
Tehometsätalous on kaventanut metsäkanalintujen elinmahdollisuuksia, 
mutta lintukannat kestävät yhä harkittua vertotusta. Kuulaan syyspäivän pystykorva-
metsästys onkin edelleen monen metsästäjän asteikossa korkeimmalla sijalla.
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Pienpetojen menestymistä on auttanut nykyi-
nen hakkuukäytäntö, joka johtaa hakkuuauki-
oiden nopeaan heinittymiseen. Hirvien lisäksi 
hyvän laitumen saavat myyrät, joita puolestaan 
esimerkiksi ketut hyödyntävät tehokkaasti. Myy-
räkannoissa tapahtuu suurta vaihtelua, jolloin 
pedot kantojen romahtaessa hankkivat ravin-
tonsa muualta. Tällöin saaliiksi päätyvät useat 
riistalajit.

Viimeiset vanhat metsät rajoittuvat monasti 
hakkuuaukioihin, joiden reunat tarjoavat tietyil-
le petolinnuille hyvät mahdollisuudet tarkkailla 
maastoa ja hankkia ravintoa. Vähäiset vanhat 
metsät vetävät riistan lisäksi puoleensa monia 
petolajeja, jolloin kanalintujen riski joutua pe-
tojen suuhun jälleen kasvaa.

Myös metsästyspaine voimistuu, sillä laikuit-
taiset alueet houkuttelevat metsästäjiä, joista 
laiskimmatkin pääsevät paikalle lähettyviltä 
yleensä löytyvää metsäautotietä pitkin.

Olettaa sopii, että hakkuut voisi nykykalusto 
huomioiden ajoittaa siten, että ne eivät edel-
lyttäisi ainakaan uusien metsäteiden rakenta-
mista.

Joka tapauksessa lukemattomat linnut päät-
tävät päivänsä moottoriajoneuvoista ammut-
tuna. Voi vain ihmetellä tällaista harrastavien 
tyyppien alhaista moraalia sekä teosta seuraa-
via lieviä rangaistuksia.

Avohakkuiden lisäksi ongelmia metsäkana-
linnuille aiheuttavat metsäojat. Ne ovat jälleen 
olleet lisääntymään päin, vaikka Suomessa 
on tehty jo käsittämätön määrä turhia ojituk-
sia, minkä jälkiä yritetään jopa paikoin peitel-

◼ Nykyistä metsänhoitoa ja siihen liittynyttä 
soiden massiivista ojitusta voidaan pitää pe-
rustellusti viime jääkauden jälkeen suurimpana 
Suomen luontoa kohdanneena katastrofi na.

Suunnattomia metsäaloja on avohakattu, 
miljoonia hehtaareja soita on ojitettu ja Suo-
men metsätieverkosto hakee laajuudessaan 
vastaavaa maailmasta.

Nykyisellä mallilla on vankkumattomat kan-
nattajansa, jotka tuomitsevat surutta vastaväit-
teiden esittäjät kansantalouden kannalta hai-
tallisiksi henkilöiksi, vaikka kukaan ei esitäkään 
hakkuiden lopettamista.

Häviäjän osassa

Pääosin Keski-Euroopan markkinoista johtuen 
on viime vuosina nostettu esille mm. avainbio-
tooppien säilyttäminen, ekologiset käytävät, 
avohakkuiden sekä ojitusten välttäminen ja 
hakkuiden ajoittaminen talvikaudelle.

Tällaisia esityksiä voidaan pitää tervetullei-
na. Huolimatta siitä, että avohakkuut ovat lä-
hinnä vain muuttuneet metsän uudistamisek-
si päätehakkuin. Lisäksi hakkuut ovat monissa 
tapauksissa ulotettu vesistöjen ja asutuksen 
välittömään läheisyyteen, hyvinkin korkealle 
vaarojen kylkiin, rakkoihin jne.

Suurimpiin häviäjiin lukeutuvat metsäkana-
linnut, jotka viihtyvät vanhoissa metsissä. Var-
sinkin metso ja pyy ovat olleet ahtaalla.

Osansa lintukatoon on ollut luonnollisesti 
pedoilla, joiden kannat ovat olleet vahvoja. 

Teksti ja kuvat KARI SAALISMAA

Toivoa sopii, että 
metsien rakenne 
säilyisi edes nykyi-
senlaisena. Täten 
voitaisiin turvata 
jonkinlaiset lintu-
kannat, joita myös 
pystykorvamiehet 
voisivat harkiten 
verottaa.
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lä. Varsinkin märkinä kesinä moni 
linnunpoikanen päättää päivänsä 
hukkumalla ojiin, joiden ylittämi-
nen vaatii usein riskiltäkin mieheltä 
roiman loikan.

Myös kanalintukannat ovat ai-
empina vuosikymmeninä olleet 
syklisiä. Pitkään hiipuneiden lintu-
kantojen kehityksessä tapahtui vii-
me vuonna yllättävä käänne.

Voiko tehometsätaloudessa olla 
siis jotain hyvääkin? Esteettisestä 
puolesta ei kannata puhua, mutta 
epäilemättä kasvavat taimikot kel-
paavat pakostakin jossain vaihees-
sa kanalinnuille. Kun ympäristöolot, 
sää ja petotilanne ovat lintujen kan-
nalta suotuisat (kuten kesällä 2006), 
pääsee niiden hyvä lisääntymispo-
tentiaali oikeuksiinsa.

Silti vaihe, jossa metsiä hakataan 
voimakkaasti, mutta taimikot eivät 
ole vielä varttuneet, on hyvin tu-
hoisa kanalintujen kannalta. Pahi-
ten siitä kärsii väljempää metsää 
vaativa metso.

Pyrkimys metsien hakkuukier-

ron lyhentämiseen on metsäkana-
lintujen kannalta loppujen lopuksi 
huono asia.

Suomenpystykorva

Huolimatta vanhojen metsien jat-
kuvasta vähenemisestä pystykor-
va on säilyttänyt asemansa eräänä 
maamme suosituimmista koiraro-
duista, vaikka sen tärkein riista eli 
metso ja teeri ovat ajoittain olleet 
hyvinkin jyrkässä alamäessä.

Suosion taustalla lienee erän-
käynnin muodoista ehkäpä perin-
teisin eli kanalintujen metsästämi-
nen haukkuvalla koiralla. Lisäksi 
pystykorva on verraten seuralli-
nen, leimautuu syvästi isäntäänsä 
ja viihtyy ulkona melko vaatimat-
tomissakin olosuhteissa. Koiran 
luonteen ja haukkumistaipumuk-
sen vuoksi sitä ei ole viisasta ottaa 
kaupunkiin, vaan sen luontevinta 
ympäristöä ovat maaseudun lisäksi 
omakotitaloalueet.

Ensin pennulle on syytä suorit-
taa tottelevaisuuskoulutus, jotta se 

oppii tuntemaan isäntänsä, tulee 
kutsusta paikalla ja antaa ottaa it-
sensä kiinni.

Pystykorvaa ei saa komentaa lii-
an kovalla kädellä, sillä sen muisti 
on pitkä.

Metsään pennun voi viedä jo 3–4 
kuukauden ikäisenä. Aluksi lyhyitä 
lenkkejä, joilla se totuttelee liikku-
maan omistajan seurassa. Tärke-
ää on huolehtia, että koira kulkee 
aina etualalla. Hiljalleen retkiä voi 
pidentää, jolloin koiran itseluotta-
mus lisääntyy ja se uskaltautuu yhä 
kauemmas ohjaajasta.

Mikäli koiraa ei kutsuista huoli-
matta ala kuulumaan takaisin, tu-
lee jäädä paikalleen odottamaan.

Hyödyllistä on totuttaa koira 
myös veteen, autoon ja ampumi-
seen sekä opettaa joitain käsimerk-
kejä esimerkiksi menosuunnasta, 
istumisesta jne.

Kenttätyö

Pystykorvaa on ulkoilutettava 
säännöllisesti läpi vuoden ja var-

sinaiseen päätoimeen tutustumi-
nen aloitetaan heti jahtikauden 
alettua.

Eräs onnistuneen linnunpyynnin 
edellytyksistä on paikallistuntemus. 
Tavoitteena on saada ensimmäinen 
pudotus mahdollisimman nopeas-
ti niin, että koira varmasti näkee tai 
kuulee haukkumansa linnun.

Pystykorva on perso kehuille, 
joten niitä ei saa säästellä onnis-
tuneen tiputuksen jälkeen. Koiran 
on saatava osansa, jolloin sille voi 
tarjota linnun sisäelimiä. Tämän jäl-
keen haukkuaikaa voi tulevilla ker-
roilla pidentää. Mitä kauemmin se 
kestää, sitä parempi.

Seuraavaksi ohjelmassa on hau-
kusta karkotetun linnun seuraa-
minen ja paikannus uusintahauk-
kuun. Tämä edellyttää sekä koiralta 
että mieheltä paljon, mutta yleensä 
uurastus palkitaan.

Lentävää lintua ei nuorelle koi-
ralle saa missään nimessä ampua. 
Toisaalta vannoutunut koiramies ei 
muutenkaan ammuskele lentoon, 

Koulutuksen kannalta talvipentu on paras valinta. On lähinnä makuasia, haluaako itselleen uroksen vai nartun. Molemmilla on puolensa.
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vaan pudottaa linnun vain ja aino-
astaan haukulle.

Liiku metsässä vastatuuleen, 
äläkä pidä kiirettä, sillä koiralle on 
annettava aikaa hakea riistaa etu-
maastosta. Sen käytöksestä pystyy 
lukemaan, onko lähettyvillä lintu-
ja. Sään ollessa suotuisa, voi linnun 
lähtöäänen ja jopa laskeutumisen 
oksalle kuulla. Tämän jälkeen seu-
raava ääni on toivottavasti haukku, 
josta voi hieman päätellä, millainen 
tilanne on päällä.

Varsinkin metsolle moni pystis 
pistää totisesti parastaan. Aluksi 
annetaan sen haukuskella ja vasta 
hiljalleen lähdetään kohti koiraa, 
joka tulee hakea näköpiiriin ensim-
mäiseksi. Tämän jälkeen voi riisua 
ylimääräiset varusteet ja aloittaa 
huomaamattoman lähestymisen 
maastoa hyväksikäyttäen.

Kun koiran paikka on varmis-
tettu, aletaan katsella, mitä puu-
ta haukutaan ja etsitään lintu nä-
kösälle. Se voi joskus olla yllättävän 
vaikeaa. Ei pidä kiirehtiä, sillä lintu 
osaa piiloutua hyvin oksistoon. Toi-
saalta metso tai emolintu, jolla on 
poikue lähistöllä, voi hyvinkin ään-
nellä koiralle.

Älä missään nimessä mene pys-
tyssä suoraan kohti lintua, vaan 
lähde kumarassa hiipimään ja ete-
ne syrjässä viistoon puuta kiertäen. 
Hakeudu suojaan, kurkistele varo-
vaisesti ja tarvittaessa siirry nelive-
toon.

Vasta kun olet päässyt kunnon 
hollille, avaa tuli.

Metsäkanalintujen metsästysai-
ka on (paikkakunnasta riippuen) 
10.9.–31.10. Yleensä saalis koos-
tuu metsosta ja teerestä, sillä pyy 
ja erityisesti riekko eivät haukkua 
mainittavammin kestä.

Alkukausi on suotuisaa aikaa, sil-
lä poikueet ovat usein vielä koos-
sa. Kanalinnut oleskelevat tällöin 
yleensä märissä ryteiköissä. Hyviä 
alueita ovat jokivarret ja soita reu-
nustavat metsät.

Älä ammu poikuettaan suojele-
vaa emoa! Anna mieluummin koi-
ran haukkua oikein huolella, karko-
ta lintu itse ja yritä uudelleen.

Lehden lähtö puista vaikeuttaa 
pyyntiä, koska silloin linnut eivät 
tahdo pysyä haukussa. Kun lehti 
on pudonnut, on tilanne taas olen-
naisesti parantunut. Loppusyksys-
tä riistaa löytää parhaiten kangas-
mailta ja vaarojen kupeista.

Varusteet ja aikataulut

Pystykorvamiehen asu on maas-
to- tai lumipuku. Ympäristöön tu-
lee sulautua, sillä lintujen näkökyky 
on hyvä. Suosi kerrospukeutumis-
ta, sillä päivän kävelymatka voi 
muodostua pitkäksi.

Reppuun otetaan sanomalehti, 
johon riistan voi kääriä, eväät ja 
vettä (myös koiralle).

Erinomainen ase lintumetsälle 
on rihlakko, johon on kiinnitetty 
kunnollinen kiikaritähtäin pika-
jaloilla. Haulikon väljyysvalintana 
on 12/76 ja patruunan haulikoko 
3–4 mm. Luotipiipussa perinteinen 
”viisseiska” hitailla latauksilla on 
turvallinen ratkaisu. Mainio yleis-
kaliiperi metsästykseen on puoles-
taan .308. Luodiksi molempiin van-
ha kunnon FMJ.

Pystykorvan kanssa lähdetään 
metsälle heti aamuhämärissä. Aa-
mu-uninen voi tosin harkita met-
sästyksen keskittämistä iltapäiviin, 
jolloin linnut ovat maassa iltapalal-
la. Tämä taktiikka tuottaa tulosta 
alkusyksyllä. Lämpimien iltojen ai-
kaan lintuja haeskellaan marjamail-
ta ja rypypaikkojen läheisyydestä.

Hyvä lintuilma on yleensä tyy-
ni ja hieman utuinen. Pieni sade ei 
harrastusta haittaa. Joskus tuntuu, 
että silloin linnut ovat jopa hieman 
laiskempia. Sen sijaan navakka tuu-

li ja ”karkea keli” eivät kuulu linnus-
tajan suosikkeihin.

Kaiken ollessa kohdallaan metso 
nousee koiran edestä melko lähel-
le puuhun. Se menee harvoin 300 
metriä kauemmas, mikäli ei ole ha-
vainnut metsästäjää.

Ennemmin tai myöhemmin met-
sästä löytyy orava, joka kiinnostaa 
nuorta koiraa varmasti. Kurrea ei 
saa noteerata mitenkään. Jos koira 
sitä silti haukkuu, tulee kokelasta 
moittia ja poistua paikalta. Tarvit-
taessa kytke pikinokka ja poistu 
paikalta.

Lähes kaikilla pystykorvan omis-
tajilla on tavoitteena ensisijaisesti 
linnustus. Sen oppimista ei kanna-
ta vaarantaa muun riistan pyyn-
nillä, vaikka pystykorva pöläyttää 
mielellään esimerkiksi jänistä.

Vasta sitten, kun koira on oppi-
nut lintuhommat, voidaan repertu-
aaria laajentaa. Pystis on oiva kave-
ri mm. sorsametsälle, sillä se oppii 
noutamaan ja haukkuu tilanteen 
salliessa lintuja veteen.

Viimeistään kolmantena syksynä 
koiran tulisi olla sen verran oppi-
nut, että jahti alkaa kunnolla onnis-
tua. Lahjakas yksilö oppii helposti, 
mutta joskus voi olla luvassa har-
maita hiuksia, ennen kuin kandi-
daatti on valmiina tositoimiin.

Käytännössä kaikista pystykor-
vista tulee ainakin jonkinlaisia lin-
tukoiria, mikäli niitä käyttää tar-
peeksi metsässä. Joistain kehittyy 
todellisia mestareita, jotka haukku-
vat elikot hirvestä lintuihin.

Ikävä kyllä tehometsätalouden 
myötä vanhoja metsiä voi kohta 
lähinnä vain muistella kaipaukses-
ta huokaillen, vaikka ns. virallisen 
totuuden mukaan Suomessa on 
metsää enemmän kuin koskaan.

Viime talvena kymmenet val-
veutuneet tiedemiehet laativat ve-
toomuksen, jossa he perustellusti 
esittivät, että viimeiset suojelemat-
tomat aarniometsät säästettäisiin 
hakkuilta.

Yksikin kunnon haukku kuulak-
kaassa aamussa ja sitä seurannut 
pudotus on totisesti hintansa väär-
ti, sillä laatu korvaa takuuvarmasti 
määrän.

Korupuheista huolimatta avohakkuut ja maaperän voimakas 
muokkaus ovat yhä valitettavan yleisiä.

Pikinokka edelleen suosittu
◼  Suomenpystykorvien rekisteröintien määrä oli vuosina 1996–1998 yli tuhat 
vuodessa. Viime aikoina suosio on hieman pudonnut noin 800 rekisteröin-
nin tasolle ja muista koiraroduista ohi ovat menneet mm. suomenlapinkoira, 
jämtlanninpystykorva, labradorinnoutaja ja kääpiösnautseri.

Pystykorvaa suositumpia ovat rekisteritietojen mukaan myös mm. suome-
najokoira, saksanpaimenkoira, harmaanorjanhirvikoira ja kultainennoutaja.

Pyy on heikosti haukkua kestävänä pystykorvamiehen saaliina 
teertä ja metsoa harvinaisempi, mutta joskus sekin saa eräksi.

M E T S Ä K A N A L I N N U T  E R Ä  1 2 – 2 0 0 7 77


