinomai

sen nopea lentämään, pidetään syystä semmoisena ryöstölin- 
tuna, joka suuren lukumääränsä kautta sekä julkealla roh
keudellansa ja murhanhimollansa tekee metsästystoimelle suu
rinta vahinkoa. Saaliinsa ottaa se tavallisesti maasta tahi

6
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puista. Hitaanlaisesti lentäviä lintuja se kuitenkin myös 
lennossa sieppaa. Tavallisesti se karkaa päälle sivultapäin 
ja  liitää siivet leveällään otuksensa kimppuun. Saalista väi
jy essään on se enemmiten jollakin aidalla, kivellä tahi alem
malla puunoksalla, eikä siis, niinkuin kotkat ja  useat muut 
haukat, sitä varten valitse korkeita paikkoja. Näin se saat
taa tuntikausia istua ympärilleen tähyilemässä. Harvemmu- 
ten saa sen nähdä matalalla lentäen laukuilevan ketojen 
päällä saalista hakemassa.

Jos se kerran on keksinyt, missä poikue metsikanoja, 
teeriä tahi muita lintuja tavallisesti pitää tyyssijaansa, niin 
se usein ei lähde paikalta, ennenkuin on siepponut jok’ai- 
noan niistä. — Jos se saalista pyytäessään karkaa ohitse, 
mikä kuitenkin harvoin tapahtuu, ei se tavallisesti mene kau
vas, vaan seisattuu pian odottamaan sopivaa hetkeä yrityk
sensä uudistamiseen.

Kanahaukka on ylipäin muuttolintu, joka on talvensa 
etelämmissä maissa. Suuri joukko niitä lintuja, varsinkin 
vanhempia, jää kuitenkin meidän maille koko vuodeksi. — 
Sen ravintona ovat kaikellaiset nisäeläimet ja  linnut, jotka 
ovat sen kokoisia, että se saa ne voitetuiksi. Yksin metso
kin ja  täysikasvuinen jänis voivat joutua sen saaliiksi. Hä
tätilassa saa se tyytyä hiiriin, rottiin, mäyriin j. m. s., vie
läpä pahentuneesen lihaankin.

Ei niinkään harvoin se pane saalista tasan metsästäjän 
kanssa, siten että seuraa häntä jonkun matkan päässä, voi
dakseen rientää esiin, kun otus ajetaan ylös. Hurttakoirilla 
metsästettäessä sattuu hyvin usein, että se tarkalleen seuraa 
koiria, hiljaa lekutellen niiden päällä, keksiäksensä ja  anas- 
taaksensa sitä jänistä, jota ne ajavat.

Pesäpaikkansa valitsee kanahaukka jokseenkin isopui- 
sessa metsässä. Se tekee pesänsä tavallisesti keskikokoiseen 
kuuseen, ihan liki runkoa, noin kolme neljäsosaa juuresta 
ylöspäin. Munat, 3 tahi 4 luvultansa, tavataan Huhtikuun 
lopulla tahi alussa Toukokuuta. — Jos naaras ammutaan 
hautomusaikana, sanotaan koiraksen elättävän poikaset, sit
tenkuin ne itse on hautonut ja kuorinutkin.
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Kun on havaittu monenkin ampuvan käärme-latvasiipiä, 
joita hiirihaukoiksikin nimitetään, ja muita enemmän hyödylli
siä kuin vahingollisia ryöstölintuja, siinä luulossa, että ne 
ovat kanahaukkoja, joista tapporahat saadaan, ja  kun ylei
sössä tämä luulo vahvistuu alinomaa sattuvista erehdyksistä 
semmoisten palkintojen maksamisessa, joten valtiolle tulee 
melkoinen rahatappio, niin lienee hyödyksi tässä koettaa il
moittaa muutamia tunnusmerkkejä, jotka kanahaukan eroit- 
tavat muista ryöstölinnuista.

Ne tunnusmerkit, joita tässä huomioon saatetaan, ovat 
seuraavat:

l:ksi että häntä kahdella kolmanneksella mittaansa 
ulottuu kokoonpantujen siipien kärkiä pitemmälle;

2:ksi että nokkaleuka-ympyrällä db (katso kuvaa) on keski
pisteensä c kohdassa;

3:ksi että säärivarsi (katso a kuvassa) on etupuolelta pääl
lystetty yhtä riviä ylhäältä alaspäin olevilla poikkipuolisilla 
hilsmalevyillä, 11—14 luvultaan, jotka alapuolessa (b koh
dassa) ovat noin 4 vertaa niin leveitä kuin pitkiä. — Nuo-
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mutta vanhemmilla on säärivarren etupuoli enemmän sileä 
remmissä haukoissa voi nämät hilsmat hyvin selvästi eroittaa,

ja  kiiltävä, niin että vasta tarkemmin katsottua voidaan ne 
toisistansa eroittaa.

W  arpuishaukka
on metsästykselle vahingollisempi kuin moni luuleekaan. 
Tosi on kyllä, että se enimmästi hätyyttää pikkulintuja; 
mutta kuitenkin se myös suuresti hävittelee useita metsäs
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tettäviäkin lintuja, niinkuin metsikanoja, pyitä, nuoria teeriä 
y. m. Hätätilassa se syö hiiriä ja  rottia.

Se pitää tyyssijaansa metsissä, etenkin aukeiden kent
täin vierellä olevissa. Samoin kuin kanahaukka on se sekä 
muutto- että paikkalintu; ja  muutenkin ovat ne molemmat 
elantotapansa puolesta hyvin yhtäläisiä.

Pesänsä, jossa tavataan 3 ä 5 munaa, tekee se taval
lisesti johonkin kuuseen ihan liki runkoa, keskimatkalle tahi 
kaksi kolmasosaa juurelta.

Xlmahaukka,
jota myös sääskeksi sanotaan, oleksii mieluimmin metsänlai- 
doissa viljelysmaiden vieressä. Syyskuun lopulla muuttaa 
se pois ja tulee takaisin Maaliskuun loppupäivinä. Kuiten
kin on muuton aika, samoin kuin muuttolintujen yleiseen, 
sen mukaan miten aikaisemmin tahi myöhemmin niin kevät 
kuin syksykin tulee.

Ilmahaukkaa voipi syystä pitää mitä pelkurimpiin ja 
hitaimpiin ryöstölintuihin kuuluvana. Ylipäin se uskaltaa 
hätyyttää ainoastaan vähempiä ja  heikompia eläimiä. Wa- 
risten ja  korppien, jotka alati ovat sen vainoojina, antaa se 
helposti peljättää itsensä pois saaliiltansa. Kun ne liian 
kiivaasti sitä ahdistavat, nousee se niin korkealle ilmaan, 
etteivät voi sitä seurata, useasti niin ihmeen korkealle, että 
näkyy vaan pienenä pilkkuna.

Ilmahaukka on varsin kykenemätön lintua lennossa 
kiinni saamaan. Vaarallisin on se nuorille metsikanoille, 
peltopyille, leivosille, kananpojille j. s., joita se ryöstöretkil- 
länsä onnistuu maassa tavata. Kun ei maukkaampaa ruo
kaa ole saatavana, pitää se hyvänään rottia, hiiriä ja  rusti- 
aisia, vieläpä matojakin ja  etanoita, sekä menee useinkin 
haaskallekin tahi järvenrannasta mädänneitä kaloja syömään.

Pesänsä ilmahaukka tekee korkean puun latvaan.

Suoliankat
eli jänishaukat oleskelevat kesällä — jona aikana ne meillä 
ovat — tasaisilla, pensaita ja  ruohoa kasvavilla rämemailla.



86

Ne ovat ilmahaukkaa viisaampia ja arempia eivätkä siitä 
syystä yhtä huokeita ampua. Niiden ravintoaineina eivät 
ainoastaan ole rustiaiset, hyönteiset, kalat ja  vähäisemmät 
nisäeläimet, vaan myös vesilintujen poikaset, kahlaajalinnut, 
metsikanat y. m. linnut, jonkatähden ne ovat metsästykselle 
suurta vahinkoa tekevinä pidettävät. Saalista etsiessänsä 
lentää liipottelevat ja  kiekkuilevat ne tavantakaa matalalla 
maata pitkin. — Pesänsä ne tekevät ruohojen ja  kahilain 
sekaan. Kun pesää lähestytään, niin ne, etenkin jos niillä 
on poikaset, levottomuuttansa osoittavat edes ja takaisin siinä 
lentämällä vähän matkan päässä, useasti ammuttavissakin 
ollen.

Kun sorsia tahi kurppia ampumassa ollaan ruovokoissa 
ja  pajupensaissa, joissa suohaukat useasti päivällä piileske- 
levät, päästävät ne, varsinkin poikaset, hyvinkin usein koi
ran aivan lähelle ja saadaan siten ammutuiksi. Tämä met
sästys on kuitenkin aina satunnaista.

Haukan- ja  kotkansukuisten lintujen 
metsästyksen tapoja.

A. Seisonta-ampuminen.
l:ksi. Pesältä.

Tehokkaimpia keinoja saada ryöstölintujen lukua vähe
nemään on niiden pesäin etsintä keväällä, sillä silloin on 
hyvää tilaisuutta hävittää sekä munia tahi poikasia että van
hoja lintuja.

Ylimalkaan ei ole vaikea keksiä, minkä paikan ryöstö- 
lintu-pari on pesäksensä valinnut vuodeksi. Tämä tulee ilmi 
niin hyvin niiden kirkumisesta paritteluaikana, kuin myös 
niiden alituisesta lentelemisestä saman paikan päällä. Pesää 
haettaessa on sitä paitsi jonkinmoista johtoa lintujen kalkin- 
karvaisista sonnista, joita sekä luita ja  muita jäännöksiä 
niiden syömistä linnuista ja  muista eläimistä aina on lähei
syydessä. — Jos syystä tahi toisesta on jätetty pari ryöstö-



lintuja häiritsemättä pesäänsä, voipi olla varsin varma, että 
ne sieltä löytää tulevanakin vuonna. Useimpia ryöstölintuja 
haluttaa nimittäin pitää samaa pesää pitemmän aikaa — 
jopa muutamia koko elinkautensakin. — Ja vaikka nekin 
linnut surmataan, jotka ovat pesän tehneet, tapahtuu usein
kin, että joku toinen parikunta ottaa sen oltavaksensa. Vii
sainta siis aina on olla hävittämättä ryöstölinnun pesää, sit
tenkuin siitä on munat tahi poikaset otettu, vaan on se jä
tettävä semmoisekseen, jotta taas toiste voidaan saada ne 
uudet asujamet, jotka sen ovat anastaneet.

Siihen aikaan, jolloin ryöstölinnut pesäänsä rakentavat, 
ei ole syytä koettaa niitä ampua. Tosin saatetaan sangen 
helposti saada tilaisuutta ampua ainakin toinen niistä, jos 
niiden poissa ollessa taidetaan hyvin piiloutua pesän lähei
syyteen. Mutta ensiksikin on hyvin epätietoista, onko, jos 
laukaus osuu, onnistunut juuri naarasta ampua, joka on tär
keintä. Toiseksi on pelkäämistä, että lintupari, jos se on 
säikähtynyt syrjään-ampumisesta tahi muusta syystä, ainai
seksi luopuu aljetusta työstänsä ja  etsii toisen pesintäpaikan, 
joka ehkä jää metsästäjältä löytämättä. — Viisainta siis on 
malttaa, kunnes naaras rupee hautomaan, tahi vielä parem
min, kumminkin mitä arempiin ryöstölintuihin tulee, siksi 
kuin poikaset ovat kuorittuina, jolloin vanhemmilta luonnol
linen pelko ja varovaisuus paljon vähenee. Tällä aikaa py- 
syskelee koiraskin enemmän kuin muulloin lähellä pesää, 
mistä myös on syytä jahdin lykkäämiseen tuonnemmaksi.

Jos halutaan ampua ryöstölintuja hautomisen ajalla, 
on parasta että yksi tahi kaksi ampujaa hiipii niin ääneti 
kuin suinkin ja niin lähelle pesää kuin voivat, tarvitsematta 
peljätä säikähyttävänsä munilla makaavaa emää. Tämän 
tapahduttua pitää jonkun kolmannen karkoittaa sitä pesästä, 
että holleille asettuneet ampujat saavat sen ammutuksi. Jos 
se pesästä lähteissään lentää ylen paljon sivulle päin, niin 
■■etfei siihen aivan varmaan voi osata, on aina viisainta sääs
tää ampuminen toistaiseksi, koskapa lintua, jos syrjään am
mutaan, sittemmin aina on paljoa vaikeampi saavuttaa.
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Muuan toinen tapa on myös se, että yksi tahi pari 
henkilöä menee niin jyryten pesän sivutse, että naaras lintu 
peljästyy ja  lentää ulos, joten ampuja saa tilaisuutta, sen 
poissa ollessa, hiipiä ampumatkalle pesältä. Toisen tahi 
toisten mennessä edelleen odottaa hän tässä hyvin piilossa 
uloslentänyttä lintua, joka, kun kaikki taas on hiljaa, ei aa
vista mitään pahaa, vaan pian palajaa surmaansa saamaan.

Hyvä ei ole ampua pesässä olevaa emälintua, jos pesä 
on tehty korkeaan puuhun, koska haulit tavallisesti eivät 
kyllin voimakkaasti tunkeudu sen lävitse lintua haavoitta
maan, mutta sen sijaan useasti saattavat rikkoa munat, josta 
on se seuraus, että pesä tulee siksi päivää hyljätyksi.

Mitä koiraslintuun tulee, joka enimmäkseen on ruoka- 
varoja hankkimassa, saapi siksi kertaa rakennetussa ampu- 
kojussa koettaa odottaa sen kotiintuloa. Odotus käy kui
tenkin useimmiten pitkäksi ja aikaa menettäväksi.

2:ksi. TVietteellä.

Paritteluaikana, tahi vielä paremmin kun poikaset jo 
ovat lentoon lähteviä, voipi ryöstölintuja niiden ääntä mu
kailemalla helposti vietellä ampumatkalle. Tässä on, niin
kuin kaikessa ryöstölinnun-jahdissa, erinomaisen tärkeätä, 
että mennään hyvin piiloon. Nämät linnut ovat nimittäin 
hyvin tarkkanäköisiä ja  huomaavat helposti metsästäjän vä- 
himmänkin liikunnon, jos ei hän ole hyvin peitossa, ja  niitä 
on sen jälkeen sangen vaikea saada peitetyiksi, kumminkin sa
mana päivänä ja  lähinnä seuraavina. Näin on varsinkin 
asian laita, mitä vanhoihin lintuihin tulee.

Niistä vietekaluista, joita käytetään ryöstölintujen hou
kuttimina, mainitaan tässä ainoastaan niin sanottu „haukka- 
pillitc. Tässä on kaksi sisäpuolelta tasaista, ulkopuolelta pyö
reätä, noin 3 tuuman pituista puunkappaletta, jotka puolelta 
pituudeltaan ovat kokonaan toisiinsa liitetyt, mutta toisessa 
puolessaan vähän koverretut. Tähän onttopaikkaan on so
vitettu messinkinen; tahi puinen kieli, jota vastaan puhalle
taan, kun tahdotaan saada vieteääntä kuulumaan. — Jon
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kun aikaa harjoiteltua käy helposti paljaalla suullakin hou
kutella ryöstölintuja.

Joskus onnistuu metsästäjän saada ryöstölintuja ampu
matkalle houkutelluiksi silläkin tavalla, että mukailee teeren- 
tahi metsonpoikasen ääntä.

3 :ksi. HmiJikaj alta.
Useimmat haukkamaiset ryöstölinnut pitävät, vaikka 

tosin vähemmässä määrässä kuin varislinnut, suurta vihaa 
huuhkajalle ja  sen heimolaisille. Niin pian kuin ne siis 
semmoisen havaitsevat, eivät ne ole paikalle tulematta, lä
hempää osoittaaksensa nurjaa mieltänsä. Kesy huuhkaja 
tahi hätätilassa isompi pöllö on sentähden metsästäjälle suu
reksi avuksi, kun hän tahtoo houkutella ryöstölintuja ampu
matkalle.

Paras paikka tämän jahdin pitämiseen on jokin aukea 
ala, jonka ylitse tiedetään ryöstölinnuilla olevan tapana len
nellä, erinomattainkin syksyin keväin, kun muuttoa tekevät. 
Täällä kätkee metsästäjä itsensä johonkin rappeutuneesen 
yksinäiseen huoneukseen, kiviaidan viereen, tiheään pensaa- 
sen t. m. s., sitä ennen noin 15 ä 20 askeleen päähän si- 
dottuaan huuhkajansa maahan lyötyyn vaajaan tahi muuhun 
sopivaan esineesen kiinni. — Jos ei ole metsästäjälle sovel- 
jasta suojusta sillä paikalla, jonka hän muuten pitää kelvol
lisena, niin sopii maahan kaivamalla laittaa ampumaja, taik
ka vaan kyhätä yksinkertainen risu- tahi kivikoju, joka myös 
kelpaa, ainakin sittenkuin linnut ovat tottuneet näkemään 
sitä ensimmältä outoa esinettä. — Eduksi on, jos yksi tahi 
pari puuta, joissa on muutamia kuivia oksia, kasvaa ampu- 
matkalla siitä paikasta, joka valittu on. Muutamat ryöstö- 
linnut lennähtävät nimittäin mielellään puuhun ja ovat siis 
huokeampia ampua kuin lennossa, joka useimmiten sen ah
taan tilan vuoksi, jota ampukojussa on, käy vaikeaksi, vie
läpä joskus mahdottomaksikin, ellei ampuja yhtäkkiä hy
pähdä ulos piilostansa, kun aikoo ampua.

Parhaiten menestyy tämä metsästys ryöstölintujen muut- 
toaikana keväällä ja syksyllä, mutta etenkin syksyllä,' jolloin
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nuoret linnut eivät vielä ole ennättäneet oppia vanhempainsa 
arkuutta ja  varovaisuutta. — Metsästäjän tulee olla paikas
sansa hyvissä ajoin aamusella jonakin tuulettomana ja sel
keänä päivänä. Myöskin jälkeen puolipäivän saattaa hän 
ulospanna huuhkaajansa, vaikkei se kuitenkaan käy yhtä 
hyvällä menestyksellä.

Linnun ammuttuansa pitää metsästäjän jättää se maa
han, kunnes metsästys on päättynyt. Ei ole nimittäin hyvä 
tulla näkyviin, jos tahdotaan odottaa useampia, jotka ehkä 
vielä ovat lähistössä, mutta eivät ole uskaltaneet tulla esiin. 
Jos on koira, joka luotettavasti käsketyn noutaa, sopii kui
tenkin antaa sen tuoda, mitä ammuttu on. Tämä ei paljoa 
säikähytä.

Niille variksille ja korpeille, joita tavallisesti tulee pai
kalle, ei ole syytä tuhlata montakaan laukausta, jos muka 
tahdotaan tehdä hävitystä varsinaisten ryöstölintujen jou
kossa, jotka paljosta ampumisesta arastuvat ja niin tietävät 
varoa itsensä.

Sen huuhkajan, joka vietelinnuksi pannaan, pitää mie
luimmin olla äkäistä laatua, niin että se röyhistää höyhe
nensä ja  lyö siipiänsä, kun viholliset sitä lähenevät. Niiden 
raivo lisääntyy siitä ja  huomionsa syrjähtyy metsästäjästä. 
Jos taas huuhkaja on peloillaan ja  kyyristyksissä, eivät ne 
jää isoksi aikaa, vaan käyvät ainoastaan pikimmältään ter
vehtimässä.

4:ksi. Haaskalta.

Tätä metsästystapaa sopii käyttää oikeastaan vaan kot
kille, vaikka tosin muutkin ryöstölinnut, kun ei muuta ruo
kaa ole, menevät haaskalle ja silloin saadaan kaadetuiksi.

Kotkaa varten on välttämätöntä kaivaa maahan ampu- 
maja, sillä muuten se aavistaa pahaa. Se laitetaan auke
alle paikalle, jossa haaska eli raato helposti näkyy ja jossa 
pensaat, puut tahi isommat kivet eivät kotkalle anna mitään 
epäluulon syytä.

Syksyllä, lopulla Lokakuuta tahi Marraskuun alulla, 
pannaan ulos haaska, joka saatavana on, — hevonen, va
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sikka, koira j. s. — 15 ä 20 askeleen matkalle majasta. 
Jos on pelkäämistä, että susi tahi kettu ennen aikojaan söisi 
ulospannun syötin, ennenkuin lunta sataa, peitetään se ha
vuilla, kunnes ampumista ensi lumen tultua alotetaan.

Varmimmin menee kotka haaskalle päivän sarastaessa. 
Metsästäjän tulee siis ottaa ajasta vaari ja silloin olla pai
kassansa. Hätätilassa voipi hän koettaa onneansa heti puo- 
lisenkin jälkeen.

B) Käymä-ammunta.
Tästä ei ole paljoa sanottavaa. Hollille pääseminen 

ryöstölinnun ampumista varten rippuu vähemmin metsästä
jän taidosta, kuin siitä seikasta, että on sopivaa suojustinta, 
jonka takana hän voi hiiviskellä. Huokeimmin se onnistuu, 
kun lintu äsken on kyliänsä syönyt, jonka perästä se on ta
vallista hitaampi hyvän vointinsa tähden.

Jos on useampia metsästäjiä yhdessä, kun havaitaan, 
missä ryöstölintu istuu, onnistuu usein hyvin helposti saada 
se ammutuksi, jos yksi heistä koettaa ajaa sitä jotakuta 
toista kohden, kun he sitä ennen ovat piiloutuneet sopiviin 
paikkoihin.

Huhkapöllö ja sen metsästäminen.
Huhkapöllö eli hyypiö, jota myös ylimalkaan huuhka

jaksi sanotaan, pitää tyyssijaansa vuorisilla ja  kallioisilla 
seuduilla. Se saa päivänvaloa kärsityksi aivan hyvin. Kes
kipäivälläkin säikähytettynä se osaa lentää jokseenkin tihe
ässä kasvavain puiden välitse, itseänsä niihin satuttamatta. 
Päivänvalolla se lentää varsin matalalla, mutta öiseen aikaan 
voipi se kiitää aivan korkealle ilmaan. — Päivällä se taval
lisesti, jos ei häiritä, pysyy piilossa jossakin ontossa puussa, 
vuorenkolossa tahi tuuheassa puunlatvassa t. m. s. Hämä
rissä ja  yöllä, jolloin se parhaiten näkee, on sen varsinai
nen jahtiaika.

' Metsästykselle on huhkapöllö vahingollisimpia ryöstö- 
lintuja ja saattaa sangen lyhyessä ajassa hävittää kaikki
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otukset hyvältä jahtimaalta. Etenkin se tekee suurta hävi
tystä jäniksien ja  metsänlintujen seassa, jotka jälkimäiset 
helposti joutuvat sen saaliiksi, kun se ne yllättää maatessa. 
Isompiakin otuksia, niinkuin lampaita ja  vasikoitakin, se 
osaa kynsiinsä ottaa. Se vahinko, jonka se näin tekee, ei 
läheskään vastaa sitä hyötyä, joka on siitä, että se syö rot
tia, myyriä, käärmeitä j. m. s. Sitä tulee sentähden jokai
sen mitä ankarimmin vainota.

Huuhkaja pesii tavallisesti kallionkoloissa tahi korkeissa 
vanhoissa muureissa, harvoin puiden onteloissa. Se pitää 
usein saman pesän kaiken ikäänsä. Naaras munii aikaisin 
keväällä 2 tahi 3, harvoin 4 munaa. Poikasille, jotka ovat 
hyvin ahvattuja ja  myöhään tulevat lentoon valmiiksi, hank
kivat vanhemmat sillä ajalla, kuin ne pesässä makaavat, yl- 
täkyllin ravintoaineita. Näitä ne usein kokoovat niin paljon, 
etfei mahdukaan sangen tilavaan pesään.

Huuhkajan ulvova ääni eli huhutus kuullaan enim- 
mästi paritteluaikana, mutta välistä muulloinkin, varsinkin ra
juilman tullessa.

Mitä nyt huhkapöllöjen ampumiseen tulee, niin on van
hain lintujen ampumatkalle vaikeata päästä niiden arkuuden 
ja varovaisuuden vuoksi sekä yöllä että päivällä. Ne len
nähtävät pois jo hyvin pitkiltä matkoilta, niin pian kuin 
kuulevat vähintäkin rymyä, joka heistä on epäiltävää.

Tehokkain ja varmin tapa saada näiden turmiolintujen 
lukua vähenemään on pesän etsiminen, että siitä sitte, kun 
on onnistunut ampua vanhemmat, voidaan ottaa munat tahi 
poikaset.

Seisonta-ampumisella saadaan vanhoja huuhkajia hyvin 
huokeasti. Metsästäjä asettuu, hyvin piiloitettuna, jonkun 
matkaa siitä paikasta, jossa kuulee huuhkajan uhuilevan, ja 
mukailee sen ääntä niin tarkasti kuin suinkin. Heti kun 
huuhkaja herkenee vastaamasta vieteääniin, on metsästäjän
kin vaikeneminen, vaikka hänen nytkin pitää tarkoin katsoa 
joka haaralle, etfei vaan sopiva hetki pääse menemään
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ohitse, jos nimittäin huuhkaja, niinkuin useinkin tapahtuu, 
aivan hiljaa ja  arvaamatta kiitää sivutse. Jos luulee tietä
vänsä jonkun huuhkajan olevan vähän matkan päässä, niin 
on edullista jääry teliä jäniksen taikka, jos ei sitä osata, hii
ren vikinää. Tällä tavoin se joutuisimmin saadaan ampu
matkalle.

Koska, niinkuin jo edellä on mainittu, huuhkajaa edulla 
käytetään vietelintuna haukkalintujen metsästyksessä, selitet
täköön tässä lyhyesti myös sen pyytää.

Huuhkajia pyydetään parhaiten saksilla eli raudoilla, 
jotka, hyvin peitettyinä höyhenillä, lehdillä, sammalilla j. s., 
pannaan siihen, missä huuhkajan on tapa oleksia. Syötiksi 
käytetään lintua, jänistä tahi elävää rottaa tahi hiirtä. Myös
kin palanen lihaa, parhaiten semmoisen eläimen, jonka se 
itse on ottanut ja pesäänsä vienyt, on sopiva käyttää.

Myöskin haukanverkoilla voipi huuhkajia helposti saa
da, jos syötiksi eli viehdäkkeeksi pannaan elävä hanhi tahi 
jänis taikka, niiden puutteessa, kana, ankka t. m. s.

Ryöstölintuja ja  siis kuolemantuomion ansaitsevia ovat 
myös tavallansa korppi, varis ja  harakka, ne kun tekevät 
paljonkin vahinkoa metsästykselle.

Korppi
eli kaarne on syystä pidettävä metsästykselle hyvin haitalli
sena lintuna. Se ryöstää jäniksiä ja kaikenkaltaisia nuoria 
lintuja sekä hävittää paljolta lintujen munia. Paitsi näistä 
ja  näiden laatuisista ravintoaineista elää korppi myös hii
ristä, rotista, kaloista, simpsukoista, melkeinpä kaikesta, 
mitä suuhunsa voi saada. Erinomaisen halukas on se raa
dolle, jonka se keksii äärettömän kaukaa.

Kesällä se elelee enimmästi metsissä, talvella taas yli
malkaan aukeammilla mailla ja merenrannoilla.

Pesänsä tekee korppi korkeimpain puiden latvaan tahi 
pääsemättömiin kallionkoloihin ja  munii, samoin kuin muut
kin varislinnut, 4 ä 6 munaa.
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Waris ja Harakka.
Nämät ovat, samoin kuin korppikin, erinomaisen pel

kureita ja  ampumatkalle laskemaan vaikeita, etenkin viimmek- 
si-mainittu. Ne näyttävät ikään kuin aavistavan, mikä vai
kutus pyssyllä on, sillä kun metsästäjällä se on muassa, ovat 
ne paljoa arempia kuin hänen pyssyttä ollessansa.

Niiden syötävää ovat hiiret, sammakot, hyönteiset, ka
lat, totkut, marjat, viljat, puunhedelmät, linnunmunat ja lin- 
nunpoikaset y. m. Kun metso, teeri tahi muu lintu on sa
timeen käynyt, pitävät ne usein semmoisenkin hyvänänsä ja  
ovat siten sangen harmillisia linnustajalle.

Niin varis kuin harakkakin tekee pesänsä puiden oksiin.

Warislintujen ampuminen ja pyydystys.
Joka tahtoo vähentää varislintujen paljoutta, hänen tu

lee talvella heittää ulos verta, suolia ja  muita jäännöksiä 
teurastetuista eläimistä. Tämmöiselle syötille kokoontuu 
näitä lintuja tavallisesti suuri joukko, ja  niitä voi silloin hel
posti ampua ennakolta paikan lähelle laitetusta ampuko- 
justa.

Vieläkin huokeampi on niitä ampua kesyltä huuhka
jalta, kunhan metsästäjä hyvin kätkee itsensä. Useimmiten 
saa niitä ammutuksi toisen toisensa perään, niin pian kuin 
vaan ennättää pyssynsä ladata, muiden raivossansa huuhka
jalle isoon aikaan ensinkään ymmärtämättä pois paeta. Näin 
on etenkin variksien laita.

Ketunkakkaroita tahi muuta myrkkyä lihasoskojen se
kaan sekoittamalla saadaan suuret määrät varislintuja tape
tuiksi ; mutta tästä tavasta voipi, niinkuin myrkyllä pyytämi
sestä yleiseen, olla vaarallisia seurauksia, jonkatähden varo
vaisia oltakoon.

Tarpeetonta lienee tässä esitellä niitä monia muita 
pyytötapoja, joita on ehdoiteltu kelpaaviksi. Pilanpäihin 
mainittakoon seuraava lystikäs tapa pyydystää harakoita*
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joka myös kuuluu olevan sopiva variksille ja  korpeille, ni
mittäin tämä: Paperista tehdään törtöjä, joihin sisäpuolelle
sivellään linnunliimaa, niihin pannaan palanen raakaa lihaa 
ja  ne pistetään maahan tahi lumeen niille paikoille, minne 
harakan on tapa tulla. Kun se nokallaan tahtoo tarttua 
lihapalaseen, takeltuu törtö kiinni sen päähän, niin etfei se 
näe ollenkaan. Se silloin tavallisesti lentää suorastaan il
maan, niin korkealle kuin jaksaa, ja  putoo sen perästä taas 
suoraan alas sekä tavataan siitä enimmiten kuoliaana.



Keisarillisen Majesteetin Armollisessa Asetuksessa 
metsästyksestä ja otuksen-pyynnistä Suomessa,

10 piitä Helmikuuta v. 1868.

Karhua, sutta, ilvestä ja  ahmaa saa jokainen milloin 
tahansa metsästää ja  tappaa tahi pyytää.

Hirveä ja majavaa ei minäkään vuoden aikana saa 
metsästää eikä tappaa tahi pyytää.

Peltopyytä saa metsästää ja  tappaa tahi pyytä ainoas
taan Syyskuun 1 päivän aamusta alkaen Marraskuun 14 
päivän loppuun asti.

Koirashaahkaa ei saa metsästää eikä tappaa tahi pyy
tää Maaliskuun 15 päivän aamusta alkaen Kesäkuun 1 päi
vän loppuun asti.

Kyntölintua, isokurppaa, suokukkoa, joutsenta, naaras- 
haahkaa, metsähanhea ja suorsansukuisia lintuja ei saa met
sästää eikä tappaa tahi pyytää Maaliskuun 15 päivän aa
musta alkaen Heinäkuun 14 päivän loppuun asti.

Peuraa, jänistä, metsoa (koppeloa), teertä, pyytä, met
säkanaa eli riekkoa, peltokanaa eli peltoraukkaa ja  (mustaa) 
kottaraista ei saa metsästää eikä tappaa tahi pyytää Maalis
kuun 15 päivän aamusta alkaen Elokuun 9 päivän loppuun 
asti.





Veden ympäröimä a jojahti.

P i d o s.

Kuv. 1.



Suljettu jah ti.

Ajo.

Jahtipaikha Sehönbergin tavan mukaan,



Jahtipaikka ynnä sudentarhan kanssa,
von Gr ei f  f  in tavan mukaan.

Jahtipaikka ynnä sudentarhan kanssa,
H a m n strö m in  tavan mukaan.



Jahtipaikka ynnä kuoppain ja tukkisatimien kanssa,
W estbaumin tavan mukaan.

Mäikyjaht i .












