
70 E R Ä  8 – 2 0 0 5  M E T S Ä S T Y S

Kyyhkysjahti aloittaa metsästyskauden
maassamme elokuun kymmenentenä.
Onnistunut jahti vaatii kuitenkin joukon 
etukäteisvalmisteluja, tiedustelua ja oikean
taktiikan.

JUHA JORMANAINEN

Kyyhkyjahdis
ei onnella ole merkitystä
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� Kyyhkysjahdissa ei onnella ole
mitään merkitystä. Jos metsästä-
jä tietää, mitä on tekemässä, saa-
lista kertyy runsaasti, jopa useita
kymmeniä lintuja päivässä. On
vain osattava käyttää hyväkseen
maastoa ja linnun elintapojen tun-
temusta.

Ja kuten monet meistä tietävät,
kyyhkysen liha on verrattoman

issa

maukasta. Se antaa vielä oman li-
säsäväyksensä pyyntiin.

Kausalalainen Juha Mäntynen
aloitti kyyhkysten metsästämisen
18 vuotta sitten, joten kokemusta
on kertynyt matkan varrella run-
saasti.

”Eihän sitä silloin tiennyt oi-
keastaan mitään koko jahdista ja
aikaa kului runsaasti opetteluun.
Aloitin kolmella kaaveella, mutta
pulut eivät olleet niistä lainkaan
kiinnostuneita. Sitten hankin 15
kaavetta ja homma alkoi toimia
paremmin.Mutta ei niin hyvin kuin
olin toivonut.”

”Kun erään kerran olin jahtaa-
massa kaverin kanssa kyyhkysiä,
päätimme laittaa molempien
muovipulut yhteen parveen.Kaik-
kiaan kaaveita oli varmasti neli-
senkymmentä ja kokeilu ylitti kaik-
ki odotukset. Kyyhkyt tulivat ku-
ville aivan raivokkaasti. Siitä läh-
tien olen osannut ottaa kaaveita
mukaan riittävän paljon”, Mänty-
nen muistelee.

Tiedustelu 
takaa tuloksen

Kyyhkyshommissa kaikki alkaa
etukäteistiedustelulla, jolla lintu-
jen ruokailupaikat ja lentoreitit
selvitetään ennen jahdin alkua.Se
tietää aikaisia nousuja aamulla,
jotta aamulennon reitit löytyvät.
Iltapäivällä tilanne selvitetään
erikseen,sillä kyyhkyillä saattaa ol-
la silloin eri ruokamaa kuin aa-
mulla.

”Varmimmin kyyhkyset löytää
hernemailta tai sitten syysvehnä-
ja syysruispelloista”,Mäntynen tie-
tää.

Kun lentoreitit ovat tiedossa,on
aika rakentaa kyttäyskoju. Hel-
poimmin se käy junttaamalla maa-
han pystyyn muutama keppi ja vi-
rittämällä maastoverkko niiden
varaan. Lisäksi verkkoon pujote-
taan muutamia puun oksia rikko-
maan kojun ääriviivojen muotoa.

Tärkeää on, että kojukin teh-
dään hyvissä ajoin ennen jahdin
alkua, jotta linnut ehtivät tottua
sen olemassaoloon.

Ojan vieressä kasvava pusikko
on perinteisesti hyvä paikka ko-
julle,sillä metsästäjän on syytä var-
mistaa selusta. Se tarkoittaa, että
koju pystytetään puiden alle, jot-
ta linnut eivät näe jahtaajia yl-
häältä ilmasta.

Tosin pusikoissa on ikuisena
haittana huomattavan suuri hyt-
tystiheys, mutta kyllä sen kestää,
jos hyttysmyrkky on tarpeeksi vah-
vaa. Tietyt hyttysmyrkyt ovat kyl-
lä niin tuhtia tavaraa, että joskus
sitä ihmettelee, kuolevatko siihen
nopeammin käyttäjät vai hyttyset.

Kojua rakennettaessa on ilman-
suunnat otettava huomioon.Paik-
ka valitaan niin, että nouseva aa-
muaurinko ei pääse paistamaan
metsästäjien silmiin. Vasta-aurin-
koon ampuminen on aina hanka-
laa.

Kojun lisäksi tarvitaan vähin-
tään kolme metriä pitkä salko,jon-

Vihreät maastovaatteet päälle, maski kasvojen eteen,
hanskat käteen ja liikkumatta paikallaan.
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ka päähän laitetaan muovinen
vartiolintu. Salon paikka valitaan
siten,että sen nokkaan laitettavan
kumipulun hahmo näkyy mah-
dollisimman hyvin taivasta vasten.
Salko pystytetään muutama päivä
ennen jahtia, jotta linnut tottuvat
myös siihen.

Kaaveiden asettelu 

Kyyhkyskaaveet sijoitetaan maas-
toon pää alhaalla ja pyrstö ylhääl-
lä. Silloin kaave matkii parhaiten
ruokailevaa lintua.

Myös salon päähän asetettavan
vartijalinnun pää saa olla painuk-
sissa. Ikään kuin lintu miettisi, et-
tä milloin tästä itse oikein pääsee
appeelle.

Tuulen suunta on kaaveiden
asettelussa ensiarvoisen tärkeää,
sillä nokan pitää osoittaa tarkasti
vastatuuleen.

Ovela metsämies asettaa kumi-
puluparven laidalle vielä kaksi va-
riskaavetta antamaan kuvaa tur-
vallisesta ruokailupaikasta.

Kaaveet käydään laittamassa
paikoilleen aamuhämärissä, sillä
ensimmäiset kyyhkyt käyvät tie-
dustelulennolla jo viiden aikaan.
Ne on kuitenkin syytä jättää rau-
haan.

Passiin on muutenkin varminta
mennä jo aamuneljältä, sillä en-
simmäiset linnut tekevät ohilen-
non viiden, puoli kuuden maissa.
Varsinainen ruokailulento tapah-
tuu kello kuuden ja kymmenen vä-
lillä.

Keskipäivällä on selkeä tauko,
sillä iltapäivälento alkaa vasta kah-
den maissa ja jatkuu iltakuuteen.
Sen jälkeen metsästäjä voi viettää

lopun illan lepopuiden alla kyt-
täämässä, jos lepopuut ovat tie-
dossa.

Lepopuujahti on hieman han-
kalaa,sillä metsästäjän pitäisi näh-
dä kyyhkyn laskeutuminen puu-
hun. Mutta monesti kuulee vain
laskeutumisen tuottaman äänen
ja silloin linnun löytäminen puun
oksiston suojasta on perin vaike-
aa.

Jos kojun voi pystyttää sellai-
seen paikkaan, jossa lintujen le-

popuut ovat alle sadan metrin
etäisyydellä,kannattaa kojuun ot-
taa ehdottomasti mukaan pie-
noiskivääri. Mieluiten vaimenti-
mella varustettu. Kaikki linnut (ja
varsinkin vanhat ja ovelat) eivät tu-
le suoraan kuville, vaan ne park-
keeraavat hieman kauemmaksi
tarkkailemaan tilannetta.Näitä voi
tarkkasilmäinen yrittää tiputella
piekkarilla.

Jos kyyhkysten tiedetty syön-
nösalue on sellaisessa paikassa,et-

tä lähelle ei voi pystyttää kojua, ei
homma kaadu vielä siihen. Kun
kaaveet asettaa reilustikin sivuun
oikeasta syönnöspaikasta linnut
tulevat silti kuville. Kaaveiden
avulla taitava metsämies saa hou-
kuteltua linnut sinne,missä niiden
ampuminen on helpointa. Kan-
nattaa kuitenkin muistaa, että lin-
nut laskeutuvat aina vastatuuleen.

Kaaveita voidaan asetella maas-
toon monella eri tavalla, seuraa-
vassa kolme erilaista taktiikkaa.
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� Joskus tuulen suunta muuttuu kesken kaiken ja silloin tulee kiire
kääntää lintujen nokat kohti tuulta.

� Sivutuulitaktiikka
Sivutuulitaktiikka

Ykkösparvi asetetaan kojun oi-
kealle ja kakkosparvi vasemmalle
puolelle. Parvien väliin jätetään
tyhjää tilaa. Kojusta kauimpana
olevien kaaveiden etäisyyden pi-
täisi olla sellainen, ettei tarvitse
ampua 20 metriä pidemmälle.

Kolmas, ns. sulkuparvi laitetaan
eräänlaiseksi tulpaksi parinkym-
menen metrin päähän molempien
parvien väliin, ampujien etupuo-
lelle.Linnut,jotka huomaavat kaa-
veet ilmasta, laskeutuvat tyhjään
tilaan juuri oikealle ampumaetäi-
syydelle.

Kyyhkynen on helpointa pu-
dottaa juuri silloin, kun se on las-
keutumassa vastatuuleen ja ”las-
kutelineet” ovat alhaalla.

Tuulen suuntaa on syytä tark-
kailla koko ajan. Jos tuuli kääntyy,
on kaaveiden nokka käännettävä
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� Vastatuulitaktiikka

� Salko pystytetään 
kaaveparven reunalle.

aina vastatuuleen. Salon nenässä
nököttävän vahtikyyhkyn nokan
on myös osoitettava tuulta vasten.

Variskaaveet asetetaan pulu-
parven sivustalle, mutta riittävän
lähelle parvea.

Vastatuulitaktiikka

Jos tuuli käy suoraan kyttäysko-
jua kohti, kaaveet asetetaan ko-
justa poispäin osoittavan nuolen-
kärjen muotoon,nokka kohti tuul-
ta. Kojun eteen jätetään ampu-
masektoriksi tyhjää tilaa parin-
kymmenen metrin verran ja muu-
tamia kumipuluja laitetaan vielä
sektorin sivuille.

Variskaaveet saavat jälleen olla
hieman sivummalla.

Kun kyyhkysparvi on ruokaile-
massa, uudet linnut ottavat paik-
kansa aina parven hänniltä.Silloin
metsästäjällä on tuhannen taalan
paikka.

Kahden kojun taktiikka

Tämä taktiikka on tappavan teho-
kas, mutta kaaveita pitää olla to-
della paljon.

Väsynyt siimoihin 
jotka eivät pidä 
puoliakaan siitä 
mitä lupaavat?

Väsynyt siimoihin 
jotka eivät pidä 
puoliakaan siitä 
mitä lupaavat?
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Jos tuuli on vastainen, kaaveet
asetellaan kojujen eteen ja väliin
ikään kuin halkileikatun herkku-
sienen muotoon.Kummankin kyt-
täyskojun eteen jätetään sopivas-
ti tyhjää tilaa.

Vartijalinnun salon paikka on
erittäin tärkeä, sillä sen on oltava
kojujen välissä. Salko ei saa kui-
tenkaan olla liian lähellä kojuja,
muuten se vetää lintujen huo-
miota puoleensa liikaa.

Variskaaveet eivät ole välttä-
mättömiä,mutta niitä voi laittaa pa-
ri jommalle kummalle sivustalle.

Kahden kojun taktiikka vaatii
työtä ja runsaasti kaaveita, mutta
lopputulos saaliin muodossa saat-
taa olla todella huima.

Lentoreittien risteys

Ihanteellisen kyyhkyspaikan löy-
täminen ei ole helppoa, mutta
homma hoituu,jos metsästäjä vai-
vautuu tekemään maastotiedus-
telua ja heräämään muutamana
aamuna riittävän aikaisin.

Ensin tiedustellaan maastosta
kyyhkysten lentoreitit erilaisille
syönnösalueille,kuten kaura-,her-
ne- tai kesantopelloille. Sen jäl-
keen yritetään löytää useamman
lentoreitin risteyspaikka, johon
kyttäyskoju pyritään sijoittamaan.

Silloin ei ole väliä vaikka syön-

nöspaikat olisivat hieman sivum-
malla, koska kaaveet vetävät joka
tapauksessa lintuja puoleensa.Ris-
teyspaikka on siitä hyvä, että riis-
taa riittää ilmassa runsaasti koko
aamun.

Aseet ja varusteet

Kyyhkyjahdin perusase on haulik-
ko ja haulikoko saa olla hyvin pien-
tä. Monet ampuvat kyyhkyjä jopa
skeet- ja trap-panoksilla.

Itse käytän myös pieniä haule-
ja, sillä ne antavat mahdollisim-
man tasaisen kuvion.Tosin silloin,
kun kyyhkyjä kytätään lepopui-
den alla, haulit saavat olla reilum-
man kokoisia,esimerkiksi 3,5 mm,
sillä monesti kyyhkyä joutuu am-
pumaan oksien läpi. Supistimena
pitäisi olla parannettu sylinteri eli
mahdollisimman väljä holkki.

Hyvään kyyhkyspaikkaan pa-
noksia on syytä ottaa mukaan riit-
tävästi, sillä kulutus voi olla mel-
koista.

Maastokuvioinen puku on erit-
täin hyvä valinta juuri kyyhkys-
jahtiin ja kasvot pitää joko maala-
ta naamioväreillä tai pitää kasvo-
naamiota. Kyyhkysten näköaisti
on todella tarkka. Jos ne huomaa-
vat pensaikosta loistavat vaaleat
kasvot,on harvinaisen varmaa,et-
tä ne eivät tule kuville.Käsineet on
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Lentoreittien risteys

myös hyvä pitää käsissä, jotta vaa-
leat kädet saadaan piiloon.

Moni pitää naamioitumista pel-
leilynä, mutta kokemuksesta
voimme vain todeta,että se on yk-
si onnistuneen kyyhkysjahdin pe-
rustekijöistä.

Reppujakkara on melkeinpä vält-
tämätön apuväline kyttäyskojussa.
Siinä on mukavampi istua kuin jol-
lain kovalla pölkyllä tai maassa.

Kyyhkysen 
suolistus

1. Ota lintu käteen selälleen ja
työnnä toisen käden peukalo si-
sään rintalastan alle.

2.Vedä rinta- ja peräosa erilleen riit-
tävästi.

3. Työnnä oikean käden sormet si-
sään rintalastan alle.

4. Koukista oikean käden sormet ja
vedä linnun sisälmykset ulos.



Hallitse hermosi

Jossakin vaiheessa (toivottavasti)
kyyhkysparvi lähestyy kaaveita ja
kojua. Nyt on tärkeää olla liikku-
matta ja vain odottaa.

Linnut laskeutuvat aina vasta-
tuuleen ja paras hetki ampumi-
seen on silloin, kun kyyhkyjen las-
kutelineet ovat alhaalla ja ne rä-
pyttelevät hetken ilmassa paikoil-
laan. Tässä vaiheessa metsästäjät
nousevat seisomaan ja aloittavat
ampumisen.

Jos metsästäjien hermot ovat
terästä, he voivat jopa antaa lin-
tujen laskeutua maahan ja ampua
vasta sitten.

Kookkaasta parvesta saattaa yh-
dellä haulikon laukauksella jäädä
saaliiksi useampikin kyyhkynen.

Lennossa olevia kyyhkyjä voi
myös yrittää hollille, mutta en-
nakkoa saa ottaa reilusti. Kyyh-
kynen on yllättävän nopea len-
täjä.

Kun laukaukset ovat kajahta-
neet ja linnut ovat henkensä heit-
täneet, on kiire noutaa saalis pois

pellosta. Selällään makaava lintu
toimii oivana varoitusmerkkinä il-
massa lentäville kavereilleen.

Mukana olevalla jahtikoiralla pi-
tää olla rautaiset hermot.Se ei saa
liikkua yhtään siinä vaiheessa,kun
lintuja odotetaan kuville. Monet
noutajat eivät mielellään nouda
kyyhkyä, sillä linnusta irtoaa pal-
jon sulkia ja untuvaa.

On erityisen tärkeää ampua vain
varmat linnut.Mitä enemmän pel-
lossa paukutellaan,sitä enemmän
linnut,jotka ovat mahdollisesti tu-
lossa kuville,häiriintyvät.Kun kes-
kittyy vain lähialueelle laskeutu-
viin varmoihin tapauksiin, koko-
naissaalis kasvaa.

Kyyhkysjahdissa on aina otetta-
va maanomistaja huomioon ja sal-
litut kulkureitit pellossa pitää tark-
kaan selvittää. Muovisia hylsyjä ei
missään tapauksessa jätetä pel-
toon, vaan ne kerätään aina tal-
teen.

Kyyhkyjahti on mielenkiintoista
puuhaa. Metsästäjät pysyvät har-
vinaisen virkeinä, sillä ampumista
ja jännittämistä riittää.

Kyyhkysestä herkkuruokaa
Nuoren kyyhkyn liha on aivan erinomaisen herkullista. Siitä saa kokattua hel-
posti herkkuruokaa, jolla tekee lähtemättömän vaikutuksen kauniimpaan su-
kupuoleen. Pääasia on, että kyyhkysen lihan omaa makua ei peitetä liikaa.
Oma suosikkireseptini on seuraava:

Jormanaisen parempi pulupata (4 hengelle)

4 kyyhkystä
3 salottisipulia
2 porkkanaa
1 dl riistalientä (kyyhkyjen rangoista keitettyä)
1 dl tukevaa punaviiniä 
1 cl punaviinietikkaa
1 rkl soijaa
ripaus suolaa
jauhettua mustapippuria maun mukaan
1 rkl punaviinimarjahyytelöä
2 dl smetanaa
voita
sokeriherneitä nälän mukaan

1. Irrota kyyhkysten rintalihat.
2. Ruskista rintafileet nopeasti kuumalla pannulla voissa ja mausta ne suolal-

la sekä mustapippurilla.
3. Laita fileet valurautapannuun ja kaada päälle riistaliemi sekä punaviini ja

punaviinietikka.
4. Kiehauta ja kuori vaahto tarkkaan pois.
5. Kuullota porkkanakuutioita ja neljään osaan paloiteltuja sipuleita voissa mie-

dolla lämmöllä viitisen minuuttia.
6. Lisää vihannekset pataan ja mausta soijalla.
7. Keitä kokoon reilun vartin verran kovalla tulella niin, että nestettä on jäljel-

lä alle desi. Lisää sitten punaviinimarjahyytelö ja lopuksi smetana useam-
massa erässä. Keitä kokoon sen verran, että smetana saostuu.

8. Keitä padan poristessa sokeriherneitä samaan aikaan runsaasti suolatussa
vedessä viisi minuuttia.

9. Valuta sokeriherneet lävikössä ja kuivaa ne pyyhkeeseen.
10. Vatkaa kastikkeeseen ruokalusikallinen voita juuri ennen tarjoamista ja

tarkista suola.
Tarjoa kyyhkysen rintafileet sokeriherneiden, kastikkeen ja vihannesten

kera.Lisäkkeeksi rapeakuorista patonkia ja tuoretta vihreää salaattia.Juomaksi
sopii parhaiten Rhonen punaviini,esim.Cote Rotie tai Cornas.Älä pihistele vii-
nin hinnassa,sillä kyyhkyt tarvitsevat tukevan ja täyteläisen,mutta samalla per-
soonallisen punaviinin, jotta maku pääsee parhaiten oikeuksiinsa.
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BELLA 600 Ocean ja Twin
Suzuki 150/175

KOEAJOSSA

KOEPURJEHDUKSESSA

FINNMASTER 31 OC

Vinkkejä lomaveneilyyn
BAVARIA 30


