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Esipuhe

Peltopyy on laajojen aukeiden lintu, jonka menestys
Suomessa riippuu maatalouden säilymisestä. Peltojen
raivaus ja aktiivinen maanviljely mahdollistivat lajin levittäytymisen maahamme, ja tämä kohtalonyhteys on
edelleenkin olemassa. Vielä 1960-luvulla peltopyy oli
varsin tavallinen näky peltomaisemassa kautta maan,
mutta nykyään sen tapaa varmimmin enää Pohjanmaan
parhailta pyylakeuksilta.
Peltopyykannan hupeneminen ei ole vain suomalainen ilmiö, vaan laji on taantunut käytännössä kaikilla
esiintymisalueillaan koko maailmassa. Syitä kannan romahdukseen on monia, ja ne liittyvät tavalla tai toisella
maatalouden muutoksiin. Vielä laji ei ole uhanalainen,
mutta luokitellaan kuitenkin silmälläpidettäväksi.
Suomessa peltopyyn elinympäristöt ovat yksipuolistuneet lisääntyneen salaojituksen ja vähentyneen karja
talouden takia. Lisäksi maatalousmaiseman pienipiirteinen vaihtelu on katoamassa. Kotimaisten pienpetojen
määrät ovat viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi vahvistuneet, ja oman ikävän lisänsä pyiden
pesiin ja poikueisiin kohdistuvaan saalistuspaineeseen
ovat tuoneet tulokaspedot. Pyiden vuosikierron edellyttämä laadukas elintila on kaventunut ja niiden elämästä
on tullut vaarallisempaa. Peltopyyn liha on maukasta ja
sitä arvostavat monet muutkin kuin metsästäjät, jotka jo
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suurimmassa osassa maata ovat joutuneet luopumaan
osuudestaan.
Jos peltopyykanta on vähentynyt, niin sama pätee
moneen muuhunkin peltoympäristössä elävään lajiin.
Peltopyy onkin keskeinen laji, sillä sen elinympäristöjen
hoidosta hyötyvät monet lintu-, hyönteis- ja kasvilajit.
Lisäksi peltopyy riistalajina herättää mielenkiintoa metsästäjissä ja maanomistajissa, mikä lisää innostusta toimia peltopyyn ja koko peltoluonnon hyväksi.
Onneksi peltopyyn ja monen muun maatalouselinympäristöstä riippuvaisen lajin tilanteeseen voidaan vaikuttaa. Peltoympäristössä positiiviset vaikutukset myös
näkyvät nopeammin kuin metsissä. Kyse on halusta, toimenpiteiden taustalla olevasta tiedosta sekä tietenkin
jossain määrin taloudellisista resursseista.
Peltopyyn palauttaminen suomalaiseen peltomaisemaan sekä luonnon monimuotoisuuden parantaminen ja
ylläpito vaativat pitkäjänteistä, kovaa työtä sekä tiivistä
yhteistyötä monien eri tahojen välillä. On selvää, että
maanviljelijät ovat hyvin keskeisessä asemassa. Erilaisten ympäristötukien avulla on mahdollista suosia sekä
peltopyytä että luonnon monimuotoisuutta laajemminkin. Riistanhoitajat ja talkootyöhön tottuneet metsästys
seurat voivat yhteistyössä maanomistajien kanssa saada paljon aikaiseksi. Pitkällä tähtäimellä jokainen voi
kulutusvalinnoillaan vaikuttaa siihen, että ruokaa tuotetaan tavalla, joka suosii luonnon monimuotoisuutta.
Tämä peltopyyn kannanhoidon opas on osa Luonnonja riistanhoitosäätiön hanketta, jonka tavoitteena on
elinkykyisen ja kestävää käyttöä sallivan luonnonvarai-
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sen peltopyykantamme palauttaminen lajin entisille pääesiintymisalueille sekä sen myötä maatalousympäristön
monimuotoisuuden parantaminen. Kyseinen hanke vastaa meille luontaisen itäisen peltopyyalalajin kansallisen
kannanhoitosuunnitelman täytäntöönpanon koordinoinnista maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa.
Oppaan on kirjoittanut talkoovoimin ilman taloudellista korvausta varsin ansioitunut joukko maan eturivin
peltopyyasiantuntijoita. Kirjoittajat edustavat Helsingin yliopistoa, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskusta, Metsähallitusta, Oulun yliopistoa, Pohjanmaan
riistanhoitopiiriä, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosta sekä Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitosta. Haluamme kiittää heitä tästä arvokkaasta työstä,
jota ilman olisi sarka oppaan valmiiksi saattamiseen
ollut huomattavasti kivisempi. Säätiö on lisäksi saanut
oppaan koostamiseen tukea maa- ja metsätalousministeriöltä maatalouden ympäristötukeen liittyvään koulutukseen varatuista määrärahoista.
Toivomme oppaan omalta osaltaan myötävaikuttavan
siihen, että jonakin päivänä peltopyy olisi taas luonnollinen osa kotimaisen elintarviketuotannon ylläpitämää
suomalaista maaseutumaisemaa.

Seinäjoella ja Perniössä 20.12.2007
Sami Kurki
professori,
Ruralia-instituutti

Fredrik von Limburg Stirum
asiamies, Luonnon- ja
riistanhoitosäätiö





Johdanto
Sakari Mykrä, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö ja Veli-Matti Väänänen,
Helsingin yliopisto, Riistaeläintiede

Peltopyyn olemus ja elintavat huomioiden ei lajin suomenkielinen nimi juuri tuon osuvampi voisi olla. Miksipä
muuksikaan nimittäisi tätä pienehköä, sanalla sanoen
pyynkokoista kanalintua, joka meillä on täysin riippuvainen avoimesta maanviljelysmaisemasta.
Nykykäsityksen mukaan peltopyy saapui Suomeen
kaakosta 1600-luvulla maanviljelyn vähä vähältä avartaessa maisemaa sille soveliaaksi. Viljelyn leviämisen myötä laji yleistyi 1900-luvun alkuvuosikymmeniin asti. NykySuomessa peltoa lienee enemmän kuin koskaan, mutta
jotain odottamatonta on tapahtunut, sillä peltopyy on
tätä nykyä melkoisessa ahdingossa. Vaikka maanviljely
on meillä peltopyyn eittämätön elinehto, laji ei sopeudu
kaikkiin maatalouden muutoksiin.
Hyvän peltopyyelinympäristön tärkein yksittäinen piirre on pelloilta löytyvä riittävä ympärivuotinen kasvipeite.
Kaikki muu tarvittava tulee oikeastaan sen myötä. Juuri
kasvipeitteisyyden osalta on pelloilla tapahtunut viime
vuosikymmenien suurin muutos. Ravinto vuodenkierron
eri vaiheissa sekä kunnollinen suoja petoja ja epäedullisia säitä vastaan on huvennut syysviljojen viljely- ja laidunalan pienennyttyä, avo-ojien pientareineen hävittyä,
joutomaiden vähennyttyä, ja kaikenlaisen pienipiirteisen
rakenteellisen vaihtelun kadottua.

JOHDANTO

Peltopyy menestyy parhaiten kylmää, nälkää ja petoja
vastaan monipuolisesti viljellyssä peltomaisemassa, josta
löytyy sänkeä, viherkesantoa, niittämättömiä ojanvarsia
pientareineen, joutokäytöllä olevia pellonkulmia sekä
sopivasti hallittua hoitamattomuutta. On helppo arvata,
että huolehtimalla peltopyyn elinympäristöistä suositaan
samalla koko joukkoa muita maatalousympäristön lajeja.
Peltopyy onkin oivallinen viljelysalueiden biologisen monimuotoisuuden kuvastaja. Elinvoimaisen peltopyykannan
esiintymisalueilla muu peltolinnusto, selkärangattomat
sekä kasvilajisto ovat keskimääräistä monipuolisempia.
Riistalintuna peltopyy on myös erittäin arvostettu.
Niinpä pyykannan hyvinvoinnista huolta kantavat lintuharrastajien sekä monien maanviljelijöiden lisäksi aivan
erityisesti seisovia kanakoiria harrastavat metsästäjät.
Luonnonvarainen peltopyymme on heille vaikkapa eksoottiseen fasaaniin verrattuna peltoriistana aivan omaa
luokkaansa. Tästä syystä koiraharrastajat myös tarhaavat

Kohti uutta päivää. Tehokkaana
lisääntyjänä peltopyy on kiitollinen kohde suunnitelmallisille hoito
toimille. Laji viihtyy ja karttuu
avoimessa maatalousmaisemassa,
kunhan ravinto sekä riittävä suoja
säitä ja petoja vastaan on taattu.
Kuva: Sanna Aitto-oja
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ja istuttavat peltopyitä luontoon. Istutusten tavoitteena
on useimmiten joko alueen villin kannan vahvistaminen
tai koirien koulutusmahdollisuuksien parantaminen.
Kannanhoidossa pääpaino on aina elinympäristön
parantamistoimilla, mutta taiten tehtynä myös tarhauksella ja istutuksilla on sijansa. Nykykäsityksen mukaan ei
istutuksista villin kannan vahvistamiseksi ole juurikaan
hyötyä. Siksi on viisaampaa ohjata resurssit yksinomaan
villien lintujen elossa säilymisen ja lisääntymisen tehostamiseen. Hyvin harvan pyykannan alueelle istutuksia ehkä
kannattaa yrittää, kunhan ensin huolehditaan elinympäristön parantamistoimista ja petoeläinten kontrolloinnista. Tulevaisuuden tavoitteena on käyttää istutuksiin
ainoastaan meille luontaista peltopyyn itäistä alalajia.
Kaikkien kannanhoitotoimien peruspilarina on kannanseuranta. Vaikka koko maan mittakaavassa peltopyykannan laskenta on konstikasta, on lajin elintavoissa myös
hyvät puolensa paikallisen kannan hyvinvoinnista kiinnostuneiden toimijoiden harjoittaman seurannan kannalta.
Seuraavissa luvuissa kuvataan peltopyyn elintapoja, elinympäristövaatimuksia ja lajin asemaa riistaeläimenä. Luonnonvaraisen kannan hoitotoimien osalta
keskitytään erityisesti elinympäristön parantamiseen,
maatalouden ympäristötukien mahdollisuuksiin ja petoeläin- ja varislintukontrollin merkitykseen kannanhoidossa. Tarhaus- ja istutustoiminnan pääpiirteistä annetaan
hyvä yleiskuva. Kannanseurannan osalta kuvataan mahdollisuuksia yhdenmukaiseen seurantajärjestelmään, ja
annetaan vinkkejä paikallisen systemaattisen kannanseurannan suorittamiseksi.
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PELTOPYY – LEVINNEISYYS
JA ELINTAVAT
Tuija Liukkonen, Oulun yliopisto & Juha Tiainen,
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Levinneisyys, alalajit ja runsaus
Peltopyy on ruohoaroilla kehittynyt ja sittemmin lauhkean
ilmastovyöhykkeen viljelysmaille levinnyt kanalintu, joka
elää Suomessa levinneisyytensä pohjoisrajalla. Levinneisyysalue käsittää suurimman osan Eurooppaa, VähäAasian ja Kaukasuksen seudut ja jatkuu Kaspianmeren
pohjoispuolelta Aasian keskiosiin. Euroopassa peltopyy
puuttuu luontaisesti vain paikoin mantereen eteläosista,

Euraasian aroilta lähtöisin oleva
ja sittemmin kulttuurin parista sijansa löytänyt kiehtova peltopyy
esiintyy meillä ainoastaan maanviljelyn muokkaamilla laajoilla viljely
aukeilla. Suomessa pyykanta on
vahvin Pohjanmaan peltolakeuksilla. Kuva: Jari Peltomäki
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Islannista sekä Fennoskandian ja Venäjän pohjoisosista.
Norjasta laji on hävinnyt, ja Sveitsissä ja Irlannissa se on
sukupuuton partaalla.
Peltopyytä on siirretty eri puolille maailmaa, mutta vain
Pohjois-Amerikassa istutuksissa on onnistuttu. Sinne lintuja on tuotu muun muassa Unkarista, Tšekkoslovakiasta
ja Itävallasta.
Suomessa peltopyy on suhteellisen uusi tulokas. Ensimmäiset havainnot lajista tehtiin 1600-luvulla, mutta
varsinainen leviäminen alkoi ilmeisesti vasta 1700-luvulla. Peltopyy on sopeutunut elämään maatalousympäristössä, minkä vuoksi se on Suomessa yleisin etelän ja
lännen viljelysalueilla. Aiemmin elinvoimaisia kantoja oli
koko maassa Perämeren pohjukasta Kainuuseen ulottuvan vyöhykkeen eteläpuolella, ja ajoittain peltopyitä tavattiin napapiiriä myöten. Nykyinen levinneisyys käsittää
noin sata kilometriä leveän vyöhykkeen maan länsi- ja
etelärannikosta. Tihein pyykanta on Etelä-Pohjanmaan
laajoilla peltoaukeilla.
Peltopyy Perdix perdix kuuluu kanalintujen lahkossa
peltokanojen heimoon. Laji on jaettu kahdeksaan alalajiin

Hyvässä peltopyyn elinympäristössä on aina matalaa suojaava
kasvillisuutta. Kuva esittää asko
lalaista peltoaukeaa halkovan
ojan piennarkarheikkoa, jonka
suojissa piileskelee peltopyypoikue. Kuva: Sakari Mykrä

LEVINNEISYYS JA ELINTAVAT

pääsääntöisesti värityksen perusteella. Alalajit kyetään
erottamaan myös geneettisesti. Suomalaiset luonnonvaraiset peltopyyt kuuluvat dna-tutkimusten perusteella
pääasiassa alalajiin P. p. lucida, jonka yleisväritys on harmaa. Alalaji levisi maahamme idästä Karjalan kannaksen
kautta maanviljelyksen laajentuessa ja luodessa peltopyylle sopivia elinympäristöjä. Eurooppalaista alalajia
edustaa istutusperäinen P. p. perdix, jonka yleisväritys on
itäistä alalajia ruskeampi. Tämän alalajin alkuperäinen
levinneisyys on selkeästi eteläisempi kuin suomalaisen
rodun. Näiden kahden alalajin välillä on geneettinen ero,
jonka perusteella on voitu laskea niiden eronneen toisistaan jo noin miljoona vuotta sitten. Viimeisen jääkauden
nämä kaksi linjaa viettivät eri alueilla, eurooppalainen
Pyreneillä ja itäinen joko Kaukasuksella tai mahdollisesti
osaksi myös Balkanilla.
Suomen peltopyykannan suuruudeksi arvioidaan tätä
nykyä noin 4 000 paria. Talvikanta on metsästyskauden
jälkeen noin 10 000 yksilöä. Metsästyssaalis lienee enimmilläänkin noin 2 000 yksilöä, joista osa on istutettuja
lintuja.

Talvella suojakasvillisuuden
merkitys korostuu entisestään.
Ravinnonhankinta on työlästä
ja vaatii liikkumista, jolloin pyyt
ovat helpommin alttiina petojen
saalistukselle. Kuvan pellonnurkka on mainio suoja- ja ruokailupaikka pyyparvelle. Kuva:
Marko Svensberg
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Peltopyyn kannanvaihtelut olivat entisen runsaan
esiintymisen aikana suuria. Viimeinen kannantiheyden
huippu oli 1930-luvulla, ja noista ajoista kanta on huvennut kymmenesosaan. Lammilla peltopyyn pesimätiheys
oli lähes kuusi paria neliökilometrillä 1930-luvulla, kun se
nykyään on parhailla alueilla Etelä-Pohjanmaalla enimmillään 1,5 paria/km2.

Peltopyyn vuosikierto
Parvessa syksystä lopputalveen
Peltopyyt viettävät syksyn ja talven parvissa. Parvi koostuu edellisen kesän poikueesta ja siihen mahdollisesti
liittyneistä aikuisista linnuista. Parvet valitsevat elin

”Silloin ennen sotia niitä oli…”
Peltopyyn pesimäkannan suuruudeksi arvioidaan 3 000–5 000
paria, mikä on 10–20 prosenttia 1930-luvun arvioista. Kanta
vaihteli ennen voimakkaasti, ja viimeinen huippu osui juuri 1930luvulle. Sen jälkeen kanta väheni aluksi hyvin nopeasti, myöhemmin tasaantuen 1980-luvulle asti. Samalla levinneisyysalue supistui
niin, että peltopyy hävisi suurimmasta osasta Suomea. Vuotuisen
metsästyssaaliin arvioidaan nykyään olevan 600–2 600 yksilöä,
kun se 1930-luvulla oli parhaimmillaan lähes 30 000 lintua. Istutusperäisten ja luonnonvaraisten lintujen osuutta saaliista ei tunneta. Metsästyskauden jälkeisen syyskannan suuruudeksi arvioidaan
10 000 yksilöä.

Juha Tiainen
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piirikseen kesantoja, sänkiä ja nurmia sekä peltolohkoja,
joissa on keskimääräistä runsaammin kasvipeitteisyyttä.
Samalla peltolohkolla voi talvehtia useampi pyyparvi.
Parven elinpiirin koko vaihtelee muutamista hehtaareista kymmeniin ja jopa satoihin hehtaareihin. Maiseman
pienipiirteisyys on avaintekijä. Peltopyitä on enemmän
alueilla, joilla peltolohkot ovat pieniä ja viljelykäytöltään
erilaisia, ja joilla lohkoja rajaavat oja- ja piennarvyöhykkeet ovat leveitä. Kanta on harvempi aukeilla alueilla,
joilla lohkot ovat isoja ja keskenään samankaltaisia.
Elinpiirin kokoon vaikuttaa myös se, kuinka usein peltopyyt joutuvat vaihtamaan ruokailualuettaan esimerkiksi
petojen vuoksi.
Alkutalvella peltopyyt käyttävät ravinnonhankintaan
samoja alueita kuin syksyllä. Varsinkin sänget ja vasta
kylvetyt rikkakasvipitoiset kesannot ovat pyyparvien suosiossa, ja niiden käyttö lisääntyy lumipeitteen kasvaessa. Kun lumipeitteen paksuus ylittää 10 cm, sänkimaiden
käyttö vähenee, ja jauhosavikkaa kasvavien kesantojen
suosio kasvaa.
Peltopyyt kaivavat pehmeän lumen alta nurmi- ja
rikkakasvien versoja. Kun lumi kerrostuu tai kovenee,
linnut siirtyvät käyttämään rikkakasvien siemeniä. Lumi
peitteen ollessa ohut, peltopyyt ruokailevat ja oleskelevat mielellään harvahkossa ja lyhyessä kasvustossa,
joka tarjoaa suojaa, mutta suo silti hyvän näkyvyyden
ympäristöön. Lumen paksuuntuessa linnut hakeutuvat
tiheämpiin ja korkeampiin kasvustoihin, jotka antavat
edelleen riittävän suojan. Jos pelloilta puuttuu suoja,
peltopyyt siirtyvät valtaojien ja jokien varsille, missä
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Edellisen kesän poikueet viettävät talven kukin omana parvenaan. Kuvassa talvisen kulkijan tyypillinen näköhavainto peltopyistä – toistakymmentä lintua pyrähtää ladon tai muun suojan liepeiltä etäämmäs
piiloon uteliailta katseilta. Kuva: Markus Varesvuo

suojaisan ruokailukohteen voivat tarjota piennarheinikko, ojanuoma sekä pensaikot.
Merkittävin peltopyiden syksyn ja talven aikainen
saalistaja on kanahaukka. Varsinkin pienet parvet ovat
vaarassa, sillä kanahaukan on helpompi yllättää ja saada
saalista pienestä kuin suuresta pyyparvesta. Talvikuolleisuutta vähentää sopivien suojapaikkojen löytyminen peltoympäristöstä. Peltopyyt joutuvat usein hakeutumaan
talvella ravinnonetsintään pihapiireihin, kuivureiden reunustoille ja lintulautojen alle. Silloin niiden turmaksi voi
koitua myös varpushaukka tai kissa.

Pariutuminen keväällä
Peltopyiden talviparvet hajaantuvat keväällä, kun pariutuneet linnut alkavat etsiä reviiriä maaliskuun lopulta

LEVINNEISYYS JA ELINTAVAT

Hyvää peltopyyparven talvimaisemaa, mikäli ravintokasveja vain on
riittävästi. Talvieineeksi kelpaavat öljypitoiset rikkakasvien siemenet,
nurmen- ja viljanoras, sekä tietenkin vilja, jos sitä sattuu olemaan saatavilla. Kuva: Marko Svensberg

lähtien. Osa linnuista valitsee reviirin talvehtimisalueeltaan, mutta osa pareista voi siirtyä jopa yli kymmenen
kilometrin matkan löytääkseen itselleen sopivan peltoympäristön.
Reviirin valinnassa on tärkeintä hyvän ruokailualueen
löytyminen naaraalle. Kukin peltopyypari vaatii oman
peltolohkonsa. Pareille sopiva ravinto- ja suojayhdistelmä
on esimerkiksi edellisenä keväänä suojaviljaan kylvetty
sänkipellosta nouseva nurmi, tai edellisenä kesänä perustettu kesanto, jolla suojaa tarjoavat pystyssä törröttävät
rikkakasvien varret sekä edellisvuotinen kuloheinä. Myös
pientareet ovat tärkeitä kasvillisuuden antaman suojan
takia. Lisäksi ne vapautuvat lumipeitteestä ensimmäisinä
ja alkavat varhain tarjota peltopyille mieluista vihantaa.
Reviirin vallanneiden parien kuolleisuus on korkea
parvien hajaantumisesta seuraavan kuukauden aikana.
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Erityisesti muuttavat petolinnut saalistavat reviireilleen
asettuneita pareja.

Pesä kasvillisuuden suojassa
Peltopyynaaras valitsee pesäpaikan toukokuun alussa
läheltä ruokailualuetta. Pesä sijaitsee tavallisesti pellon
pientareella, ojanpenkassa tai niityllä paikassa, jossa on
matalia pensaita tai korkeaa ruohokasvillisuutta antamassa näkösuojaa sekä varjoa liialliselta auringonpaisteelta.

Ilman suojaavaa kasvillisuutta talvinen peltomaisema on
peltopyylle liian avoin. Kuvan
peltomaisema latoineen ja
ojineen on peltopyyn elinympäristöhoidon osalta täynnä
hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Kuva: Marko Svensberg

Jo vähäinenkin kasvillisuus on
talvisilla peltoaukeilla hyödyk
si suojana ja ravinnonhankinnassa. Jäljistä päätellen kymmenpäinen parvi on saapunut
ruokailemaan pienen ojan varteen rikkakasvien siemenillä.
Kuva: Marko Svensberg
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Pesyekoko peltopyyllä on lintumaailman suurimpia,
enimmillään jopa 30 munaa ja keskimäärinkin lähes 20.
Munintaväli on yksi vuorokausi. Naaras hautoo yksin,
mutta koiras vartioi lähettyvillä. Suuresta munaluvusta
huolimatta naaras pystyy hautomaan kaikki hedelmöittyneet munansa poikasiksi. Jos kuoriutuminen venyy pitemmälle ajalle, koiras johdattelee ensimmäistä katrasta
naaraan jatkaessa haudontaa.
Pesäpaikan valinnalla on tärkeä merkitys, sillä pesimä
aikainen kuolleisuus on suurta. Hautova naaras luottaa
pesää ympäröivän kasvillisuuden suojaan, eikä jätä

Kanahaukan peltopyihin kohdistamaa talvista verotusta voisi hillitä järjestämällä pyiden ruokamaille ja niiden liepeille riittävästi kasvipeitteistä kesantoa, pitkää sänkeä, matalaa pensaskasvillisuutta tai vaikkapa
ojanvarsipajukkoa. Kuva: Markus Varesvuo
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 uniaan vihollisen tai ihmisen lähestyessä kuin aivan
m
viime tingassa, jos silloinkaan. Naaras on erityisen alttiina muninnan ja haudonnan aikana pesälle osuvan ketun
tai kissan saalistukselle. Munia syövät puolestaan muun
muassa varislinnut, kärppä, rotta ja supikoira.

Poikueille suojaa ja ravintoa
Peltopyypoikueiden elinpiiriltä on löydyttävä paikkoja,
joissa on riittävästi suojaa ja ravintoa poikasille. Poikuei
den elinpiirin keskimääräinen koko on Suomessa noin 12
hehtaaria; viljapellossa asustavilla poikueilla elinpiirit
ovat keskimäärin suuremmat kuin kesantopelloilla viihtyvillä.
Emolinnut ohjaavat poikaset hyville ruokailualueille. Tällaisia ovat harvahkot rikkakasveja sisältävät vilja
kasvustot, ensimmäisen vuoden nurmet, edellisenä kesänä perustetut viherkesannot sekä herne- ja riistapellot.
Poikueet välttävät tiheitä kasvustoja, sillä pienten poikasten on helpompi liikkua suhteellisen väljän ja paljaan
kasvuston pohjalla kuin sakeassa piennarkasvustossa
tai nurmessa. Poikaset myös kastuvat tiheässä kosteassa kasvustossa nopeasti, kun taas harvassa märässäkin
kasvillisuudessa ne voivat liikkua ja silti pysyä kuivana
pitempään. Myös hyönteisravinnon löytäminen ja emon
yhteydenpito poikasiin onnistuu paremmin harvahkossa
viljakasvustossa. Lisäksi harvahko kasvusto tarjoaa elintilaa rikkakasveille, jotka puolestaan ovat pienten poikasten ravintonaan käyttämien hyönteisten ravintokasveja.
Ravintoa etsivät peltopyypoikueet suosivat usein myös

LEVINNEISYYS JA ELINTAVAT

Peltopyyn taipumus suojaavan kasvillisuuden hyväksikäyttöön on – kaikeksi onneksi – todella vahva. Kuvan aarin laajuisessa heinittyneessä
kivikasassa piti loppusyksyllä 2007 pitkään majaa viidentoista linnun
parvi. Kuva: Hannu Tuomisto

viljapeltojen kulmauksia, joissa ne voivat vaihtaa tarpeen
mukaan kasvustosta toiseen, ja joissa on runsaasti hyönteisiä.
Peltopyyn poikaset seuraavat emojaan lähes heti kuoriuduttuaan ja hankkivat ravintonsa itse emojen opastuksella. Poikaset ovat riippuvaisia emojen lämmöstä vielä
viikkojen ajan kuoriutumisesta, eivätkä ne varsikaan kylmän sään vallitessa voi ruokailla pitkiä aikoja kerrallaan.
Kuukauden ikäisen poikasen lämmönsäätelykyky on jo
niin hyvä, se tulee toimeen ilman emoaan myös öisin.
Peltopyyn tapaisten suuria pesyeitä munivien lajien
joukossa poikasajan korkea kuolevuus on melko tavanomaista. Peltopyyllä suunnilleen puolet kuoriutuneista
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poikasista selviää syksyyn asti. Mikäli poikueen elinpiirillä ei ole riittävästi suojaavaa kasvillisuutta, nousee
kuolevuus saalistuksen takia usein vielä paljon suuremmaksi. Jos pellon kenttäkerroksen tuntumassa olevien
hyönteisten määrä vähenee, poikaset joutuvat siirtymään
ravinnonetsintään peltojen reunoille. Tällöin ne helposti
altistuvat saalistukselle. Myös viileät ja sateiset säät sekä ravinnon niukkuus lisäävät poikasten kuolleisuutta.

Peltopyyn ravinto
Täysikasvuinen peltopyy on lähes yksinomaan kasvin
syöjä. Sen sijaan kolmen ensimmäisen elinviikon aikana
poikasten kasvu, kehitys ja eloonjäävyys ovat täysin riippuvaisia hyönteisravinnosta. Mieluisinta poikasajan ravintoa ovat niittyluteet, kirvat, sahapistiäisten ja perhosten toukat sekä aikuiset kovakuoriaiset ja niiden toukat.

Harvakasvuisen viherkesannon
ja talveksi muokkaamatta jäävän sänkipellon muodostama
kokonaisuus lupailee laadukasta talvielinympäristöä alueen
pyille. Kuva: Sakari Mykrä
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Aikuisille peltopyille eläinravinto on toisarvoista, joskin varsinkin naaras käyttää jonkin verran eläinravintoa
keväällä ja kesäaikana. Muninnan ja haudonnan aikana
kuluu proteiineja, ja naaras pyrkii tasapainottamaan vajetta selkärangattomista saamallaan eläinvalkuaisella.
Eläinvalkuainen vaikuttaa myönteisesti myös sulkasadon
etenemiseen.
Aikuiset peltopyyt käyttävät ravinnokseen eri rikkakasveja, kuten pillikkeitä, tatarlajeja, jauhosavikkaa,
peltohatikkaa ja pihatähtimöä. Lisäksi ne ruokailevat viljan jyvillä ja orailla. Kasviravinto tarjoaa monia tärkeitä
ravintoaineita, kuten kaliumia, kalsiumia, magnesiumia
ja fosforia, kun taas selkärangattomista saadaan oikeanlaatuista proteiinia ja fosforia sekä kasvulle välttämätöntä B12-vitamiinia.
Peltopyylle tarjolla olevan ravinnon määrä on laskenut
ja laatu heikentynyt viime vuosikymmenten aikana. Rikka
kasvit ovat vähentyneet pelloilta sekä  muuttuneiden

Hyväkasvuinen taajaan kylvetty
viljapelto on peltopyyn poikue
ympäristöksi liian tiheä, ja aamu
kasteen tai sateen kastelemana
se on pienille untuvikoille kylmäl
lä säällä kohtalokas. Pienet
untuvikkopoikaset eivät kykene
märkinä hankkimaan riittävästi
ravintoa, vaan nääntyvät ravinnonpuutteeseen. Kuva: Fredrik
von Limburg Stirum
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viljelymenetelmien että kasvinsuojeluaineiden käytön
vuoksi. Myös rikkakasveilta löytyvien selkärangattomien
määrä on vähentynyt ja lajisto muuttunut.
Maataloudessa tapahtuneet muutokset ovat monin
tavoin vaikeuttaneet peltopyiden selviytymismahdollisuuksia. Tuotannon erikoistuminen on vähentänyt viljelykiertoa, minkä vuoksi viljelykasvien lajivalikoima on
aiempaa pienempi ja lohkojen välinen vaihtelu vähäisempää. Maankäytön tehostuessa avo-ojat ovat vähentyneet
ja peltolohkojen koko kasvanut. Myös erilaiset viljelemättömät kohdat sekä ladot ja muut rakenteet ovat huvenneet viljelymaisemasta. Välillisesti peltopyyn hyvinvointia haittaavat myös tuotannon tehostamiseksi käytetyt

Talviparvien jälkiä seuraamalla huomaa peltopyiden
viehtymyksen rikkakasveihin.
Jauhosavikan ja ristikukkaisten ympärillä lumessa risteilee pyiden jälkiä – pyyparvelle kasvit tarjoavat laadukasta siemenravintoa. Kuva:
Hannu Tuomisto
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rikkakasvien ja tuhohyönteisten torjunta-aineet. Kaikki
edellä mainitut tekijät ovat vähentäneet suoja- ja pesäpaikkojen määrää, sekä aikuisten käyttämiä rikkakasveja
ja poikasille tärkeitä selkärangattomia.
Torjunta-aineiden käytöstä pidättäytyminen lisää
selkeästi selkärangattomien määrää peltoympäristössä.
Peltopyyn poikasten eloonjäävyyden on havaittu olevan
torjunta-aineilla käsitellyillä pelloilla vain noin 50 % käsittelemättömien peltojen poikasten eloonjäävyydestä.
Pesyekoot ovat suurempia ja poikasten eloonjäävyys parempi sellaisilla alueilla, joille on jätetty ruiskuttamattomia vyöhykkeitä.

Syysviljojen viljelypinta-ala
x 100 ha
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Syysviljojen viljelypinta-ala on viimeisen sadan vuoden aikana vähentynyt ratkaisevasti. Peltopyyn kannalta tämänkaltainen kehitys on ollut
aivan erityisen epäsuotuisaa, sillä syysviljojen oras on ollut sen tärkeää
talviravintoa
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Karjan laiduntamat rantaniityt
ovat peltopyylle hyviä ympäristöjä. Karja pitää kasvillisuuden matalana ja laikuttaisena sekä estää
puiden kasvun. Lisäksi laitumilta
löytyy rikkakasvien siemeniä ja
runsaasti selkärangattomia. Kuva:
Sakari Mykrä

Peltopyytutkimusta monelta kantilta
Oulun yliopistossa on tutkittu monipuolisesti tarhattujen ja villien
peltopyiden välisiä eroja sekä tarhalintujen luontoon vapauttamiseen liittyviä ongelmia vuosina 1990–1999. Radiolähettimin
merkittyjen lintujen avulla selvitettiin muun muassa elinympäristönvalintaa, pesimämenestystä sekä kuolleisuutta. Lisäksi tutkittiin pelto
pyyn fysiologiaa, käyttäytymisekologiaa ja genetiikkaa.
Tarha- ja luonnonvaraisten peltopyiden välillä löytyi useita merkittäviä eroja. Tarhattujen naaraspyiden eloonjäävyys keväällä oli
huomattavasti heikompaa kuin villien lintujen. Tarhalinnuilla ruuansulatuselimet sekä lentolihakset olivat heikommin kehittyneet kuin
villeillä peltopyillä. Myös lihaskudoksen koostumuksessa oli eroja.
Tarhatut peltopyynpoikaset käyttäytyivät pedon läsnä ollessa varomattomasti. Lisäksi suomalaisen tarhakannan geneettinen rakenne
poikkesi luonnonvaraisesta kannasta. Nykyisin tiedetään meillä
yleisesti tarhattavan peltopyykannan edustavan läntistä alalajia,
kun taas luonnonkantamme on itäistä alalajia.

Tuija Liukkonen
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Luonnonvaraisen
peltopyykannan hoito

Peltopyyn elinympäristöjen hoito ja
huomioiminen maataloudessa
Ari Turtola, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Elinympäristön hoidon kannalta peltopyy on kiitollinen
laji. Peltoalueilla toimenpiteitä voidaan toteuttaa helposti, ja paikkalintuna sekä tehokkaana lisääntyjänä
peltopyy pystyy nopeasti hyödyntämään parantuneen
elinympäristön. Kuitenkin hyvässäkin elinympäristössä
pedot ja säätekijät vaikuttavat kantaan voimakkaasti.
Niinpä nopeat kannanvaihtelut tulevat olemaan tyypillisiä, etenkin levinneisyysalueen reunoilla.
Elinympäristön hoito kannattaa keskittää alueille,
joilla peltopyytä esiintyy melko säännöllisesti. Peltoalueille jossa lintuja ei ole havaittu vuosikymmeniin, on
Peltopyyn ja ylipäätään peltoluonnon
kannalta kyntäminen on huonoin viljelytoimi. Se hävittää ravinnon maan alle ja
poistaa samalla kasvillisuuden antaman
suojan. Peltopyy selviää huonosti talvesta niillä viljan viljelyyn painottuvilla
peltoaukeilla, joilla suurin osa peltoalasta kynnetään syksyllä. Kuva: Veli-Matti
Väänänen
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melko epätodennäköistä saada luotua peltopyylle kelvollista elinympäristöä. Peltopyy edellyttää elinpiiriltään
avoimuutta ja toisaalta suojaa antavaa kasvillisuutta. Jos
peltoja rajoittavat metsät ovat alle kilometrin etäisyydellä toisistaan, petopaine kasvaa ja peltopyyt hakevat avarampaa maisemaa.
Elinympäristön hoidossa pitää huomioida, että alueel
ta tulee löytyä peltopyille sopivaa elinympäristöä eri
vuodenaikoina; keväällä reviirin valintavaiheessa, kesällä
poikaskautena sekä syksystä talveen pyiden kokoonnuttua parviksi.

Kevät
Peltopyyn pariutumista ja reviirin valintaa on kuvattu
edellisessä luvussa. Siinä keskeistä on ruokailualueen ja
suojan sopivan yhdistelmän löytyminen. Kukin pari vaatii
yleensä oman peltolohkonsa. Parhaat reviirialueet ovat
aukeiden keskellä, mutta kannan tihetessä osa linnuista

Peltopyy pystyy hyödyntämään jo
varsin matalan sängen tarjoaman
suojan. Sängeltä löytyy myös varisseita jyviä ja muuta ravintoa.
Pyille ihanteellinen sänkipelto on
sellainen, jossa sängen pituus vaihtelee lohkon eri osissa. Tällöin pyyt
voivat hyödyntää pellon eri osia
riippuen lumen syvyydestä. Kuva:
Jari peltomäki
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joutuu siirtymään myös metsiin rajoittuville lohkoille tai
uusille asuinalueille. Peltopyyparin hengissä säilymisen
kannalta olisi tärkeää, että reviirialueet olisivat vähintään 200 m etäisyydellä metsänreunoista. Keväällä pyyt
ovat alttiita etenkin petolintujen saalistukselle.
Peltopyyn elinympäristönhoidon kannalta olisi eduksi, jos mahdollisimman moni pari löytäisi sopivan reviirin mahdollisimman läheltä talvehtimisaluetta. Reviiriä
haeskelevat linnut sekä täysin uusille alueille asettuneet
parit ovat alttiita saalistukselle.
Keväinen parimäärä voi hyvillä peltopyyalueilla nousta 4–5 pariin/100 ha, mutta tavallisimmin se on 0–2 paria/100 ha. Kasvipeitteisen pellon osuus keväällä on parimäärän kannalta ratkaisevin tekijä. Viljan ja nurmen
vuoroviljelyssä sopivia elinympäristöjä syntyy nurmea tai
viherkesantoa uudistettaessa. Myös suorakylvölohkot ja
keväällä kynnettävät sänkimaat lisäävät merkittävästi
alueen soveltuvuutta peltopyyn reviiriksi. Maatalouden
ympäristötuen lisätoimenpiteet, jotka liittyvät peltojen

Kuminapelto on peltopyyn
kannalta hyvä ympäristö. Viljelytoimia monivuotisella kuminalla on harvoin, ja puinnin
jälkeen sänki ja alla oleva vihanta antavat mukavasti suojaa ruokaileville pyille. Kuva:
Veli-Matti Väänänen
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talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäämiseen, antavat
mahdollisuuden merkittävästi parantaa peltopyyn keväisten reviirikohteiden määrää sekä myös peltopyyn
talvielinympäristöä.

Kesä
Myös pesäpaikan valinnasta on kerrottu tarkemmin edellisessä luvussa. Peltopyiden haudonta alkaa kesäkuun
alussa ja pääosa poikasista kuoriutuu heinäkuun alussa.
Viimeiset poikueet kuoriutuvat heinäkuun 20 päivään
mennessä. Tänä aikana ei tule niittää peltoteiden varsia,
pientareita, suojakaistoja, viherkesantoja tai muitakaan
alueita, joilla on ollut keväällä suojaavaa kasvustoa pelto
pyyn pesäpaikkaa varten.
Pesintään sopivien piennaralueiden määrä on tärkeä
tekijä pesinnän onnistumisen kannalta. Mitä enemmän
pesintään sopivia alueita on, sitä vaikeampi petojen on
löytää pesät. Leveät pientareet ojien varsilla ja suoja-

Kultivointi on kyntöä riista
ystävällisempi viljelytoimi.
Kultivoinnin jäljiltä pellolta
löytyy vielä ravintoa peltopyille ja siinä on myös hiukan suojaavaa kasvillisuutta jäljellä. Kasvava oras on
hyvää ravintoa peltopyyn
lisäksi muun muassa rusakoille ja kauriille. Kuva:
Veli-Matti Väänänen
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kaistat isompien vesiväylien varrella tarjoavat erinomaisia pesäpaikkoja. Pientareella kasvava vadelma tai muu
matala pensaikko antaa lisäturvaa hautovalle emolle.
Niittämättömät tai hyvin pitkään sänkeen niitetyt viherkesannot sekä timotein siemennurmet ovat nekin hyviä
pesintäalueita.
Kuivina kesinä poikueet pärjäävät hyvin etenkin, jos
viljakasvustot ovat harvoja ja niissä on kuivuudesta kärsineitä alueita. Poikasten ravinnonetsintä on helppoa, ja
sateen sattuessa harvat kasvustot myös kuivuvat nopeasti ja mahdollistavat siten poikueiden ruokailun. Sateiset kesät ovat peltopyypoikueille vaikeita. Kasvustot ovat
tiheitä, aamukaste kestää pitkään ja sateen jälkeen kasvustot kuivuvat hitaasti. Poikueiden ravinnonetsintään
käyttämä aika jää lyhyeksi ja poikaset kuolevat usein
ravinnon puutteeseen. Heinäkuun alussa kolme päivää
kestänyt sadekausi voikin johtaa yli 90 % poikaskuolleisuuteen. Viljakasvustoihin jääneet pienetkin aukkopaikat
voivat kosteina kesinä olla poikueen pelastus.

Kapea puimaton viljareunus
suojan vieressä vetää peltopyitä puoleensa. Kuvan viljareunuksen tuntumassa olevassa
horsmikossa lymysi kaksi viidentoista pyyn parvea syksyllä
2007 Kauhajoella. Kuva: VeliMatti Väänänen
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Mahdollisuuksien lato. Sopivalla paikalla kesantojen
ympäröimä lato saattaa olla
peltopyille oikea keidas. Mikäli ladon ympärillä on rikkakasvia, sänkeä tai vaikka
riistapelto, niin peltopyyasutus on taattu. Kuva: Hannu
Tuomisto

Nurmien niitto kannattaa
tehdä päivällä. Mahdollisuuksien mukaan niiton olisi
– toisin kuin kuvassa – suositeltavaa edetä keskeltä kohti reunoja, jolloin peltokanalintujen poikueet sekä muu
asujaimisto pystyisi esteettä
siirtymään pellon reunuksen
suojiin. Kuva: Fredrik von
Limburg Stirum

Syksy ja talvi
Lumisella pellolla harmaa peltopyyparvi erottuu kauas,
joten suojan merkitys kasvaa erityisesti tässä vaiheessa,
kun linnut joutuvat käyttämään koko valoisan ajan ravinnonhankintaan ja ovat siten varsin alttiita petolintujen
saalistukselle. Tässä vaiheessa talvea viimeisetkin parvet
hakeutuvat hyvien riistapeltojen suojiin, jos sellaisia on
tarjolla.
Talvina jolloin pelloille muodostuu jääpeite tai lumipeite on niin kovaa, että peltopyy ei pysty kaivamaan ravintoa
hangen alta, on ruokinta ainoa tapa pitää linnut varmasti
hengissä. Ruokintapaikat tulee sijoittaa myös avoimille
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peltoalueille, ja niitä tulisi olla vähintään kaksi parvea
kohti, jotta linnut voivat vaihtaa ruokintapaikkaa.

Riistalaidun
Riistalaitumilla ja riistapelloilla voidaan merkittävästi
parantaa peltopyyn elinmahdollisuuksia vuosikierron
aikana. Suurin merkitys riistalaitumilla on talvehtiville
linnuille, mutta sama pelto tarjoaa hyvän reviirialueen
keväällä yhdelle parille ja vielä hyönteisrikkaan ruokailu
alueen poikueelle.
Peltopyille tarkoitettu riistalaidun pitäisi sijoittaa aina
peltoaukean keskiosiin. Perustamiseen voi käyttää kevät
kylvöistä jääneitä siemeniä. Tukisäädösten (hoidetut viljelemättömät pellot) mukaan riistalaitumen perustamiseen käytetyssä siemenseoksessa tulee olla vähintään

Pesivien parien määrää voidaan lisätä seuraavilla
toimilla:
• Perustetaan niitto-, siemennurmi tai viherkesanto suojaviljaan.
• Ei niitetä ilman suojaviljaa perustettavia nurmikasvustoja kylvövuonna (joissakin tapauksissa tukiehdot tosin edellyttävät niittoa
myös kylvövuonna).
• Käytetään suorakylvöä ja etenkin syysviljojen suorakylvöä.
• Kynnetään sänkimaat vasta keväällä.
• Jätetään sänki pellon keskiosissa mahdollisimman pitkäksi.
• Perustetaan peltoaukeiden keskelle riistalaitumia, joissa seuraavana keväänä on törröttäviä viljakasvin varsia sekä heinänorasta.
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kahta kasvilajia. Parhaaksi riistalaidunkasviksi on osoittautunut myöhäinen lujakortinen kevätvehnä. Muista viljoista kaura ja kaksitahoinen ohrakin käyvät, mutta kaura
yleensä lakoontuu pahasti lumisateiden mukana ja ohra
ränsistyy joinain vuosina jo ennen talven tuloa. Riistalaitumen tulisi olla kooltaan vähintään 0,2–0,3 ha. Pienin
tukikelpoinen kasvulohko on 5 aaria.
Peltopyylle parhaaksi osoittautunut riistapeltoseos
on ollut seuraava; lujakortinen ja myöhäinen kevätvehnä
lajike kylvetään harvaksi kasvustoksi (200 kpl/ m2, noin
100 kg/ha), kevätvehnän lisäksi seokseen lisätään kevät
rapsia tai -rypsiä 1–3 kg/ha ja auringonkukkaa 1–3 kg/
ha. Riistalaitumen ravintoarvoa voidaan vielä parantaa
lisäämällä seokseen puna-apilaa 1–2 kg ja timoteitä
noin 5 kg/ha, jolloin se seuraavana kesänä täyttää myös
viherkesannolle tai hoidetulle viljelemättömälle pellolle

Pesinnän onnistumista voidaan edistää seuraavilla
toimilla:
• Jätetään ojien ja teiden varteen riittävät pientareet ja vesiväylien varteen leveät suojakaistat.
• Niitetään monivuotiset kesannot, hoidetut viljelemättömät pellot,
pientareet ja suojavyöhykkeet vasta heinäkuun lopulta lähtien.
Jos niitto on esimerkiksi rikkakasviongelman vuoksi tehtävä
aiemmin, niitetään mahdollisimman pitkään sänkeen (huom.
maatalouden ympäristötuen ehdot poikkeavat tästä!).
• Jätetään ainakin osa pientareista niittämättä.
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35

asetetut vaatimukset. Jos riistalaidunalueelle tehdään
rikkakasviruiskutus, ei öljykasveja voida käyttää seoksessa, vaan ne on korvattava esimerkiksi pellavalla tai
useamman viljalajin seoksella.
Lannoitteita käytetään enintään puolet normaalista
määrästä (savimaalla 40–50 kg typpeä/ha). Tavoitteena
ei ole mahdollisimman suuri sato, vaan kasvusto, joka
pysyy pystyssä myös talvella ja siemensato talvehtiville
eläimille käyttökelpoisena seuraavaan kevääseen asti.
Viljan alikasvustona olevat nurmikasvit ovat tärkeä ravintolähde peltopyyn lisäksi rusakolle.

Ojien varsia joudutaan aika ajoin perkaamaan. Toisaalta peltoriistan kannalta
ojanvarsien suojaava kasvillisuus olisi hyvin tärkeää. Riistapeltoreunus ojan pientareella tekee ojanvarresta ihanteellisen ympäristön peltokanoille. Ilman syksyn
kyntöjä ojanvarren kasvit antaisivat peltopyylle tärkeää suojaa ja ravintoa läpi
talven. Kuva: Fredrik von Limburg Stirum
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Peltoa pyylle
Peltopyylle soveltuvan riistapellon siemenseoksessa tulee olla sekä hyönteisiä poikasravinnoksi houkuttelevia kukkivia kasveja että
suojaa ja siemeniä tarjoavia korkeavartisia lajeja. Paras paikka
peltopyylle tarkoitetulle riistapellolle on peltoaukean keskiosissa.
Riistapelto on muun viljelyn ohessa kätevintä kylvää kylvökoneen,
tai traktoriruiskun levyisiin kaistoihin ojien ja teiden varsille tai saarekkeiden ja pensastojen ympärille sekä viljakasvustojen reunoille.
• Hyönteisten houkutteluun: hunajakukka, kevätrapsi, keltasinappi, peltotattari, rehukaali
• Siemenravintoa tuottamaan: kevätrypsi, öljypellava, auringonkukka, punahirssi, vehnä, ohra
• Suojaa antamaan: kevätrypsi, viljakasvit, auringonkukka, maissi, rehukaali, tattari, hevospapu
Suorita kylvö esimerkiksi näin:
1. Muokkaa pelto kylvökuntoon varhain toukokuussa.
2. Anna sen jälkeen rikkakasvien rauhassa kasvaa noin 3–4 viikon
ajan
3. Ruiskuta rikkakasvit juhannusviikolla glyfosaatilla, ja kylvä riista
pelto samana päivänä
4. Kylvä harvalla rivivälillä yliannostelematta siementä. Paras ratkaisu on suorakylvökoneen käyttö, jossa kaksi kylvövannasta
kolmesta suljetaan
5. Suorita kylvötyö siten, että maan pinta rikkoutuu mahdollisimman vähän. Näin eivät syvemmällä maassa olevat rikkakasvien
siemenet nouse pintaan itämään.

Markus von Weissenberg
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Suorakylvö hyödyttää peltopyytä – ja viljelijää
Ihanteellisessa peltopyyn talviajan elinympäristössä yhdistyvät
avoimuus, suojaava kasvipeite ja riittävä ravinto. Peltoaukealla sijaitseva, pitkään tai vaihtelevan mittaiseen sänkeen suorakylvetty
syysviljalohko voi olla kaikkea tätä. Sänki ja avoin ympäristö tuovat suojan petoja vastaan, ja viljanoras on oivallista talvivihantaa.
Vasta sängen peittävä paksu ja kova lumi häätää pyyt muualle
ravinnonhakuun.
Nykyinen maanviljelys on mielenkiintoinen sekoitus huipputeknologiaa ja vanhoja perinteitä. Suorakylvön käytäntöihin – sekä
hyötyihin ja haittoihin – perehtyessä huomaa, kuinka tiukassa monet perinteet istuvat. Aivan joka tilanteeseen menetelmä ei sovi,
mutta paljon useampaan kuin yleisesti luullaan. Menetelmän ympäristöhyödyt ovat merkittäviä, mutta jo pelkästään taloudellisten
hyötyjen tähden jokaisen viljelijän kannattaisi kuluttaa yksi työpäivistään suorakylvöön perehtymiseen.

Sakari Mykrä

Kuvissa syysvehnälle suorakylvetyt sänkipelto ja heinämaa Kuusistossa
Varsinais-Suomessa. Kuva: Sakari Mykrä
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Poikueiden menestymistä voidaan parantaa
seuraavilla toimilla:
• Harjoitetaan monipuolista viljelyä, ja käytetään myös kevätviljaa viljelykierrossa.
• Kylvöraidat ovat myös peltopyykannan hoitoa.
• Ei niitetä harvakasvuisia viherkesantonurmia ennen heinä–elokuun vaihdetta (huom. maatalouden ympäristötuen ehdot poikkeavat tästä!).
• Ei koskaan niitetä viherkesantoja öisin.

Tämä kulottunut heinäkesanto oli pyiden suosiossa syksyllä 2007. Suojaa
on riittämiin, mutta parantamisen varaakin vielä olisi. Heinäkasvuston
reunaan viljapellon puolelle jätettävä hyvänmittainen sänki tai jopa
kapea puimaton reunus loisi peltopyille turvallisen ruokailuympäristön
keskelle peltoa pitkälle talveen. Kuva: Hannu Tuomisto
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Maataloustuet peltopyyn elinympäristön
hoidossa
Ari Turtola, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja
Jarkko Nurmi, Pohjanmaan riistanhoitopiiri

Peltojen kesannointi on ollut merkittävin peltopyyn elinympäristöön vaikuttanut toimenpide 20 viime vuoden
aikana. Viherkesannointi alkoi 1980-luvun lopulla, ja se on
lisännyt erityisesti Länsi-Suomen viljantuotantoalueilla
ympärivuotisen kasvipeitteen määrää. Tämä on osaltaan
mahdollistanut peltopyyn esiintymisen nykyisellä levinneisyysalueellaan. Syksyn 2007 päätöksen mukaan kesannointivelvoite poistuu vuodelta 2008. Jatkossa pelto
pyyn elinympäristön turvaamiseen tarvitaan korvaavia
menetelmiä. Seuraavassa esitellään sellaisia maatalouden tukijärjestelmään kuuluvia toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa peltopyyn elinympäristöön myönteisesti.

Yksittäiset korkeat puut ovat kanahaukan ja varisten tärkeitä tähystyspuita
peltoaukella. Kuvan komean männyn
tapaisia maisemallisesti arvokkaita puita
ei toki voi poistaa, mutta on syytä estää
uusia puita kasvamasta suuriksi peltolohkojen reunoilla. Kuva: Sakari Mykrä
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Ympäristötuki
Vuosille 2007–2013 ajoittuva nykyinen maatalouden ympäristötukiohjelma sisältää useita peltopyyn elinympäristön parannusmahdollisuuksia:
Suojakaistojen ja pientareiden tavoitteena on vähentää pelloilta ojien kautta vesistöihin tapahtuvaa ravinteiden tai muiden haitallisten aineiden kulkeutumista
ja eroosiota sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta ja
edistää riista- ja kalataloutta. Peltopyyn kannalta suojakaistat ja pientareet ovat tärkeitä pesintä-, ruokailu ja
suojapaikkoja. Valtaojan varrella olevan piennaralueen
leventäminen yhdestä kolmeen metriin on mahdollista,
mikäli se on perusteltua tilan vesiensuojelun tai käytössä olevien hoitotoimien kannalta. Luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi on mahdollista jättää kaikille
peruslohkoille keskimäärin enintään kolme metriä leveä

Kuivilla kumpareilla vehnä jää lyhyt
kasvuiseksi ja monesti tuotoltaan heikoksi. Pienetkin puimattomat alueet
tällaisilla kumpareilla tarjoaisivat
peltopyille arvokkaan ja turvallisen
ruokailulaikun. Kuva: Veli-Matti Väänänen
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nurmikasvillisuuden peittämä piennar kaikille peruslohkon reunoille. Piennarta ei tarvitse niittää, ellei se uhkaa
vesakoitua. Jos piennar niitetään, niittoa ei tule aloittaa
ennen elokuun alkua. Peltopyyalueilla kannattaa perustaa leveitä pientareita peltoalueen keskellä sijaitsevien
peruslohkojen reunoille. Pientareet tulisi jättää niittämättä.
Ympäristötuen lisätoimenpiteisiin kuuluu kolme
valinnaista toimenpidettä, joiden tavoitteena on lisätä peltojen talviaikaista kasvipeitettä: (1) peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus,
(2) peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys sekä
(3) peltojen tehostettu talviaikainen kasvipeitteisyys.
Kaikki peltojen syysmuokkausta vähentävät toimenpiteet ovat arvokkaita, sillä ne lisäävät peltopyyn kannalta

Talvielinympäristön tilaa voidaan parantaa
seuraavilla toimilla:
• Pidetään talviaikaisen kasvipeitteen määrä pelloilla mahdollisimman suurena; sänkeä, uutta viherkesantoa, syysviljaa, nurmea ja riistalaitumia.
• Pidetään kynnetyn tai lautaskultivaattorilla muokatun pellon
osuus mahdollisimman pienenä.
• Kylvetään syysvilja suorakylvönä pitkään sänkeen.
• Perustetaan sopivia ravintokasveja käyttäen peltoaukeiden keskelle riistalaitumia, joissa vankkavartinen harva kasvillisuus seisoo läpi talven.
• Perustetaan riittävästi peltopyyn talviruokintapisteitä.
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Tätä latoa piti tukikohtanaan
kymmenen peltopyyn talviparvi.
Ladon ympäriltä löytyi syötävää,
ladon sisälle pääsi suojaan ja lisäksi seuraava suojaksi sopiva lato oli
pienen lentopyrähdyksen päässä.
Kuva: Hannu Tuomisto

Tämäkin lato Ilmajoen Alajoella oli pyiden suosiossa. Latojen
ympäristöt ovat lakeudella usein
peltopyyn selviytymisen kannalta
keskeisiä paikkoja. Tuuli siivoaa
ladon seinustat lumesta, ja kapea
suojaava kasvillisuus ladon ympärillä antaa pyille hyvät mahdollisuudet välttää saalistus. Kuva:
Hannu Tuomisto

kriittisen talvi- ja kevätkauden suojaa sekä ravinnon
määrää. Peltopyyn kannalta parhaita tukiehdot täyttäviä kasvipeitteitä ovat edellisenä kesänä suojaviljaan
tai ilman suojaviljaa perustetut nurmet, sängelle jätetyt
pellot sekä riistalaitumet. Riistalaitumet sisältyvät käsitteeseen hoidetut viljelemättömät pellot.

Erityistuki
Ympäristötuen erityistukitoimenpiteistä peltopyy hyötyy etenkin suojavyöhykkeistä ja luonnon monimuotoisuuden edistämiskohteista ja tapauksesta riippuen myös
perinnebiotoopeista.

LUONNONVARAISEN PELTOPYYKANNAN HOITO

Harvahkon kasvillisuuden peittämät ojan pientareet tai pellon
kulmat ovat ihanneympäristöjä
peltopyylle. Kuvan pujokasvustosta lähti hiukan ennen kuvan ottoa
peräti kahdenkymmenenviiden
peltopyyn parvi. Kuva: Hannu
Tuomisto

Suojavyöhykkeet ovat monesti hyviä pesimä- ja poikueympäristöjä,
mutta täystiheä nurmikasvusto on
helposti kylmettyville untuvikoille
sadepäivinä ja aamun kosteina
tunteina hankala paikka. Mahdollinen niitto kannattaa tehdä
hyvissä ajoin loppukesällä, jotta
uusi suojaava kasvillisuus ennättää kasvaa ennen talvea. Kuva:
Sakari Mykrä

Pääosa peltopyyn tärkeimmistä elinalueista sijaitsee ojien tai jokien halkomilla viljelysalueilla. Vesistöjen
varsiin perustetut suojavyöhykkeet lisäävät peltopyylle
käyttökelpoista elinympäristöä ja toimivat myös keväisin
ja syksyisin lintujen leviämisväylinä.
Luonnon monimuotoisuutta koskeva erityistuki voidaan laatia esimerkiksi peltopyyn elinympäristön parantamiseksi. Viljelijä perustaa ja/tai hoitaa kasvi- ja eläinlajien, muun muassa peltopyyn, säilymisen ja lisääntymisen kannalta tärkeitä alueita tätä tarkoitusta varten
laaditun suunnitelman mukaisesti. Sopimus voi koskea
peltoa tai muuta sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa aluetta.
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Ympäristötukeen on joulukuussa 2007 ehdotettu
uusia erityistukisopimuksia. Näistä erityisesti ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen ja turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely tähtäävät monivuotisten
nurmikasvustojen lisäämiseen peltoalueilla, mistä myös
peltopyyt hyötyvät. Uusien erityistukisopimusten käyttöönotto ratkeaa kevään 2008 aikana.

Pensoittunut kivikkoinen peltosaareke on mainio suojapaikka peltopyille. Riistapellon kylväminen saarekkeen
reunaan tekee ympäristöstä
ihanteellisen pyypoikueen
kannalta. Kuva: Fredrik von
Limburg Stirum

Ojan pientareen riistapellossa kasvillisuus muuttuu matalammaksi tultaessa ojasta
pellon suuntaan. Korkea aurin
gonkukka ja rehumaissi antavat mainion suojan, kun taas
harva kaura ja ohra takaavat
yltäkylläisen ravinnon. Paljaan maan alueita peltopyyt
käyttävät höyhenyksen kuivatteluun kosteina päivinä.
Kuva: Fredrik von Limburg
Stirum
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Hoidetut viljelemättömät pellot
Luonnon monimuotoisuutta koskevan erityistuen lisäksi
peltopyyn elinolosuhteita voidaan parantaa aktiivisesti
myös hoidetuilla viljelemättömillä pelloilla. Tärkeimpiä
kohteita ovat isojen peltoalueiden keskellä sijaitsevat
riistalaitumet, jotka tarjoavat talvi- ja kevätkauden suojaa sekä ravintoa. Kunhan kasvustot tukihakemuksessa
määritellään hoidetuksi viljelmättömäksi pelloksi, lohkolla ei ole sadonkorjuuvelvoitetta ja kasvustoksi voidaan kylvää peltopyylle sopivaa kasviseosta. Toisaalla
tässä oppaassa on kerrottu peltopyylle sopivista riistapeltokasveista.

Viherlannoitusnurmi
Peltopyyn elinympäristöä voidaan parantaa myös perustamalla viherlannoitusnurmi. Viherlannoitusnurmen
satoa käytetään osana viljelykiertoa siten, että sato jätetään kyseisenä vuonna korjaamatta ja hyödynnetään
viljelykasvin lannoitteena seuraavana kasvukautena.
Viherlannoitusnurmelle jolle maksetaan tila-, lfa- ja
ympäristötuki täysimääräisenä, ja se voidaan perustaa
joko suojaviljaan tai ilman suojaviljaa. Nurmen perustamiseen käytettyjen siementen painosta vähintään 20 %
on oltava typensitojakasvin siemeniä. Saman alan voi
ilmoittaa viherlannoitusnurmeksi enintään kahdeksi
vuodeksi.
Parhaimman hyödyn tuottavat nurmen perustaminen
suojaviljaan ja suojaviljan puiminen mahdollisimman
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 itkään sänkeen. Pitkä sänki tulisi jättää ainakin osalle
p
lohkosta, etenkin lohkojen keskiosiin.

Maatilan luonnon monimuotoisuuskartoitus
Vuonna 2007 alkaneella ympäristötukikaudella on tehtävä kartoitus maatilan luonnon monimuotoisuuskohteista
toisen sitoumusvuoden loppuun mennessä. Peltopyyalueilla kartoituksessa tulisi huomioida mahdollisuudet parantaa peltopyyn elinympäristöä. Peltopyyn menestyminen tilalla kertoo, että peltoluonnon monimuotoisuuden
osalta asiat ovat kunnossa.

Lanta- ja joutomaakasat sekä kuivaajien liepeillä olevat ruumenkasat ovat peltopyille tärkeitä paikkoja ravinnonhaussa. Keväällä kasojen reunat sulavat lumesta
ensimmäisenä, ja tilannetta voi vielä parantaa lisäämällä kasojen reunamille hieman viljaa. Kuva: Arto Juvonen
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Peltopyiden talviruokinta
Ahti Putaala, Metsähallitus ja Sakari Mykrä, Luonnon- ja
riistanhoitosäätiö

Suomen peltopyyt ovat maailman pohjoisimpia, ja paksu
lumisina talvina on ravinto tiukassa. Oikein tehty talvinen lisäruokinta voi epäedullisissa oloissa osoittautua
suoranaiseksi pelastukseksi alueen peltopyykannalle.
Talviseksi lisäeineeksi peltopyille voi tarjota meikäläisiä viljoja, joista mieluisinta vaikuttaa olevan vehnä.
Erityisen haluttuja ovat myös erilaiset rikkakasvien siemenet, mikäli niitä onnistuu saamaan tarjolle.
Peltopyille ruoan voi tarjota joko suoraan maasta
tai erityisistä ruokinta-automaateista. Maasta nokittava ruoka kannattaa sijoittaa pieneen läpikuljettavaan
katokseen. Sekä katos, että automaatti on hyvä suojata suurisilmäisellä peltopyyn mentävällä verkolla, joka
paitsi suojaa ruokailevia pyitä akuutin hätätilanteen

Hyvä paikka pysyvälle ruokinta
katokselle on ojan piennar, jolla
kasvaa matalia pensaita tai kuusia. Ruokinta on syytä käynnistää
jo sulan maan aikaan, jotta pyyt
löytävät paikan ennen talven vaikeita aikoja. Kuva: Sakari Mykrä
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s attuessa, myös hankaloittaa rusakoiden ja sorkkaeläinten ruokailuvisiittejä.

Ruokinta aloitetaan ajoissa
Pyyt käyttävät mieluummin vanhastaan tuttuja ruokinta
paikkoja, kun taas uusia ne näyttävät aikansa vierastavan.
Peltopyiden ruokinta kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin
ennen varsinaisen talven tuloa. Silloin pyillä on aikaa löytää ruokintapaikat ja tottua niihin ennen kuin niitä varsinaisesti tarvitsevatkaan. Vaikka peltopyyt tuntevat alueen
ruokintapaikkojen sijainnin, ne ovat usein varsin vastahakoisia käymään ruokinnalla, mikäli luonnonravintoa on
saatavilla. Lauhoina vähälumisina talvina ruokintapaikat
saattavat jäädä jopa kokonaan käyttämättä. Viisainta
on kuitenkin huolehtia kunnolliset talviruokintapaikat
pelloille hyvissä ajoin, sillä olosuhteet luonnonravinnon
saannin suhteen voivat muuttua nopeasti.

Lumen pinnan kovettuessa peltopyyn
läpäisemättömäksi hangeksi, ovat
parvet ruokinnan armoilla. Mikäli ruokintapaikkoja ei ole tarjolla riittävästi,
pyyt lähtevät alueelta liikkeelle ja ovat
alttiita saalistukselle. Piharuokinnan
suojaksi kannattaisi laittaa vaikka
muutama matala kuusi, jotta pyyt ovat
suojassa kana- tai varpushaukan katseilta. Kuva: Markus Varesvuo
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Jos kunnon lumikeleillä tulee suojasään jälkeen kipakka pakkaskausi, ja hangen pinta jäätyy peltopyyn kynsien
läpäisemättömäksi kuoreksi, ollaan ruokinnan aloittamisessa jo auttamatta myöhässä. Pyyt katoavat jääpeitteisestä peltomaisemasta nopeasti; osa joutuu petojen
suuhun, ja säästyneet etsivät turvaa maaseutukylien
pihapiireistä tai lähtevät vaeltamaan uusien ruokamaiden toivossa. Nämä vaellukset tapahtuvat suhteellisen
päämäärättömästi. Joku parvi saattaa selvitä sopiville
sijoille, mutta moni hupenee viimeiseen lintuun kesken
matkanteon.
Vuoden 2006 tammikuussa kävi Oulun liepeillä Tyrnävällä juuri näin. Talven mittaan sataneeseen lumipeit-

Englannissa peltopyiden ruokinta-automaatin ympärille laitetaan
harvasilmäinen verkko, jonka silmän läpi peltopyy helposti pujahtaa.
Koko parvi mahtuu syömään verkkolieriön sisällä petolinnuilta suojassa. Englantilaisten riistanhoitajien kokemusten mukaan petolintujen
aiheuttamat tappiot ruokinnoilla loppuivat täysin verkkojen asennuksen
jälkeen. Ruokinnat sijoitetaan aivan suojaavan kasvuston tuntumaan.
Kuva: Marko Svensberg
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Englannissa maanviljelys ja peltopyyn kannanhoito
sulassa sovussa
Game & Wildlife Conservation Trust aloitti vuonna 2002 peltopyyn kannanhoidon mallihankkeen 1000 ha kohdealueella ItäEnglannissa. Elinympäristönhoitoon valittiin vain sikäläiseen maatalouden ympäristötukijärjestelmään sisältyviä toimenpiteitä, joten
ne ovat jokaisen viljelijän toteutettavissa. Pääpaino on pesintään
sekä poikueiden kasvatukseen sopivien vyöhykkeiden luomisessa
ja ylläpidossa, ja lisäksi pidetään huolta talviaikaisen suojaavan
kasvipeitteisyyden riittävästä määrästä pelloilla. Elinympäristöjen
hoidon lisäksi suoritetaan intensiivistä pienpetojen ja varislintujen
kontrollointia sekä syksystä kevääseen peltopyiden lisäruokintaa.
Tarhattujen lintujen istutuksia ei tehdä. Maatalouden kannattavuus
kohdealueella ei laskenut kannanhoitotoimien seurauksena. Peltopyyn parimäärä on hoidetulla alueella noussut hankkeen aikana
seitsenkertaiseksi ja syksyinen lintumäärä on suurin piirtein kymmenkertaistunut. Kohdelajina olevan peltopyyn lisäksi myös muun
peltoriistan ja -linnuston kannat ovat kasvaneet tuntuvasti.
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teeseen syntyi toistuvien lauhojen säiden seurauksena
useita kovia kuorikerroksia. Peltopyyt joutuivat tiukoille
yrittäessään kaivautua ruoan etsintään kovan hankikerroksen alle, ja tämän tästä löysi kulkija pelloilta jäänteitä
kanahaukan yllättämistä pyistä. Helmikuuhun mennessä linnut olivat saaneet tarpeekseen ankarista oloista ja
häipyivät peltolakeudelta tyystin. Sen jälkeen parvista
tehtiin havaintoja pihapiireissä; joistain jopa kilometrin
päässä lähimmistä pelloista. Takaisin pelloille pyyt palasivat vasta pariutumisaikaan maaliskuun lopussa.

Ruokintapaikkojen määrä ja sijoittelu tärkeää
Parhaiten peltopyyt saa käymään ruokintapaikoilla, joilla ne tuntevat olonsa turvatuiksi. Erityisesti tämä pätee
petolintujen taholta koituvaan uhkaan. Ruokintapaikat
tulisi perustaa mahdollisimman avoimeen ympäristöön ja etäälle kanahaukan väijyntäpaikaksi sopivasta

Aivan Englannin käytäntöä vastaava asetelma Varsinais-Suomesta.
Harvalla verkolla suojattu ruokinta
katos on sijoitettu riistapellon
keskelle suojaavan kasvillisuuden
sisään. Kuva: Sakari Mykrä
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Entisajan heinähaasia uusiokäyttöön
Jokiniemen kartanon mailla Ruotsinpyhtäällä on panostettu varsin
vankasti peltopyiden ja muun riistan elinympäristönhoitoon. Yhtenä kokeiluna on vanhanmallisen heinähaasian tapaisen rakenteen
käyttö pyiden suoja- ja ruokintapaikkana peltomaisemasta kadonneiden latojen korvaajana. Oheinen kuva kertoo rakenteesta kaiken tarpeellisen. Parhaan suojan säätä vastaan saa järviruo’osta,
oljesta tai heinästä. Niillä haasian saa myös muokattua varsin luonnollisen näköiseksi. Jos kateainetta kasvaa paikan päällä, tarvitsee
mukanaan viedä ainoastaan haasian runko ja viikate. Haasian
alla tarjoillaan linnuille viljaa ja hiekkaa. Heinähaasian sijoitukseen
pätevät samat lait kuin ruokintapaikkoihin ylipäätään. Jokiniemessä tehtyjen havaintojen mukaan peltopyyt ottavat nämä uusvanhat
suojapaikat varsin nopeasti omakseen.

kuva: Fredrik von Limburg Stirum

Sakari Mykrä
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k orkeasta puustosta. Lisäksi aivan ruokintapaikan välittömässä tuntumassa tulisi olla kunnon ilmasuoja petolintujen hyökkäyksiä vastaan. Sopivan suojan tarjoavat
varta vasten kylvetty tanakkavartinen ja sopivan harva
riistansuojakasvusto, matalahko tiuha pensaikko tai
kuusentaimikko tai vaikkapa ladonalunen. Pensaikon ja
kuusien latvukset tulee typistää noin metrin korkeudelta.
Katkaistuina kumolleen jäävät latvat tuovat lisäsuojaa,
eikä kasvustosta näin kehity haukan istumapuiksi sopivia
puita tai pensaita.
Pyyparvella tulisi olla elinpiirillään useampia ruokinta
paikkoja, jotta ne voivat sopivasti vuorotella eri ruokailu
paikkojen välillä. Kaavamaiset rutiinit eivät ole hyväksi
pyillekään, sillä pedot oppivat varsin nopeasti samalla
ruokintapaikalla tiettyyn aikaan vierailevien lintujen aika
taulut.

Muistilista peltopyiden talviruokintaan:
• Ruokintapaikat sijoitetaan mahdollisimman avoimeen ympäristöön.
• Ruokintapaikan välittömässä tuntumassa tulee olla sopiva suoja
petolinnuilta.
• Parven elinpiirille sijoitetaan vähintään kaksi, ja mieluummin
useampikin ruokintapaikka.
• Ruokintaan sopivat kaikki viljat, mutta rikkakasvien siemenet ja
vehnä maistuvat parhaiten.
• Ruokintapaikkojen oltava kunnossa koko kauden, vaikka lintuja
ei niillä kävisikään.
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Pienpetojen pyynti
Jarkko Nurmi, Pohjanmaan riistanhoitopiiri

Peltopyyn pesä sijaitsee usein ojanvarren kuloheinässä.
Monet pienpedot käyttävät ojia ja pientareita kulkureitteinään, jolloin peltopyyn munat joutuvat usein parempiin suihin ennen poikueen kuoriutumista. Elinympäris

KaNu -loukku on supikoiran pyynnissä tehokas. Supikoira ei arastele
mennä avoimeen suureen loukkuun hyvien syöttien houkuttamana.
Supikoirat liikkuvat usein tiiviisti pareittain, ja joskus saaliina voi olla
kaksikin supikoiraa samalla kertaa. Kuva: Veli-Matti Väänänen
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töjen muutoksesta kärsivänä lajina peltopyy joutuu
kohtaamaan ihmistoiminnan vaikutukset myös kasvaneiden pienpetokantojen kautta. Hakkuuaukkojen heinittyminen ja monet muut elinympäristömuutokset ovat
kasvattaneet pikkunisäkkäiden kantoja, joka puolestaan
edesauttaa kettukannan kasvua. Lisäksi peltopyyn ahdinkoa syventävät peltoaukeiden joki- ja ojavarsilla viihtyvät vieraspedot minkki ja supikoira, sekä varislinnuista
etenkin varis ja harakka.
Suomessa ei ole tutkittu peltopyyn pesiin kohdistuvaa
saalistusta, mutta kuovikin käynee peltopyyn kohtalosta
kertomaan. Tutkimusten mukaan isokuovin poikastuotto
Etelä-Suomen peltoalueilla on romahtanut. Munapesien
saalistajia ovat nimenomaan kettu ja supikoira. Pohjanmaalla kuovilla menee vielä kohtalaisen hyvin, sillä kettu- ja supikoirakanta on huomattavasti Etelä-Suomea
harvempi.

Perinteinen verkkoloukku on KaNu-loukkua kätevämpi siirreltävä, mutta pienen
loukun pyyntiteho ei ole ison luokkaa.
Verkkoloukku pyytää sekin kyllä hyvin
alkusyksyn nuoria supikoiria ja minkkejä. Kuva: Jarkko Nurmi
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Pienpetopyynnin konstit
Mikäli peltopyiden pesintää halutaan suojella petopyynnin avulla, on käytettävä monipuolista keinovalikoimaa
minkin, supikoiran ja ketun pyytämiseksi. Menetelmiksi
käyvät muun muassa elävänä pyytävät loukut, hetitappavat minkinraudat, aktiivinen pyynti koiran avulla sekä
haaskalta kyttääminen.
Pienpetojen pyynnissä suurin pyyntipanostus kannattaa kohdistaa kevään korvalle, sillä silloin voidaan
onnistua luomaan paikallisia petotyhjiöitä, jotka eivät
täyty ennen pyiden pesintää. Ketun, minkin ja supikoiran
pyynti on sallittua ympäri vuoden, mutta naaras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu 1.5.–31.7.

Englantilaisten tutkimusten mukaan kettu on hautovien peltopyynaaraiden pahin saalistaja.
Pelkkä elinympäristöjen hoito ei
yksin riitä peltopyykantojen tehokkaassa hoidossa. Peltopyyn
ja muun peltolinnuston kannalta parhaimpaan tulokseen
päästään yhdistämällä elinympäristöjen hoitoon ahkera ja
suunnitelmallinen pienpetojen
metsästys sekä varislintukontrolli. Kuva: Veli-matti Väänänen
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Loukkupyynti
Perusvarustukseen kuuluu suuri elävänä pyytävä KaNuloukku, jollainen tulisi löytyä jokaiselta pyyalueella asuvalta metsästäjältä. Parhaita pyyntipaikkoja ovat ojien,
purojen ja jokien varret, järvien rantametsät sekä peltojen ja metsien reunavyöhykkeet. Mikäli alueella tarhataan
peltopyitä, kannattaa tarhojen laitamille viritellä useita
loukkuja, sillä peltopyiden äänet houkuttelevat petoeläimiä kaukaa. Pyyntiä kannattaa painottaa peltopyiden
parhaiden pesimäalueiden ympärille.
Loukku on sulautettava maastoon huolellisesti. Pedot
liikkuvat mielellään pusikoissa, joten ne uskaltautuvat
helpommin suojaiseen, jopa ryteikköiseen paikkaan sijoitettuun loukkuun kuin avoimelle asetettuun pyydykseen.
Loukun verkkopohja on peitettävä karikkeella niin, ettei se
tunnu supikoiran tai ketun jalkoihin. Kaikki elävänä pyytävät loukut tulee sijoittaa siten, että niiden tarkistaminen
onnistuu mahdollisimman vähällä vaivalla. Pyyntilaitteen
voi sijoittaa esimerkiksi työmatkan varrelle, jolloin sen
tarkistaminen käy helposti. Syöteiksi sopivat kalanperkeet ja hirvieläinjahdeista saatavat teurastusjätteet.

Pyynti pysäyttävällä koiralla
Supikoiran pyynti pysäyttävällä koiralla on vähän tunnettu, yllättävän tehokas pyyntimuoto. Se perustuu supikoirien liikkeisiin iltahämärän aikaan. Peltopyiden pesinnän
turvaamisen kannalta jahti on tehokkainta maalis–huhti
kuussa, mutta suurimmat saaliit saadaan syysiltojen jahdeista.
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Käsikirjoitus on yksinkertainen: supikoirien todennäköisiä liikkumisalueita (ojanotkoja, rantametsiköitä,
pellon ja metsän reunavyöhykkeitä) haravoidaan riistaverisen koiran kanssa illan hämärryttyä. Kohdatessaan
supikoiran koira pysäyttää sen haukkuunsa. Jäätyään
puolustuskannalle supikoira alkaa äristä koiralle, jolloin
metsästäjä saa tilaisuuden lopettaa saalis lähietäisyydeltä. Pyyntimuoto tehostuu edelleen, mikäli jahtialueelle
voidaan perustaa haaskoja, joita sitten kierretään ”ratsaamassa”.

Vanhoja supikoiria on vaikea saada loukulla. Usein ainoa keino niiden tehokkaaseen pyyntiin on koira. Pysäyttävän koiran käyttö on tehokas pyyntimenetelmä
varsinkin iltahämärässä. Usein ne löytävät supikoiran myös muun metsästyksen
yhteydessä päivällä. Kuva: Ari-Pekka Palmu
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Supikoirat liikkuvat usein pareittaan, jolloin pariskunnan toinen osapuoli saattaa päästä karkuun, mikäli koira
kiinnostuu liikaa saaliiksi saadusta ensimmäisestä yksilöstä. Siksi kannattaa sujauttaa saalis heti jätesäkkiin ja
nostaa pussi puuhun koiran ulottumattomiin. Näin koiran saa helpommin lähtemään toisen supikoiran jäljille.

Haaskapyynti
Supikoira on varsinainen syksyn suursyömäri, sillä sen pitää kerätä runsaat rasvavarastot talviuniaan varten. Ravinnonkäyttö on monipuolista. Alkusyksystä sille maittavat vilja ja metsämarjat, ja kasvillisuuden lakastuessa
metsissä, alkaa supikoiran lihotuskuurin loppukiri. Se
saattaa kulkea lähellä taloja etsiskelemässä purtavaa
komposteista ja tunkioilta. Hirvieläinten teurastusjätteet
vetävät karvaturreja myös lahtivajojen nurkille.
Lauhoina talvina supikoira vetäytyy talviunille vasta
tammikuussa ja lämpimillä säillä se saattaa kuljeskella
ulkosalla myöhemminkin talvella. Supikoiran haaskapyyntikausi on kaksijakoinen: tuloksellisinta se on loka–
joulukuussa, mutta kyttäämään kannattaa mennä uudelleen keväthankien aikaan maalis–huhtikuussa.
Kettu puolestaan on liikkeellä myös talvisydämen
aikana. Sen haaskapyynti on tuloksekkainta alkutalven
lumien aikana. Silloin ketut liikkuvat aktiivisesti ja ne tulevat haaskalle aikaisin, jopa heti kello 17 jälkeen. Keski
talvella kettujen tulo haaskalle siirtyy selkeästi myöhäisempään ajankohtaan ja niiden liikkuminen muuttuu
epäsäännöllisemmäksi.
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Haaskapyynti onnistuu sekä haulikolla ja kiväärillä.
Ketulle ja supikoiralle sopiva haulikoko on noin neljä
milliä. Kiikaritähtäin on haaskapyytäjän luodikon välttämätön varuste. Riittävä suurennus ja valovoima ovat
tärkeitä ominaisuuksia kiikaritähtäintä haaskapyyntiin
valittaessa .
Petojen haaskapyynti onnistuu avotorneista tai jahtilavoilta, joita löytyy lähes jokaisen metsästysseuran jahtimailta. Jotta pyyntiteho säilyisi, kannattaa kuitenkin
ehkä panostaa mukavuuteen ja rakentaa lämmitettävä
kyttäyskoppi. Maasta irti olevasta tiiviistä kopista pyytäjän hajut eivät leviä ympäristöön.

Haaskan perustaminen
Hirvieläinjahtien teurastusjätteitä kannattaa hyödyntää
haaskapyynnissä, sillä luonnonvaraista eläintä syöttinä
käytettäessä riittää maanomistajan lupa. Haaska perustetaan noin puolen metrin syvyiseen kuoppaan. Haaskan
tulee jäädä osittain maan päälle, mutta sitä on peitettävä sen verran kivillä ja puilla, etteivät pienpedot heti saa
syötyä sitä suihinsa. Jos materiaalia on hyvin saatavilla jo
syyskuussa, kannattaa haaska perustaa silloin.
Pysyvän lumipeitteen ja pakkasten myötä voidaan
haaskan täydentäminen tehdä suoraan maan päälle.
Haaskamateriaalin tulee olla isokokoista, ja se olisi hyvä
saada jäätymään kiinni maahan, etteivät pedot voi kantaa
haaskatarpeita omiin kätköihinsä. Haaskaa täydennettäessä ei kannata kipata tarpeita entisten päälle, vaan esimerkiksi 10–15 metrin päähän vanhasta haaskasta. Kettu
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voi nimittäin vierastaa paikkaa jonkin aikaa, jos täydennys kaadetaan vanhan haaskan päälle. Lähiympäristöön
kannattaa levittää myös pienempää purtavaa. Sormenpäänkokoiset lihanpalat ovat sopivaa einettä paikalla
vierailevien pienpetojen etsiskeltäväksi. Tärkeää on se,
että pedot löytävät alueelta aina jotain purtavaa, pelkät
hajuelämykset eivät niitä kauaa kiinnosta.

Minkinpyynti – raudoilla lisää tehoa
Minkin rautapyynti on tehokasta, sillä hetitappavia rautoja käytettäessä ne voi tarkastaa esimerkiksi kerran viikossa. Elävänä pyytävät laitteet on koettava päivittäin.
Niinpä tehopyynnin onnistumista ajatellen raudat ovat
parempi vaihtoehto: suhteellisen pienellä vaivalla voidaan pitää pyynnissä paljon rautoja.
Rautojen sijoittamisesta on annettu monenlaisia ohjeita, laiturille, puron yli menevälle lankulle, sillan alle…
Yhteistä sijoituspaikoille on se, että ne sijaitsevat veden
ääressä rantaviivan tuntumassa. Minkin kulkua voidaan
ohjailla myös johteilla, sillä minkillä on tapana lähteä
kulkemaan kohtaamiensa kulkuesteiden viertä pitkin.
Johteena voidaan käyttää esimerkiksi jokivarren uppotukkia tai kaatunutta puuta. Raudat suojineen sijoitetaan
tietenkin johteen viereen.
Kala ja lintujen teurasjätteet ovat parhaita syöttejä
minkinpyyntiin. Syötti on muistettava vaihtaa riittävän
usein, sillä kuivuneista tai pilaantuneista koppuroista
minkki ei paljoa perusta. Kerran viikossa on syötinvaihtovälinä minimi. Minkinpyydöt on usein hyvä naamioida, ei
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niinkään minkkien kuin ihmisten ilkivallan takia. Loukut
kannattaa naamioida lehdillä, lumella, risuilla tai muilla
maastosta löytyvillä aineksilla.
Hetitappavat raudat on aina sijoitettava oikein mitoitettuun suojaputkeen, jotta rautoihin ei rapsahtele rauhoitettuja eläimiä. Minkille tarkoitetut raudat voidaan
virittää laudoista rakennettuun suojukseen, jonka suuaukko saa olla läpimitaltaan 6–7 cm. Putken toinen pää
suljetaan verkolla ja raudat sijoitetaan lähemmäs verkonpuoleista päätyä. Ylösnostettujen jousien läpi työnnetään puukapula, joka pitää raudat oikeassa asennossa.
Syötit sijoitetaan rautojen taakse lähelle verkkoa, jolloin
eläin pääsee syöttiin käsiksi vain pyytäjän haluamasta

Useiden tutkimusten mukaan varikset tuhoavat paljon niin pelto- kuin
vesilintujenkin pesiä. Tiheiden variskantojen harventaminen voi olla tarpeellista peltopyiden asuttamilla peltoaukeilla. Kuva: Jarkko Nurmi
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suunnasta. Näin voidaan varmistaa saaliseläimen nopea
kuolema.
Viime vuosina Suomessa ovat yleistyneet ns. ruotsalaiset rautamallit, joiden iskuteho on huomattavasti
suurempi kuin vanhempien mallien. Laitteiden hinta on
vanhoja vipuja korkeampi, mutta raudat toimitetaan
valmiissa suojaputkessa, ja ne ovat siten heti käyttövalmiita. Näiden rautojen käyttö on helppoa. Varsinkin niin
kutsutut Vålsjö -raudat ovat käteviä käyttää, sillä ne virittyvät yhdellä ranneliikkeellä ja astinlaudan herkkyyttä
voi säätää mutteria kääntämällä. Tämä on hyvä ominaisuus. Myyrät laukovat usein rautoja ja raudat kannattaa
säätää niin jäykäksi, että myyrät saavat kipitellä pyydyksessä rauhassa.

Varislintujen pyynti
Varislintujen vähentäminen on tarpeen peltopyyn kannanhoitokeinona. Monet tutkimukset osoittavat varislintujen merkittävän roolin peltolinnuston pesien kurittajina. Peltoalueiden tuntumassa harjoitettu perinteinen huuhkajankuvalta tapahtuva varisten ja harakoiden
pyynti voi vähentää merkittävästi peltopyiden pesä- ja
poikastappioita. Suomen peltopyyn esiintymisen ydinalueilla keväinen varislintujen pyyntimuoto vaatii maaliskuun 10. päivän jalkeen poikkeusluvan riistanhoitopiiristä. Oulun riistanhoitopiirissä varis on rauhoittamaton
huhtikuun loppuun.
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Peltopyyn tarhaus
Tuija Liukkonen, Oulun yliopisto, Biologian laitos & Kim Grusander,
Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos

Riistaa tarhataan joko riistanhoidollisin tai tuotannollisin
tavoittein. Riistanhoidollinen tarhaus tähtää riistakantojen ylläpitämiseen tai kohentamiseen sekä lintujen kasvattamiseen koirien koulutus- tai metsästystarkoituksiin.
Tuotantotarhaus on käytännössä lihantuotantoa.
Peltopyyn tarhaus on pääsääntöisesti riistanhoidollista
tarhausta, ja sillä on pyritty vahvistamaan luonnonkantoja
tai palauttamaan niitä alueille, joista pyyt ovat jo hävinneet. Suomessa lasketaan luontoon muutamia tuhansia
peltopyitä vuodessa, mutta Ranskassa, Italiassa ja Englannissa vuotuiset istutusmäärät ovat miljoonia lintuja.
Istutusten toivottuna tuloksena on elinvoimainen
kanta alueella, mistä luontainen kanta on hävinnyt. Sitä
vastoin peltopyiden istuttaminen alueelle, missä luontaista villiä kantaa vielä on, ei ole tarkoituksenmukaista. On resurssien tuhlausta istuttaa lintuja sinne, missä

Kiinteä ulkotarha, jossa linnut
viettävät pesimäkauden ulkopuolisen ajan. Kuvan tarhassa on
kahdeksan verkolla katettua noin
4x20metrin osastoa, joiden käyttöä voi vuorotella tarpeen mukaan.
Tarhan maapohja viettää loivasti
oikealle. Kuva: Sakari Mykrä

TARHAUS

niiden elinympäristön parantaminen aikaansaisi kannan
vahvistumisen luontaisin keinoin. Peltopyyn lisääntymispotentiaali suotuisissa olosuhteissa on suuri, jolloin elinympäristön parantaminen antaa mahdollisuuden kannan
nopeaan kasvuun.

Tarhaus
Tarharakenteet
Peltopyyt ovat herkkiä häiriölle. Niinpä pyytarhat tulisi
sijoittaa alueelle, jossa häiriötekijät on minimoitu.
Tarhan maapohjan tulee olla vettä läpäisevä ja loivasti
kalteva. Tarhausalue aidataan noin pari metriä korkealla pienisilmäisellä verkolla, joka on upotettu maahan, ja
jonka yläreunassa kulkee sähköpaimenlanka. Varma sähkön ja veden saanti on ensiarvoisen tärkeää.
Itsenäisesti koko kasvatustyön hoitava tarhaaja tarvitsee seuraavat tilat:
• pareille munitustilat
• desifiointi- ja pesutilat
• hautomo- ja kuoriutumistilat
• poikaskasvatustilat
• siirtoistutustarhat
• rehu- ja välinevarasto
Mikäli tarkoituksena on kasvatustoiminnan aloittaminen
laajemmassa mittakaavassa, kannattaa kysyä neuvoa
tarhatilojen sijoitteluun ja mitoitukseen kokeneelta kasvattajalta. Logistiikkavirheet lisäävät eniten työmäärää
tarhauksessa.
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Emolintukannan tarhaus
Talvella peltopyytarhassa huolehditaan tulevan kevään
emolinnuista. Hoito on maaliskuun loppupuolelle asti
pääsääntöisesti lintujen tarkkailua, ruokintaa ja häkkien
puhtaanapitoa. Kaikkien häkkirakenteiden on oltava sellaiset, että linnut eivät loukkaa niissä itseään. Tärkeää on
seurata lintujen kuntoa ja terveyttä läpi talven.
Tarhojen puhtaanapitoon tulee kiinnittää erityistä
huomiota, sillä linnut ovat herkkiä bakteeritartunnoille. Hyvä hygienia koskee niin häkkiä kuin ruoka- ja vesi
automaatteja. Ruokinta-automaatteja on hyvä olla ainakin kaksi häkkiä kohden. Linnut tarvitsevat myös talvella
vettä, pelkkä puhdas lumi ei riitä.

Lintujen pito ulkohäkeissä
Tarha-alueiden hoidon on oltava mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Ulkoaitauksia olisi hyvä olla kaksinkertainen määrä niin, että joka toinen vuosi tarha voi olla tyhjänä kalkitusta ja desinfiointia varten. Talven yli voidaan

Munitus- ja muut ulkohäkit kannattaa tehdä elementtirakenteisiksi. Hygieniasyistä häkkien on
hyvä olla vuodesta toiseen siirrettävissä uudelle tai desinfioidulle
maapohjalle. Kuvassa on englantilaisia, noin kymmenen neliömetrin
elementtihäkkejä. Kuva: Sakari
Mykrä

TARHAUS

pitää 4 x 20 m häkissä noin sata pyytä. Lintuja voidaan
tarhata talvella joko seka-, kukko- tai kanaparvissa.
Talvella lumi vetää ulkohäkkien verkkorakenteet helposti alas. Häkit tulisi suunnitella niin, että tyhjistä häkeistä voidaan verkot ottaa talveksi pois. Käytössä olevat
häkit tulee tarkastaa päivittäin niin, ettei lumi pääse särkemään rakenteita.
Juoma-automaateissa vesi jäätyy pakkasella hetkessä. Veden jäätyminen voidaan estää siten, että juomaautomaattien alla on sähkövastus, joka pitää veden sulana. Vedenkulutus on noin 1,5dl/vrk/lintu.
Peltopyyt ovat aktiivisia lintuja. Ne turhautuvat, ellei
niillä ole mielekästä tekemistä. Lumi on tärkeää tekemisen kannalta. Lisäksi voidaan antaa tuhkaa ja hiiltä
ajankuluksi. Ne rypevät ja kylpevät lumessa ja tuhkassa
sekä nokkivat puuhiiltä. Tuhka tappaa loisia, puuhiilestä
linnut saavat kivennäistä.

Sisäkasvatus
Peltopyitä voidaan joutua pitämään sisätiloissa talven
ja kevään aikana, mikäli lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi maa- ja metsätalousministeriö niin määrää.
Lintuja sisätiloissa pidettäessä tulee muistaa, että peltopyyryhmiä ei voida sekoittaa kesken talven, sillä ne ovat
leimautuneet omaan parveensa ja ryhmässä on selvä
nokkimisjärjestys. Sekoittaminen aiheuttaa aggressioita
ja linnut saattavat nokkia toisiaan hengiltä.
Sisäkasvatuksessa korostuu tilojen puhtaanapito.
Sopivin kuivike on kauran olki. Se on riittävän pehmeää,
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jotta lintujen jalat eivät rikkoudu. Ohran olki on liian kovaa ja teräväreunaista.
Olkia lisätään riittävän usein. Ilmassa tuntuva homeen tai ammoniakin haju on merkki siitä, että olkia on
lisätty liian vähän tai harvoin. Olkikerrosten väliin on hyvä laittaa tarkoitukseen sopivaa desinfiointiainetta. Mikäli hometta ilmaantuu, on koko huone tyhjennettävä,
ja linnut siirrettävä toiseen tilaan. Varahuoneen on syytä
olla valmiina. Desinfiointiainetta levitetään koko tilaan,
myös seinille ja kattoon, tappamaan homeitiöt.
Paras valaistus sisätiloissa on hyvin himmeä, vihreä
valo. Se pitää peltopyyt rauhallisina, jolloin loukkaantumisriski pienenee. Punainen valo voi johtaa aggressiiviseen käytökseen ja höyhenten nyppimiseen. Kirkas valo
puolestaan aiheuttaa vauhkoontumista ja lisää loukkaantumisriskiä. Turhautumista voidaan sisätiloissakin
estää puuhiilen ja tuhkan antamisella.
Poikaskauteen valmistaudutaan hyvissä ajoin. Kun pyiden lisääntymisvire kasvaa, on aika tarkistaa, että kaikki
on kunnossa peltopyypareja ja poikasten hoitoa varten.

Kymmenien sukupolvien
aikana tarhaoloihin sopeutuneen läntistä perua olevan tarhakannan munitus
ei välttämättä vaadi kovin
paljoa tilaa paria kohti.
Kuva: Sakari Mykrä
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Peltopyiden paritus
Villien peltopyiden pesimäkausi käynnistyy jo maaliskuussa, jolloin talviparvet alkavat hajaantua. Luonnonvalon lisääntyminen lisää riitaisuutta samaa sukupuolta
olevia pyitä kohtaan. Tässä vaiheessa tavallisesti menetetään joitakin lintuja, ellei parvia jaeta pareiksi. Varsinkin naaraat saattavat hakata toisiaan hengiltä.
Luonnossa peltopyynaaras valitsee puolisonsa joko
toisesta talviparvesta tai pariutuu edellisvuotisen kumppaninsa kanssa. Tarhassa voidaan antaa pyiden valita parinsa itse tai pakkoparittaa linnut. Paritus tapahtuu aina
naaraan ehdoilla, eikä sopimatonta paria voi pakolla pitää yhdessä.
Mikäli linnut ovat olleet talven sisätiloissa hämärässä,
lisääntymisvirettä voidaan säädellä jonkin verran lisäämällä valoa talvehtimistiloissa. Kun linnut ovat vireessä,
pariutetaan koiraat ja naaraat eri huoneiden pyistä.
Luontoon istutettavien poikasten tulisi kuoriutua ennen juhannusta, jotta ne ehtivät sopeutumaan luonnonoloihin ennen sääolosuhteiden heikkenemistä ja petolintujen syysmuuttoa. Tätä silmälläpitäen linnut tulee parittaa ennen huhtikuun puoltaväliä – sitä aikaisemmin mitä
etelämpänä kasvatuspaikka sijaitsee. Mikäli maaliskuulle
sattuu useita aurinkoisia päiviä, lisääntymisvalmius nousee nopeasti. Tarhaoloissa on tärkeää tarkkailla lituja jatkuvasti, jotta huomataan niiden valmius parituksiin.
Niin sanotussa pakkoparituksessa otetaan sattumanvaraisesti parvesta koiraita ja naaraita ja laitetaan ne
yhdessä erilliseen häkkiin. Koska peltopyynaaras valitsee itselleen sopivan puolison, kaikki ihmisen valitsemat
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parit eivät hyväksy toisiaan ja naaraalle voidaan joutua
vaihtamaan tarjolla olevaa koirasta useamman kerran.
Parituksessa voidaan erilliseen häkkiin laittaa kukko ja
kolme kanaa, ja tarkkailla, mikä naaraista valitsee kukon.
Kun pari on muodostunut, häkistä pyydetään haavilla
ensin kana ja sitten kukko. Mikäli emolintuja on vähän,
parinvalintaa voidaan kokeilla eri yhdistelmillä.
Selkeintä on muodostaa siitosryhmä keväällä yhdestä edellisvuoden hautomaerästä, joka on pidetty muista
erillään. Sukusiitoksen välttämiseksi on pidettävä lukua
siitä, mistä emolinnuista peräisin olevat haudontaerät
paritetaan keskenään seuraavana vuonna.

Munitus
Suurimmat erot luontaisen itäisen peltopyyrotumme ja
pitkään tarhatun läntistä perua olevan tarhakannan kasvatuksessa liittyvät munitukseen.
Tarhakannan yksilöillä munitus onnistuu helpoimmillaan sisätiloissa ja jopa puolen neliön häkeissä. Itäinen
Itäisen alalajin munituksessa kymmenen tai viisitoista neliömetriä
paria kohti ei olisi liikaa, mutta
jos pareja on runsaasti, on väljien
häkkiolojen järjestäminen varsin
työlästä. Itäiset linnut on saatu
taitavasti toimien munimaan myös
varta vasten tarkoitukseen suunnitelluissa pienemmissä häkeissä.
Kuvassa pedonpitävä kolmenkymmenen parin munitustarha. Kuva:
Sakari Mykrä
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alalaji sen sijaan vaatii paljon tilaa. Sen munitus on saatu
onnistumaan rauhalliseen ja suojattuun ulkotarhaan sijoitetuissa puu- ja verkkorakenteisissa munitushäkeissä.
Häkkialue tulisi aidata vähintään kaksi metriä korkealla
seinämällä, jossa alaosa on tehty pellistä ja yläosa verkosta. Seinämä tulee upottaa noin 30cm syvyydelle maahan.
Tällä estetään muun muassa minkkien ja rottien pääsy
häkkialueelle. Koko häkkialue olisi hyvä kattaa verkolla
haukkojen varalta.
Munitushäkit sijoitetaan häkkialueelle keskellä olevan kulkukäytävän molemmin puolin. Samassa rivissä
olevien häkkien välissä tulee olla tyhjää tilaa vähintään
kolme metriä. Mikäli häkin seinärakenne estää näkyvyyden naapurihäkistä toiseen, saattaa välimatkaksi riittää
puoletkin tästä. Ihannehäkit voisivat olla 2,5 metriä leveitä, noin 5–7 metriä pitkiä ja suunnilleen miehen korkuisia. Mikäli itäisen alalajin pareja on kymmeniä, on tuon
kokoisten häkkien käyttö varsin tilaa vievää ja kallista.
Tällöin toimiviksi ovat osoittautuneet lähes umpiseinäisiksi rakennetut puuhäkit, joissa on erittäin tiheäsilmäinen verkkokatto. Linnut ovat munineet häkeissä, jotka
ovat leveydeltään noin metrin, pituudeltaan reilut pari
metriä, ja korkeutta on puolen metrin verran.
Munitushäkeissä on oltava verkkokatto, ja toinen
verkko suojaksi haukoilta, ellei itse häkkialuetta ole katettu. Munitushäkkien verkon pitää olla niin tiheäsilmäistä, etteivät pedot missään oloissa pääse häkkiin sisään.
Tiheän verkon ongelma on kuitenkin se, että talvella
verkko kerää lunta joka helposti rikkoo rakenteita. Verkot
kannattaakin tehdä sellaisiksi, että ne voi kerätä pois
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Munitushäkkien toisessa päässä tulee olla katettu
osa, jossa on esimerkiksi risuista tai kuusentaimista tehdyn tureikon suojaama kulmaus. Näin pyritään ohjaamaan naaraan pesäpaikan valintaa häkissä. Lisäksi häkissä on oltava hiekkaa, soraa ja vettä, tarpeeksi vihreitä
kasveja sekä ruoka-automaatti. Munitushäkkien puhtaus
on tärkeää. Häkit kalkitaan vuosittain, ja häkkejä tulee
olla niin paljon, että ne ovat vain joka toinen vuosi käytössä. Munitushäkin alareunan alta ei saisi näkyä valoa,
etteivät peltopyyt yritä kaivautua häkistä ulos.
Häkeissä maapohja on ehdoton edellytys, sillä peltopyyt kaivavat pesäkuopan. Peltopyy on erittäin tarkka pesäpaikan mikroilmastosta. Se voi vaihtaa pesän paikkaa
kesken muninnan, mikäli ei ole tyytyväinen ensimmäisen
pesäpaikan lämpötilaan, kosteuteen tai suojaisuuteen.
Munimishäkeissä olisi lisäksi hyvä olla olkea, jota linnut voivat käyttää munien suojana. Häkin kasvillisuus ei
saa olla liian tiheää ja pitkää, sillä silloin se kerää liikaa
kosteutta. Lisäksi häkissä pitää olla avonaista hiekkapohjaisia ja kasvittomia alueita. Tällaiselle alueelle linnut pääsevät kuivattelemaan. Avonaisen alueen alle on
hyvä kaivaa esimerkiksi kaksinkertainen suodatinkangas
estämään ruohojen kasvua.
Munat kerätään pesistä kaksi kertaa viikossa. Jotkut
naaraat munivat niin sanottuja harjoittelumunia, jotka
eivät ole pesässä vaan hajallaan ympäri munintahäkkiä.
Nämä munat ovat usein hedelmöitymättömiä, eikä niitä kannata kerätä talteen. Munat läpivalaistaan, kun ne
ovat olleet hautomakoneessa jonkin aikaa. Hedelmöittymättömät (kirkkaat) munat kerätään pois.
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Muniminen voi häiriintyä ulkohäkeissä esimerkiksi
huonon sään seurauksena ja loppua kokonaan hallan,
ukkosen tai myrskyn vuoksi.

Haudonta ja poikasten kuoriutuminen
Ennen munitusta kasvattajan tulee tietää, mihin tarkoitukseen lintuja kasvatetaan. Mikäli halutaan päästää
poikue luontoon, tulee emon antaa hautoa pesye itse.
Jos halutaan tehdä suuri keinotekoinen poikue, munat
kerätään, haudotetaan ja poikaset päästetään sisältä
tasavalosta ulos.
Koneellisessa haudonnassa suuri erä poikasia kuoriutuu samaan aikaan ja ne ovat tasaikäistä. Tämä helpottaa huomattavasti lintujen hoitoa.
On muistettava, että munat vaativat huolellista ja
varovaista käsittelyä. Munat kerätään kahdesti viikossa ja niitä säilytetään noin +13 °C:ssa. Niitä ei käännellä,
vaikka joissakin kasvatusoppaissa niin neuvotaankin tekemään. Munia ei pestä, vaan haudontaan kerätään vain
puhtaat munat. Kuiva lika voidaan kuitenkin pyyhkäistä
pois. Munia voidaan säilyttää ennen haudontaa viileässä
noin 7–10 päivää. Paras tulos saadaan, kun munat laitetaan hautomakoneeseen viikon kuluessa keräämisestä.
Munat säilytetään terävä kärki alaspäin.
Hautomakone desinfioidaan 5 % formaldehydillä noin
kuukautta ja hautomahuone viikkoa tai kahta ennen
haudontaa. Hautomakone laitetaan päälle noin kaksi
viikkoa ennen haudonnan aloittamista, ja tarkistetaan
koneen kaikki säädöt. Hautomakoneen on toimittava
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 oitteettomasti silloin, kun munat laitetaan sisälle. Kom
neessa on lämmintä ja kosteaa, joten se on oivallinen
kasvualusta bakteereille. Koneeseen ei missään nimessä
saa laittaa rikkinäisiä tai likaisia munia, sillä bakteerikasvua ei saa ilmaantua.
Mikäli munat säilytetään viileämmässä kuin +13 ºC:ssa,
voi ongelmia syntyä kun munat siirretään lämpimään hautomoon. Ennen haudonnan alkamista on syytä tasoittaa
munien lämpötilaa siirtämällä ne vuorokautta aikaisemmin hautomahuoneen lämpöön. Alemmasta säilytyslämpötilasta ne pitäisi siirtää lämpimään jo pari päivää aikaisemmin. Liian rajut lämpötilan vaihtelut voivat aiheuttaa
munien hikoilua sisälle päin. Haudontaan kerättyjä munia
kaasutetaan joka päivä noin 10 minuutin ajan formaldehydin ja kaliumpermanganaatin seoksella, jonka jälkeen ne
laitetaan hautomakoneeseen.
Kun munien lämpötila on hautomakoneessa nostettu
+32 ºC:een, ei niitä voi enää käsitellä. Alkion kehitys on
tuolloin käynnistynyt ja mikäli lämpötilaa muutellaan,
haudontaan voi tulla ongelmia. Eri aikaan koneeseen
laitettujen munien kohdalla tulee ongelmaksi se,  että
poikaset kuoriutuvat eri aikoihin, eikä niitä voi myöhemmin laittaa samoihin kasvatustiloihin. Tiloja on siis
oltava jokaiselle haudontaerälle erikseen. Kun poikaset
ovat viisi–kuusiviikkoisia ja suhteellisen tasakokoisia, eri
haudontaeriä voidaan yhdistää. Tätä ennen pienemmät
poikaset hakataan helposti hengiltä.
Hautoma- ja kuoriutumiskone tulisi pitää eri huoneissa, sillä muuten ne vaikuttavat toistensa lämpötiloihin
ja kosteuteen. Jokaisen koneen säädöt on tarkistettava

TARHAUS

hyvissä ajoin ennen haudonnan aloittamista. Säädöt eivät saa vaihdella haudonnan aikana. Hautomakone (hieman mallista riippuen) kääntää munat kerran tunnissa.
Koneessa on oltava kaikki hyllyt sisällä, sillä muuten
tyhjät kohdat vaikuttavat ilman kiertoon koneen sisällä.
Koneen ikkunan läpi tarkistetaan tilanne, muuten ikkuna
pidetään peitettynä.
Poikasten pitää saada kuoriutua rauhassa, koneen
ovea ei saa aukoa, ja sillä lailla tuulettaa konetta. Poikaset kylmettyvät erittäin helposti, tuulettaminen myös
kuivattaa poikaset munan kuoren kalvoihin kiinni ja kuoriutuminen voi epäonnistua.
Munien ja kuolleiden poikasten käsittelyn jälkeen
kädet on desinfioitava hyvin. Käsien puhtaus on erittäin tärkeää. Pyyheliinojen sijaan käytetään kertakäyttö
paperipyyhkeitä. Kuoriutumishuoneeseen kuljetaan altaan kautta, jossa on desinfiointiainetta.
Kuoriutumisen jälkeen poikaset saavat olla kuoriu
tumishuoneessa puuvillassa ”poikasten- siirtolaatikossa” vuorokauden lepäämässä. Laatikossa on rei’itetty
kansi päällä ja lämpötila on +25–26 ºC. Laatikko pidetään
pimeänä niin, että poikaset nukkuvat ensimmäisen vuorokauden.

Poikasten hoito
Ikä 0–3 viikkoa
Poikashuoneessa säädetään lämpötila ja valaistus kohdalleen ja levitetään oljet vuorokautta ennen poikasten
siirtoa. Huoneeseen viedään vesi ja ruoka valmiiksi tuntia
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ennen lintujen siirtoa. Kun kaikki on valmista, poikaset
siirretään kuoriutumishuoneesta. Huoneessa, joka on
kooltaan 4 x 7m, voidaan pitää 700–1 000 pikkupoikasta.
Poikashuoneessa lämpötilan tulee olla +30 ºC. Valaistuksena on 100 watin kirkas lamppu, jota voidaan himmentimellä säädellä. Vesi automaateissa on tuoretta,
puhdasta ja haaleaa. Kahden litraa vetoisia vesiautomaatteja on huoneessa viisi ja ruokalautasia neljä. Lautasille laitetaan puhdasta uutta ruokaa.
Poikashuoneessa ”kasvatusringin” halkaisija on aluksi
1,5 m (korkeus 60 cm). Lämpövastus on keskellä noin 50–60
cm korkeudella, jolloin poikaset hakevat oman paikkansa
ympyrän kaarelta. Lämpölamppu ei ole yhtä hyvä kuin
lämpövastus, koska lamppu aiheuttaa tasavalon, eivätkä
linnut saa levättyä tarpeeksi. Varsinainen valo asetetaan
lämpövastuksen yläpuolella, ja sitä tulisi voida himmentää.
Kun valo osuu suunnilleen siihen mihin lämpökeila ulottuu,
poikaset pääsevät halutessaan sekä varjoon että lämpöön.
Tyytyväiset poikaset makaavat ringissä lämpösäteilyn ja
varjon rajalla. Rinkiä laajennetaan päivittäin niin, että kymmenen päivän iässä on koko huone käytössä.
Kolmas vuorokausi on kriittisin. Heikot poikaset kuolevat yleensä tähän mennessä. Viidennen päivän jälkeen
poikasten joukossa on yleensä suhteellisen rauhallista,
mutta kymmenes päivä on seuraava kriittinen päivä. Tällöin koko huone on poikasten käytössä, ne pyrähtelevät
ja tapahtuu parveutumista. Kymmenen päivän ikäiset
poikaset pääsevät lentämään kasvatusringin seinän yli.
Koko huoneen on oltava jo käytössä, muuten poikasia voi
jäädä ringin ja seinän väliin ja kuolla sinne.
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Valaistusta himmennetään kun poikaset ovat noin
kymmenen päivän ikäisiä. Poikaset pyrähtelevät ja niiden
aktiivisuutta pitää seurata. Jos poikasparvessa on kova
kuhina ja pyrähtely, valoa on liikaa. Jotta poikaset eivät
loukkaisi itseään, valoa on himmennettävä. Lentäminen
on villeimmillään kaksi–kolme -viikkoisilla poikasilla, joten valon on oltava silloin mahdollisimman himmeä.
Yleensä poikaset kulkevat huoneessa ruualta vedelle
ja taas ruualle kiertäen samaan suuntaan koko ajan ensimmäisestä päivästä lähtien. Joissakin ryhmissä poikaset kiertävät vastapäivään ja toisissa taas myötäpäivään.
Hoitaessa on kuljettava niiden mukana. Vesiastioita ei
saa laittaa lämpövastuksen alle. Niiden paikka on valokeilan ja seinän välissä niin, että poikaset pääsevät kulkemaan astioiden molemmin puolin.
Vesiautomaattien kanssa on oltava tarkkana. Pienet
poikaset hukkuvat helposti automaattien kouruihin.
Uusissa automaattimalleissa tosin kouru on niin pieni,
että poikanen ei mahdu siihen. Vanhoissa malleissa kouruun on yleensä laitettu kiviä poikasten hukkumisen estämiseksi. Kivet puhdistetaan veden vaihdon yhteydessä.
Pienten poikasten ruoka on läpimitaltaan 0,1–0,3mm
(mannaryynin luokkaa). Poikaset syövät tätä raekokoa
noin viikon ikäisiksi. Kolmen päivän aikana lisätään ruokaan seuraavaa raekokoa (0,5mm). Näin poikaset tottuvat syömään karkeampaa ruokaa. Tämän jälkeen raekokoa lisätään 1 mm:iin. Aikuisten lintujen rehun raekoko
on 3mm. Raekoosta toiseen ei voi vaihtaa suoraan, vaan
välissä on oltava totutuspäiviä, jolloin edelliseen kokoon
lisätään suurempaa raekokoa. Rehun lisääntynyt kulutus
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on helppo havaita, ja silloin on aika vaihtaa rehua suurempaan raekokoon. Rehu ja siinä olevat vitamiinit säilyvät enintään puoli vuotta, joskin suositusaika säilytykselle on vain 3 kuukautta.
Ruoka ja vesi vaihdetaan kaksi kertaa päivässä. Ensimmäiset kaksi viikkoa poikaset syövät vain lautasilta,
mutta ruokinta-automaatit otetaan nekin käyttöön muutaman päivän jälkeen, jotta poikaset tottuisivat niihin.
Lautaset otetaan vähitellen pois ja vain automaatit jätetään. Astioita on oltava kulloinkin käytössä oleviin nähden kaksinkertainen määrä, sillä joka vaihdon yhteydessä
sekä vesi- että ruoka-astiat pestään myös desinfiointi
aineella. Uusia olkia voidaan ensi kerran lisätä poikasten
ollessa noin 6 vrk ikäisiä.

Ikä 3–4 viikkoa
Tässä iässä poikaset pääsääntöisesti vain syövät ja kasvavat. Kasvatustilan valo muutetaan kirkkaasta vihreäk
si, kun kirkasta valoa ei saada enää himmeämmäksi. Lintujen aktiivisuutta on seurattava. Mikäli ne ovat levottomia, on valoa liikaa. Jos linnut ovat rauhallisia hoitajan
mennessä huoneeseen, on kaikki hyvin.
Pari kertaa viikossa huoneeseen lisätään puhtaita olkia.
Lämpöä vähennetään kun poikaset alkavat viettää aikaa
poissa lämpövastuksen alta. Pikku hiljaa poikaset alkavat
muodostaa omia pieniä ryhmiään lepoa varten, eivätkä ole
enää riippuvaisia lisälämmöstä. Lämpövastus voidaan ottaa kokonaan pois poikasten ollessa kolmeviikkoisia.
Poikaset ovat 3,5–4 viikon ikäisinä sen kokoisia, että
ryhmä on syytä jakaa kahteen 4 x 7 m huoneeseen. Pyrit-
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täessä laadukkaisiin lintuihin sopiva määrä lintuja huonetta kohden on silloin 350 poikasta. Silloin huone pysyy
puhtaampana, olkea kuluu vähemmän, ja sekä ruuan laatu että kulutettu määrä pysyy lähempänä ideaalia.
Kun poikasia ryhdytään siirtämään, seuraavan huoneen on oltava valmiina. Lintuja ei siirretä käsin, vaan
huoneiden välillä on oltava luukku, jonka kautta poikaset
voivat siirtyä itse. Käsin siirtämisestä seuraa helposti turhaa stressiä ja mahdollisia loukkaantumisia. Kun uuteen
huoneeseen laitetaan vähän kirkkaampi valo kuin edellisessä huoneessa, ruokaa ja puhtaat oljet, niin linnut siirtyvät noin vuorokauden kuluessa huoneesta toiseen itse.
Tämän jälkeen vihreää valoa lasketaan taas sopivammalle tasolle, jotta poikaset pysyvät rauhallisina.
Peltopyillä saattaa silloin tällöin esiintyä höyhenten
nyppimistä, joka voi pahetessaan johtaa kannibalismiin.
Ilmiön syitä ei riittävästi tunneta, vaan sen taustalla voi
olla esimerkiksi ravinto ja turhautuminen. Joskus höyhenten nyppimisen laukaisee toisen linnun epäjärjestyksessä oleva höyhen. Liian kuivassa höyhenpuvussa
törröttää sulkia ja höyheniä, jolloin linnut ”sadetetaan”
4 viikon iästä pari kertaa viikossa ennen kuin linnut siirretään ulos. Sadetus tulee saada kevyenä ”usvana” lintujen
päälle. Kastumisen myötä poikaset aloittavat myös höyhenpuvun hoitamisen ja öljyämisen.

Ikä 7 viikkoa
Poikaset ovat 7 viikon ikäisinä valmiita siirtymään ulko
tarhoihin. Tässä iässä tarhausta joko jatketaan ulkohäkeissä, tai linnut viedään luontoon vapauttamista
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silmälläpitäen niin kutsuttuihin leimautumishäkkeihin
sellaiseen paikkaan, jonne niiden toivotaan asettuvan.

Siirto ulkotarhaan
Kaikkia lintuja ei vapauteta, vaan osa poikasista jää tarhaan seuraavan kevään emolinnuiksi. Ulkotarhan käyttö
on kannattavaa, sillä ulkona kasvatetut linnut eivät ole
yhtä arkoja kuin sisällä olleet.
Poikasia ei saa siirtää ulos ennen seitsemän viikon
ikää, sillä ne eivät vielä tuolloin löydä sisältä ulos ja takaisin sisälle ilman apua. Liian nuorina ne pitää esimerkiksi sateen sattuessa käydä ajamassa sisätiloihin. 7–7,5
-viikkoisina linnut ovat kehittyneet harppauksen eteenpäin ja ne osaavat jo hakeutua suojaan sateen sattuessa.
Ulkotarhoissa on tärkeää muistaa seurata veden laatua.
Jos vesi lämpenee putkessa liikaa, linnut lopettavat juomisen ja sitten syömisen
Lintuja ei ole järkevää hoitaa vuorokauden ympäri.
Työvaiheita kannattaa karsia heti, kun arkirutiinit hallitaan, jotta peltopyiden hoitaminen tulisi taloudelliseksi.
Talven yli tarhassa kannattaa pitää vain ne pyyt, josta
on tarkoitus muodostaa parit seuraavana keväänä. Näin
emolinnut vaihtuvat joka vuosi.
Istutus maastoon
Mikäli istutusten tavoitteena on paikallisen kannan
vahvistaminen, eikä pelkästään koirien koulutus ja koe
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toiminta tai metsästys, tulisi peltopyitä päästää ainoastaan lajille ympärivuotisesti soveltuvaan elinympäristöön.
Istutettavien yksilöiden laadun lisäksi on istutusalueella
tehtävillä etukäteistoimenpiteillä suuri merkitys loppu
tulokseen. Aivan erityisesti tulee panostaa toisaalla tässä
oppaassa käsiteltyihin elinympäristön hoitoon, pienpetopyyntiin ja lisäruokintaan. Käytäntö on lisäksi opettanut,
ettei peltopyiden istutus kannata alueilla, joilla samanaikaisesti istutetaan runsaasti fasaaneja. Istutusfasaanit
houkuttavat herkästi alueelle pienpetoja, ja samalla myös
peltopyyt joutuvat ankaran saalistuspaineen alaiseksi.

Erityishuomioita tarhauksen aikana
Tarhassa kasvaneen peltopyyn on istutuksen jälkeen nopeasti sopeuduttava luonnossa vallitseviin oloihin. Sopeutumista edesauttavat seuraavat tekijät:
• linnut ovat istutusalueelle luontaista rotua
• tarhausvaiheessa on vältetty turhaa lintujen kesyttämistä
• linnut ovat lentotaitoisia ja niillä on kokemusta pedoista
Leimautushäkki maastossa. Istutettava
parvi vapautetaan häkistä vähä vähältä,
ja häkin poistamisen jälkeen paikalle jätetään vielä ruokinta-automaatti. Leimautushäkin ympärillä tulee vapautetuilla
pyillä olla paras mahdollinen suoja petoja
vastaan, ja muutenkin leimautusalueen
ennalta suunniteltu hoito on erittäin tärkeää. Kuva: Sakari Mykrä
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• höyhenpuku on kunnossa, ja lintu osaa hoitaa sitä
• ruoansulatusjärjestelmä on totutettu käyttämään
luontaista siemen- ja viherravintoa
• sisäloiset on häädetty

Leimautuminen
Hyvin rutiininomaisella tarhaelämällä linnut säilyvät villeinä. Niiden pitää reagoida terveen epäluuloisesti kaikkeen outoon, joten ärsykkeet tulee tarhassa pitää aina
mahdollisimman samanlaisina. Rutiineja ylläpidetään
esimerkiksi ruokkimisen ja siivoamisen aikatauluissa,
sekä hoitajan vaatetuksessa.
Paras tulos saadaan, kun peltopyyt siirretään tasa
valosta ulos maastoon. Linnut leimautuvat vapautus
alueeseen ja pysyvät siellä. Leimautuksessa laitetaan
noin 20 lintua samaan häkkiin ja viedään myöhään ilta
päivällä (klo 17–18) maastoon. Kelin on oltava kuiva. Leimautushäkissä on maapohja, ja häkkiä siirretään joka
päivä jonkin verran, jotta alusta pysyy puhtaana. Leimautushäkkiä lähestytään aina samasta suunnasta, ja
muutenkin pidetään rutiineista tarkasti kiinni.
Leimautushäkissä tulee olla tasainen, apilaa, orasta
ja muuta vihreää kasvava alusta, sillä leimautushäkissä
lintujen tulee vaihtaa luonnonruokaan. Tästä huolimatta
häkissä pidetään myös ruokinta-automaattia, jotta tottuminen uuteen ruokaan tapahtuisi vähitellen. Puhdasta
vettä pidetään myös saatavilla. Veden käyttö vähenee
siinä vaiheessa, kun linnut siirtyvät rehusta luonnonruokaan. Samalla ne oppivat juomaan kastepisaroista.

TARHAUS

Leimautushäkki on lintujen koti ensimmäisen ulko
ilmassa vietetyn viikon ajan. Vähitellen häkistä vapautetaan pari lintua kerrallaan. Ne kuitenkin pysyttelevät
häkin lähellä ja palaavat sen luokse, jos ne on säikäytetty pakosalle. Jos kaikki linnut vapautetaan yhdessä, ne
lentävät minne sattuu, eikä paikkaan leimautumista tapahdu. Oleellinen asia leimautuksessa on se, että linnut
oppivat piiloutumaan. Silloin ne vapautuksen jälkeen eivät säikäytettyinä pakene paniikissa joka suuntaan, vaan
menevät omaan piiloonsa ja palaavat taas leimautushäkin luo. Jos häkkiin jätetään viimeiseksi yksi lintu, tämä
osaltaan vahvistaa leimautumista kutsumalla muita häkin luokse. Jos linnut tuodaan ulkotarhasta leimautushäkkiin, leimauttaminen ei enää onnistu.
Kahden viikon kuluttua leimautushäkki viedään pois,
mutta ruokinta-automaatti jää edelleen paikalle.

Leimautusalueen hoito
Leimautusalueella elinympäristön on oltava sellainen,
että peltopyille on hyvät elinmahdollisuudet. Tarvittavat
kunnostustoimet täytyy tehdä hyvissä ajoin ennen lintujen vapauttamista.
Leimautusalueelta tulee löytyä suojaa, ravintoa ja
vettä. Peltopyille erittäin tärkeitä elementtejä ovat myös
muun muassa rypemiseen sopivat hiekkaiset ja multaiset kohdat lämpimällä ja paisteisella paikalla, sekä katokset, risukasat ja muut suojapaikat, jotka korvaavat
aikaisemmin saatavilla olleita kivikasoja ja ladonalusia.
Pelkkä ruokintakatos ei kuitenkaan ole pyylle riittävän
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houkutteleva, vaan siinä pitää olla lisäksi jonkinlainen
suoja petojen ja huonon sään varalta.
Ladonaluset voidaan suojata kahdelta sivulta. Lisäksi
ojanpientareita raivattaessa saadaan oksaisia rankoja ja
risuja, joita voidaan käyttää suojiksi esimerkiksi riistapeltojen reunoilla. Paikallinen pienpetokanta on pyydettävä
mahdollisimman vähiin ennen istutusajankohta, ja pyyntiä on jatkettava suunnitelmallisesti

Emo oppaana
Jos emon annetaan hautoa itse, on parasta laittaa sähköpaimenin suojatut häkit esimerkiksi oraskentälle. Veden
ja ruoan vientiä lukuun ottamatta emoa ei saa haudonnan aikana häiritä.
Poikaset alkavat lentää noin kymmenen päivän ikäisinä, ja linnut voidaan tuolloin vapauttaa. Mikäli kasvatusmäärä ei ole suuri, tapa on erittäin suositeltava poikasten
luontaisen kehittymisen takia.

Parien istutus keväällä
On myös mahdollista käyttää istutuksiin tarhassa talvehtineita ja mahdollisimman luontaisesti ruokittuja, jotka paritetaan huhtikuun alussa ja istutetaan pesimiseen sopiviin
ympäristöihin. Kokeilut ovat osoittaneet, että aikuiset linnut ovat säähän sopeutuvaisia. Haittapuolena on kuitenkin
keväällä istutettujen parien erityisen suuri alttius menettää
pesyeensä varislintujen tai nisäkäspetojen suihin.
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Peltopyyn kannanarviointi ja seuranta
Juha Tiainen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Peltopyykannan seuranta on helpointa toteuttaa talvella, jolloin linnut ovat kokoontuneet parviksi ja ovat
lumisessa maisemassa näkyvimmillään. Paikallisesti,
esimerkiksi maatilan tai peltolakeuden puitteissa, on jatkuva seurantakin mahdollista, mutta laajempaan alueelliseen kannanseurantaan riistanhoitopiirin tai koko maan
mittakaavassa on käytettävä menetelmää, joka voidaan
toteuttaa kaikkialla yhtä aikaa ja toistaa samalla tavalla
vuosittain tai muutaman vuoden välein.

Peltopyyn kannanseurantaa auttaa tieto parvien liikkumisesta. Talviparvien
jälkiä seuraamalla pystyy parven koon
laskemaan tarkasti. Poikueparvet pysyvät omilla alueillaan, eivätkä ne yhdisty.
Myös petojen aiheuttamat tappiot ovat
vielä alkutalvesta pieniä. Jälkitarkkailusta on paljon apua petopyiden laskennoissa. Kuva: Hannu Tuomisto
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Peltopyyn kannanseuranta perustuu suureen määrään
havaintopaikkoja, joissa linnut lasketaan vakioidulla tavalla joka vuosi. Laskentamenetelmiä on periaatteessa
kolme.
(1) Yksinkertaisin tapa on pistelaskenta. Siinä lintuja
havainnoidaan samalta paikalta tietty aika. Paikka
voi olla esimerkiksi oma pihapiiri.
(2) Laskenta voidaan tehdä vakioidun reitin varrelta.
Reitti kuljetaan samalla tavalla vuodesta toiseen,
ja havainnot merkitään kartalle.
(3) Laskentaa varten tutkitaan yhtenäinen alue, jolta
käydään läpi kaikki mahdolliset peltopyyn oleskelupaikat. Havainnot merkitään kartalle.

Jokioisten kannanseurannalla pitkät perinteet
Tehtailija Karl Fazer vuokrasi vuonna 1913 Jokioisten kartanon
metsästysoikeudet 26 000 hehtaarin alueelta. Riistanhoitotyöstä ja
riistakantojen arvioinnista vastasi jahtipäällikkö apunaan yhdeksän
riistanvartijaa.. Vuosina 1913–1922 Jokioisilla tehtiin maailman
ensimmäiset laajat peltopyylaskennat. Peltopyykanta oli huipussaan
vuonna 1914, jolloin löydettiin 369 poikuetta. Keskimääräinen poikueparven koko oli 14,2, ja kannan kooksi arvioitiin 5 253 lintua.
Vuoden saalis oli 897 lintua. Vuonna 1922 peltopyykanta romahti,
ja lintuja tavattiin enää 747 yksilöä.
Peltopyy esiintyy edelleen Jokioisten kartanoiden pelloilla. Vuodesta 1992 lähtien lajia on havainnoitu lintukoira- ja lumijälkilaskentojen avulla, tosin ainoastaan parhaissa elinympäristöissä. Nykyisen peltopyykannan kooksi on arvioitu 100–150 yksilöä.
Ari Turtola
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Seurannan kannalta on yhtä tärkeää saada tietoon niin
nollahavainnot kuin peltopyyhavainnotkin, koska vain
siten saadaan kuva kannan kehityksestä ja vaihtelusta.
Laskennat tulee niin ollen aina tehdä riippumatta arvioidusta kannan koosta ja tulos on ilmoitettava laskennan
järjestäjälle, vaikka peltopyitä ei havainnointialueelta
löytyisikään. Laskenta-ajankohdan sääolojen, vuorokaudenajan ja keston tulisi laskentakerrasta toiseen olla
mahdollisimman samanlaiset.
Pistelaskennan etuna on sen vaivattomuus. Havainto
paikkoja voidaan perustaa satoja tai tuhansia. Yhtä havainnoitsijaa se sitoo vain laskennan ajan, joka voi olla
tunti tai muutama tunti. Pistelaskenta voisi olla osa
Luonnontieteellisen keskusmuseon talvilintujen ruo
kintapaikkalaskentaa
Myös reittilaskenta on vaivaton. Reitin voi suunnitella
osaksi säännöllistä ulkoiluaan. Reittilaskenta voi olla osa
Luonnontieteellisen keskusmuseon talvilintulaskentaa.
Aluelaskenta on edellisiä vaativampi, mutta lumisena
aikana sekin on helppo toteuttaa, koska linnut ovat näkyviä. Tutkittavan alueen tulisi olla useiden kymmenien
tai muutaman sadan hehtaarin suuruinen niin, että se käsittää suuren määrän peltolohkoja ja runsaasti erilaisia
peltopyyn käyttämiä suojapaikkoja ja -vyöhykkeitä. Kaikki pellot eivät ole peltopyylle käyttökelpoisia, ja viljely
kierron myötä eri peltotyypit vaihtavat paikkaa. Alueen
ollessa riittävän suuri, peltopyy voi viihtyä alueella vuodesta toiseen. Alueen koon yläraja muodostuu siitä, kuinka iso alue on käytettävän ajan puitteissa tutkittavissa
vuodesta toiseen.
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Peltopyyn seurantaa voi kukin toteuttaa kotipaikallaan
omaksi iloksi ja hyödyksi, kun taas laaja yhteisseuranta
tuottaa tietoa seudun tai koko maan peltopyykannan
tilasta. Peltopyykannan mahdollisen laajan seurannan
järjestää alueellisesti riistanhoitopiiri tai lintutieteellinen
yhdistys. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos koordinoi
seurantaa valtakunnallisesti yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa.
Laskentaa koirien avulla
Oulun riistanhoitopiirissä Tyrnävällä peltopyykantaa on seurattu
vuodesta 2004 lähtien marraskuussa kanakoirien avulla tehtävin
laskennoin. Paikallisen kanakoirayhdistyksen jäsenet kutsutaan
koirineen laskentatalkoisiin jonain marraskuun lauantaina. Laskijat
jaetaan työpareihin, ja heille osoitetaan 1–2 km2 laskenta-alue,
jonka he haetuttavat kattavasti koirillaan. Laskijat kirjaavat löytyneet parvet, yksilömäärät ja lentosuunnan. Lasketun alueen pintaala on laskijoiden määrästä riippuen vaihdellut vuosittain 15–25
km2 välillä. Laskentaa tehtiin samalla menetelmällä myös 10 vuotta
aikaisemmin, vuosina 1993–1994.
Ahti Putaala
Tyrnävän vuosittaiset laskentatulokset
Vuosi

peltopyitä/km2

lintua/parvi

1993

3,2

9,2

1994

7,0

8,5

2004

9,1

9,1

2005

9,3

11,7

2006

9,5

12,6

2007

4,4

8,0
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Peltopyykannan verotus
Jarkko Nurmi, Pohjanmaan riistanhoitopiiri

Suomessa on riistalaskennoilla pitkät perinteet, ja valtaosa maamme riistalajeista on jonkinlaisen runsausseurannan piirissä. Yleensä laskennoista vastaavat metsästäjät talkoovoimin ja riistakolmioverkosto on malliesimerkki maamme riistakantojen seurannasta. Peltopyy on
riistalajina hankala laskettava ja sen kantojen vaihtelusta
on saatavilla varsin vähän tietoa.
Peltopyykantojen kehitystä on paikallisesti seurattu
maamme tärkeimmillä peltopyyalueilla Pohjanmaalla,
missä riistanhoitopiiri on jo vuosia kerännyt tietoa pyykannasta luotettujen laskijoiden avulla. Samat laskijat
kirjaavat ja ilmoittavat aina helmikuussa omalla laskenta-alueellaan tiedossa olevat pyyparvet ja niiden yksilömäärät. Parhailta elinalueilta saadaan riittävästi peltopyyhavaintoja, jotka voidaan kohtalaisella tarkkuudella
yleistää koskemaan koko riistanhoitopiirin aluetta. Ohei-

Ei ole ihme, että kanakoira
harrastajat arvostavat peltopyiden
metsästystä ja kanakoirien koulutusta peltopyillä. Metsästäjän lähestyessä seisojaa tunnelma on sähköinen. Kuva: Veli-Matti Väänänen
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sessa kaaviokuvassa näkyy Ilmajoen Alajoen peltopyykantojen kehitys 12 viime vuoden aikana.
Viimeaikaiset havainnot (2006–2007) Pohjanmaan
peltopyyalueilla ovat olleet ilahduttavia, sillä pyykanta
on vahvimmillaan kahteen vuosikymmeneen. Tähän ovat
syynä viime aikojen alhainen kettukanta sekä se, että kesäkuun säät ovat muutamana peräkkäisenä vuotena suosineet peltopyyn pesintää. Peltopyyn lisääntymispoten
tiaali on huomattava, ja pesinnän onnistumisen kannalta
muutaman keskeisen tekijän osuessa kohdalleen, saattaa parvia olla lähes jokaisella isommalla peltoaukealla.

Peltopyy ja metsästysseuran päätöksenteko
Peltopyyn metsästys on maassamme hyvin rajoitettua.
Vaikka riistanhoitoyhdistyskohtaisia rauhoituspäätöksiä

450

10

kannan koko

9
350

8,5
8

300
7,5
250

parvien koko

9,5
400

7
6,5

200
6
150
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

yksilöä

2002

2003

2004

2005

2006

5,5

yks./parvi

Ilmajoen Alajoen peltopyykanta on vaihdellut huomattavasti seurantavuosina
1995–2006. Pesinnän onnistuessa hyvin poikueiden keskikoko on kasvanut kolmanneksella. Koska kannan koko on vastaavina aikoina kaksinkertaistunut, on
myös itse poikueiden kokonaismäärä ollut suurempi.

KANNANSEURANTA JA METSÄSTYS

91

tehdään vähän, rajoittavat monet metsästysseurat pelto
pyiden metsästystä alueellaan. Pyy saattaa olla kokonaan
rauhoitettu tai pyynnille asetetaan tiukat kiintiöt.
Edellä kuvattu, parvien vuotuiseen inventointiin perustuvan seurantajärjestelmä tarjoaa eväitä peltopyyhyn
liittyvään seuratason päätöksentekoon. Olosuhteiden ollessa suotuisat saattaa peltopyykanta kasvaa nopeasti,
ja silloin kannan tuottoa voidaan hyödyntää metsästäen.
Toisaalta taas kannan alamäen aikana verotuksesta on
syytä pidättäytyä kokonaan. Tilanteen kehittymisestä
talven edetessä saadaan melko vaivattomasti lisätietoa
parvien seurannalla. Tämän lisäksi seuran on järjestettävä toimiva pyysaaliin tilastointi. Näihin tietoihin perus
tuen seuratason metsästys- ja rauhoituspäätökset voidaan tehdä turvallisin mielin.

Käskystä koira nostaa linnut siivilleen.
Pyyt ponnahtavat sängeltä kuin tyhjästä ja räjähtävä spurtti vie parven
nopeasti haulikon ja koiran ulottumattomiin. Kuva: Markku Hankonen

Kanakoiraharrastajat ampuvat peltopyitä nykyisin enää harvoin. Joskus
metsästäjä palkitsee kanakoiransa
upean seisonnan ja saumattoman
yhteistyön pudotuksella. Se on kanakoiraharrastuksessa harras juhlahetki.
Kuva: Jarkko Nurmi
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Laskennan toteuttaminen vuosittain olisi hieno alueel
lisen lintuyhdistyksen ja metsästysseuran yhteistyö
muoto. Liitteenä olevasta kaaviosta voidaan päätellä,
että ainakin vuosina 1997 ja 2006 tapahtunut peltopyykannan nopea kasvu olisi antanut mahdollisuuden kestävällä pohjalla tapahtuvaan peltopyyn metsästykseen
seuraavana syksynä.
Monissa Pohjanmaan seuroissa peltopyyn metsästys sallitaan, mutta metsästäjäkohtainen kiintiö on vain
kahdesta kolmeen lintuun. Lisäksi seura antaa usein suosituksen siitä, että pyykiintiö varattaisiin kanakoiraharrastajien käyttöön. Yleensä tällaisen suosituksen antamisesta ei synny seuran sisällä ongelmia, sillä sen verran
pieni pataan pantava pyy on.

Peltopyyn metsästys
Peltopyyn metsästys tapahtuu pääosin kanakoirien avulla. Pyyparvet löytyvät fasaanijahdista poiketen keskeltä
aukeata peltoa. Jahdin ’kuumia paikkoja’ ovat syksyisten
sänkipeltojen keskiosat, etenkin avo-ojien varret ja kohdat, joissa sängen lomassa kasvaa vihreää orasta.
Peltopyyjahtien kulta-aikaan ohjeena usein oli, että
kuhunkin parveen tuli jättää vähintään kuusi tai seitsemän lintua. Toisaalta monet vanhemman polven metsästäjät olivat sitä mieltä, että metsästys tuli keskittää
alle kymmenen linnun parviin, sillä ne selvisivät talven
yli isoja parvia heikommin. Talviparvet muodostuvat yksittäisistä poikueista eivätkä yleensä sekoitu tai yhdisty
keskenään, vaan pysyvät tiukasti omina yksiköinään. Eri-
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ävät mielipiteet metsästyksen kohdistamisesta kertovat
oikeastaan vain sen, että peltopyyn kestävän metsästyksen järjestämisen osalta löytyy tutkittua tietoa Suomesta
varsin vähän. Suosituksia metsästyksen käytännön kohdistamiseen erikokoisiin parviin on tämän vuoksi mahdoton antaa.
Peltopyyn oikein mitoitettu metsästys voi toimia keinona motivoida metsästäjiä lajin riistanhoitoon. Monin paikoin on huomattu, että metsästäjät eivät enää tunne lajia
kohtaan mielenkiintoa, koska se on ollut pitkään rauhoitettu. Tällöin linnun elintapojen tuntemuskin jää vieraaksi.
Kontrolloitu, talviparvilaskentojen tuloksiin ja saalisseurantaan perustuva metsästys on hyvä keino kasvattaa
vastuullisia peltopyyn metsästäjiä ja riistanhoitajia, jotka
ovat valmiita toimimaan lajin hyväksi elinympäristöjen
hoidon ja jopa oikean rodun tarhauksen muodossa.

Peltopyy on saaliina suuresti arvostettu. Nykyisin saalis on kuitenkin vain
1 000–2 000 lintua vuodessa, ja niistäkin
huomattava osa on istutettuja tarhalintuja, kuten kuvan pyysaalis. Villeihin lintuihin kohdistuva metsästys on vähäistä.
Kuva: Veli-Matti Väänänen
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Luonnon- ja riistanhoitosäätiö

Suomeen perustettiin vuonna 2006 säätiö, jonka tavoitteena on luonnon
monimuotoisuuden säilyttäminen ja riistaeläinkantojen hyvinvointi. Toiminnan muotoina ovat säätiön omien hankkeiden toteuttaminen, muiden tahojen vetämien tutkimus- ja kehityshankkeiden tukeminen, sekä
alalla toimivien organisaatioiden ja yksityishenkilöiden työn tukeminen.
Säätiöllä on lisäksi laajat ja toimivat yhteydet luonnon- ja riistavarojen
hallinnasta ja käytöstä vastaaviin tahoihin, joten sillä on oivalliset mahdollisuudet edistää toimijoiden välistä yhteistyötä.
Luonnon- ja riistanhoitosäätiö toimii pääasiassa yritysten ja yksityis
henkilöiden lahjoittamien varojen turvin. Säätiön ensimmäinen hanke
koordinoi maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa peltopyyn kansallisen kannanhoitosuunnitelman toteuttamista, ja tähän toimintaan
on saatu myös julkista rahoitusta.
Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Jukka Härmälä ja vara
puheenjohtajana Björn Wahlroos. Muita hallituksen jäseninä ovat Antti
Herlin, Jukka Koivisto, Fredrik von Limburg Stirum, Jorma Ollila ja Hannu
Salokorpi. Lisää tietoa säätiön toiminnasta ja tukijoista löytyy osoitteessa
www.luontojariista.fi.

Kirjan toimittajat

Sakari Mykrä, FM, on koulutukseltaan biologi ja työskentelee Luonnonja riistanhoitosäätiön peltopyyhankkeen projektipäällikkönä. Aiemmin
hän on toiminut erilaisissa riista- ja ympäristöalan kansallisissä ja kansainvälisissä tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä.
Veli-Matti Väänänen, FT, työskentelee Helsingin yliopistossa metsäekologian laitoksella tutkimuskohteina riistaeläimet ja kosteikkoluonto.
Hän on aiemmin toimittanut useita metsästykseen ja riistanhoitoon liittyviä kirjoja.
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Luonnon- ja riistanhoitosäätiön
tukijat

Luonnon- ja riistanhoitosäätiön peltopyyhanke on saanut ensimmäisenä
toimintavuonna taloudellista tukea maa- ja metsätalousministeriöltä,
sekä useilta yrityksiltä, säätiöiltä ja yksityishenkilöiltä.
Tämä säätiön tukijoilta ja yhteistyökumppaneilta saatu apu on mahdollistanut paitsi hankkeen liikkeellelähdön, myös tämän jatkotyön kannalta varsin tärkeän oppaan julkaisun.
Säätiö haluaa esittää lämpimät kiitoksensa kaikille tukijoilleen ja
yhteistyökumppaneilleen.
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Lisää luettavaa peltopyystä ja maa
seudun luonnonhoidosta
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