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Jabtpüfs.
Praeguse aja jahipüssid on togantlaetowao, eestlaetawnib püssa enam ei walmistata; sellepärast, hui snnkobal püssist juttu on, siis ainult ikka tagantlaeta>vast püssist. Cagantlaetawaio püssa on wüljanägemise ja sistemide
poolest wäga mitmesuguseid, siinkooal aga on juttu üleüldiselt tarvitusele vvoetud baawlitega lastaja jadipüssi tüüpusest, mille padrunid KesK-süütega on, ning mille rauad
laadimise juures allapoole häiwab. See tüüpu« on hõige
otstarbekohasemaks tunnistatud, kõik teist sisteemi piissid,
millede rauad laadimise suures otse edasi ekk kõrvva liiguWOÖ, kui ka liikumata rauad, tagasi lükatawa lukuga, pole
suuremat tarvitamist leidnud ega leia ka. praegusel pjal
valmistatakse püssa iide-, kade- ja kolmeraudseid. Überaudseid püssa tarvitatakse üsna wäbe ja jahipüssina peaaegu ei sugugi. Niisama pole ka kolmeraudsed püssid
suuremalt moodis. ^olmeraudsc püssiga on seda taketud
kätte saada, et Harilikule kaderaudsele Haavlipüssile kolmandat, kuulirauda, juurde pannes, püssi saaks, mis igasuguse
jahi jaoks kõlbaks.
kolmas raud on kas haavvliraudade all, wõi nende
peal. kolmeraudset püssi ei sünni ka sooritada, ta on
liiga raske, püsfilaad on sealt kohalt liiga nõrk, kus ta
kõige tugewam peaks olema, kuuliraud on liiga vväikse ka»
lihriga ja ei kõlba suurema looma laskmiseks. Іэскн Шедо
ja kuuliga laskmises jääjad nad sellekohastest haaxvli- ja
kuulipüssidest taha. Cõpufcs сеі kaberaudsest paradoksist
paar sõna. See on baavvlipüss, millel aga raudade lõpul
winöiö sees on, koonuse taolise kuuliga laskmise tarvvis.
Need püssid peavvad hästi laskma, olgu baavvlitega ivõi
kuulidega.
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KaKeraudsed püssid langevad KaKte boopis isesugu»
sesse tüüpusesle.
K u k k e d e g a püssid,millede kuked väljaspool, mo»
lemilpool püssi ääres näka on.
J i m a k u k k e d e t a püssid, millede kukkesid mitte
näka ei ole, vaid peitus on.
kukega püssid on liktsad, laad on sealt kokalt tuge»
varn, kus rauad lae sisse käivad, ning alati on näka, kas
püss on vinnas või mitte; nad on ka odavamad.
Ilma kukkedeta püssiga on parem silitida ning ta välja»
nägemine on peenem ning toredam, kukkesid ei tõmmata
mitte üksaval vinna, nagu kukkedega püssil, vaid iibel
ajal padrunite sisse panemisel, sellega on ka laadimise kii»
rus suurem.
kumb tüüpus parem on, seda on võimata ütelda,
peaosa mängib siin maitse, kuidas kellegile meeldid.
flga pea-asi, mis kütt püssilt nõuab, on — tapavõim
ja jooksu»ulatus. 5ee Koik oleneb püssiraudadest ära;
s. o. materjalist, millest need valmistatud on. nende puu»

rimisest ja kalibrist.

Materjaliks, millest püssirauad valmistatakse, tarvi»
iatakse terast ja Damaskuse terast, (nõnda nimetatud täk»
masseri rauad), wiimasel ajal on nende kabe materjali
vabel kibe võistlus käimas ja ei ole kabtlust, et teras
Damaskuse terase välja surub, sest teras on boopis oda»
vam. Igal juktumisel, kui keegi püssi tellib või ostab,
vaadaku ta selle peale, et püssirauad beast ja kuulsast terasest valmistatud oleksid, tundmata äride terasest vaimistatud püssiraudu ei maksa kunagi osta, siis juba on
parem Damaskuse terasest rauad võtta, sest Damaskuse te»
ras. olgugi ka tundmata äridelt, on alati parem, kui teras.
Jooksu-ulatuse ja tapavõimu kobta, ei ole materjalil, mil»
lest piissiraud valmistatud, mingit täbtsust. Damaskuse te»
ras on muidugi ilusam» teras aga kardab väbem roostet,
kolab parem läiget ja värvi. Ükte või teist soovitada
on raske, see on enam maitse asi.
Nagu öeldud, ei avalda materjal, millest püssirauad
valmistatud, mingit mõju püssi tapavõimu ega jooksu-ula»
tüse peale, küll aga püssiraudade ekituseviis, s. o. nende
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pikkus, kudas need puuritud ja nende Kauber (püssiraua
augu läbimõõt).
Hariliku jahipüssi raudade pikkus on 24 kuni 10
keldri juures 24 kuni 32 tolli, ning nüüd ütelda, misju»
gune pikkus kõige kasulikum oleks, ilma et sealjuures püssi
laadimise wiisi silmas pidada, on täitsa wõimata. Mida
jarsumalt põlema pladwatawat püssirohtu wõtta, seda lüke»
mad wõiwad ka rauod olla. €i ole kahtlust, et püss 26—
28 tolli pikkuse juures, õige tubliste wõtab; üle selle pik»
kuse ei maksa minna, siis on juba libtsam kiirelt põlewat
püssirobtu tarwitada, sest üleliiga pikk püss takistab sibli»
mise juures ning laseb tibti mürgist mööda, kuna tapawõim
ja jooksu-ulatus selle läbi sugugi ei wõida.
praegusel ajal puuritakse püssiraudu kolmel wiisil.
Need puuritakse, kas tsilindri kujulised, s. o. püssiraua
õõnsus on üketasase läbimõõdu ebk jämedusega niibästi
raua algul, keskpaigas kui ka püsfisuu juures; teiseks,
puuritakse need nii, et püssi raua õõnsus wäbeawal püssi
suu poole kitsamaks läbeb, ning kolmandamaks, püssiraua
õõnsus läbeb just püssi suu eel enam»wanem järsult kitsaks,
mida tsbokiks ebk baawlite kokkujooksuks nimetatakse.
esimene puurimise wiis on kõige otstarbekobasem,
sest et ta püssi wastupidawust kõige robkem kindlustab,
niisugust püssi wõib rentkuulidega. kui ka kuuliga laadida;
ka wõiwad seesugused püssirauad kaalu poolest wõimal!»
kult kerged olla. wäbeawal püssisuu poole kitsamaks
puuritud rauad, ei ole sellepärast kasulikud, et need püssi
jooksuwõimu nõrgendawad.
^sbok-rauad wõimaldawad lükikese ja keskmise kauguse peale kõige libedamat baawlite kokkujooksu; see wa»
bendab küll weidike baawlite jooksuboo terawust, kuid siiski
mitte nii palju, et see laskmise tagajärge takistaks katte
saamast. Niiwiisi puuritud püssirauad on wäga bead see»
suguse laskmise juures, kus baawlite kokkujooks pea»osa
mängib, nagu tihnikus, linnumängu ajal, kewadise! ja sü»
gisesel lennuaegadel jne.; aga igasuguse jabi tarwis pole
nad mitte kõlbulikud; pea»wiga seisab selles, et vüss far»
nase puurimise tagajärjel kaua wastu ei pea; selle kirmsa
kiiruse juures, millega laeng läbi raua lendab, on see ta»
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kistus määratu, mida tfboki (kokkujookfu) koht püssi suu
eel sünnitab, ning sagedaste saavvad püssirauad selle läbi
püssisuu eel laiaks vvenitalud. Ct seda kõnvaldada, teb»
takse püssirauad wäga paksud, wõi ka karastatakse neid
kitsenduse läbedalt. õarnasest püssist on ka kuuliga wõimalik lasta, kui kuul just nii jäme wõetakfe, kui kitsenduse läbimõõt an, aga niisugust laskmist ei wõi foowitaöa:
ta pole küllalt usaldatav ning lõbub ka püssiraudu.
Mis kalibrisse puutub, siis on kõige etstarbekobastemateks ainult kaliber l2-nes ja 20-nes tunnistatud. Müügil on aga järgmised kalibrid: 10, 12, 16, 20 ja 24, aga
vvalmistatakse ka 4, 8, 28 ja 32 kalibrilisi. Rõige suurem on 4, kõige wabern 32. Need numbrid kõnelewaö
aga kabjaks wäbe. püssimeistrid on omavoliliselt püssiraudade läbimõõtu sedavõrd muutma bakanud, et püssi
kalibrit padruni numbriga iga kord täpipealt ära täbendada
wõirnalik ei ole. praegusel ajal tebtakse nende püsside
kalibrid, milledest paberist padrunitega lastakse, järgmises
suuruses:
10 kaliber 19,ЗБ kuni 19,85 mm.
12
„
18,4o „ 18,70 .,
16
.,
16,80 ., 17,10 „
20
„
15,75 „ 16,15 „
24
..
14,60 ., 14.85 ..
Normalseteks läbimõõtudeks oleksiwad järgmised: 10»ma
kalibrile 19,55 mm., 12-ne k. — 18,eo mm., 16-ne k. —
16,8 mm., 20-ma k. — 15,8 ja 24-ma k. — 14.85. Kalibrid 32 — 13,2 mm., 28—14 mm., 8—21,« ja 4 — 22,7
mm. Need kalibrid läbewad punktipealt paremate wab»
rikute paberist padrunite kestadega kokku ja ainult sel
korral wõib püssilt täit jooksu- ja wõtmife wõimu oodata.
Wafkpaörunio, mis kalibri numbri järele paberist
padrunitega übe numbri all, on välimise ümbermõõdu jä°
reie küll paberist padrunitega übesuurused, aga nende
kest on palju õbem, ning selle tõttu on nende sisemise õõn»
suse läbimõõt märksa suurem. Sellepärast on arafaadaw,
et nende püssiraudade õõnsused, mida ainult waskpadruniiega laetafoje, sellekohaselt ka suurema läbimõõduga pea-
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wao olema, ja nimelt paksude ІО-kalibriliste wafkpaorunite
jaoks mitte wähem kui 20 mm., 12»ma kallan padrunite
jaoks 19,35 mm., 14 kalibrile — 18,40, lb-ma kallan
padrunitele 17,40, 20 Kai. padrun. 16,eo mm. ja 24-ma
nalibriga padrunitele 15,&o mm. onukestel waskpadrunitel on õõnsuse läbimõõt weel suurem, aga see walle pole
mitte nii suur, et paksude waskpadrunite jaoks määratud
püssist onukestega lasta ei wõiks.

Jabipüsfi wõttewõime ja jooksu
proowimine.
Jabipüsfi wõttewõimu all mõeldakse püssi wõimet ebk
— tublidust teatud ringi märklaudas baawlitega katta ja läbi
lüüa. l)aawlite arwu ebk hulka, mida pauguga teatud
ringi sisse wõimalik on lasta, nimetatakse — k o k k u j o o k »
s u k s , hoogu, millega nad märgilaua sisse tungiwad —
l ä b i l õ i k a m i s e k s . Harilikult on kokkujooks ja läbilõikamise terawas — wastupidises wakekorras, nii on siis
wõimata püssilt kõige suuremat lübilõikamise terawast iibel
ЬооЬН kõige tibedama kokkujooksuga nõuda. Musta püssirobu sortidega lastes suureneb läbilõike wõime püssirohu
laengu suuruse ja laskemoona (baawlite ja troppide) wabesuse tõttu, — kokkujooks aga just wastupidiselt. Jima*
suitsuta püssirobu sortide juures on see reegel juba keerulisem, sest suitsuta püssirobu peale mõjub troppide tugewus
wäga suureste, ftõige paremaks wõttewõimeks peab seda
lugema, kui kokkujooks teatud maa peal küllalt nii tihe
on, et lindu trebwab ja läbilõike jõud selle libeduse ebk
kokkujooksu juures kõige suurem on, mida aga selle kokku
jooksu juures wõimalik katte saada on
Wõttewõime tublidus ei olene aga ainult mitte kokkujooksust ja läbilõike boost ja terawusest ara, waid sellejuures on peanõudmiseks, et baawlid Koik ilusaste ja übetasaselt märgi ringi kataksid, baawlid wõiwad wabel
just märgi ringi keskpunktisse hunikusse kokku jooksta ja
äärte poole wäga äredalt jääda, ebk ka wastuoksa, kesk'
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punkti tühjaks jätta ja fäöreb täis külwata, ehk lõpuks
hõike ringjoonega piiratud pinda ilusaste ja ühetasaselt
Kaablitega täis Külwata. Iseenesestki mõista, on wiimane
nähtus laskmise juures kõige kasulikum, sest sellel wiisil
on taparing kõige enam wõimaldatud.
Eaawlite jooksu ja jaotuse peäle mõjuwad suureste
raudade puurimine ja laengu tugewus, kitsendusega, enk
kokkujooksu tarwis puuritud rauad, sünniwad naawlid margi
keskkohta kokku jooksma, halwaste puuritud ja ka palju
laskmisel olnud rauad wiskawad haawlio ümber äärte,
keskpunkti tühjaks jättes. —• head, tsilindri taoliselt puuritud rauad kuiwawad kõige paremine ja ühetasasemalt
märgiringi haawleid täis. kokkujooksu peale mõjuh ka
kaugus tubliste. Nii, näituseks, jooksewad kitsendustega
püssid lühikese maa peale koledaste kokku, kauguse suurenemisega langeb neil kokkujooks hoopis kiiremalt kui
tsilindri taoliselt puuritud raudadel.
Cnesestki mõista, et kõigeparemat wõttewõimet püssilt ainult teatud laengute juures saab, ning nende laengute leidmine ehk püssiproowimine on wäga tülikas ja
keeruline ülesanne. Nimelt tarwitab iga püss omakohaseid
laenguid, nii peab iga püssi, olgu küll ühest wabrikust ja
ühesuguse kalibriga, eraldi proowima, et kõige otstarbekohasemat laengut leida, €t seda kergendada, anname allpool selleks mõned näpunäited.
5elletarwis, et püssiproowimisel wõimalikult wähem
waewa näha ja materjali kulutada, peab omale selgeks
tegema, missugused asjaolud kõige enam wõttewõime peale
mõjuwad, missugune laskemoon proowitawale püssile kõige
kohasem on ja lõpuks, missuguseid tagajärgi proowimisel
kätte saada tahetakse.
Asjaolud, mis kõige enam püssi wõttewõime peäle
mõjuwad, on: I) püssi raskus, 2) raudade pikkus. 3) õige
puurimine ja raudade kanali seinte siledus, 4) padruni kanali ühesuurus püssiraua kanaliga (s. o. kudas, püssiraua
õõnsuse läbimõõt padruni õõnsuse läbimõõduga kokkukõlas on); 5) raudade wäljawiilimine ja paksus ja 6) materjal, millest rauad walmistatud.
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püssi raskus annab wõimalust paksemaid laudasid
walmistada, ning selle tõttu wõid julgeste suuremaid ja tu*
gewamaiö laenguid tarwitada, raudade pikkus ^võimaldab
püssirohu täitsa lõpuni arapõlemist ning udes sellega kõige
suuremat gaaside mõju laengu peale; õige ja dea puuri»
mine, kanali lidedus, padruni ja püssiraua kanalide kokku
passimine RõnvalÖawaÖ ilmaasjata õõrumist ja takistust,
mis rauas sellel ajal sünnid, kui baawliö kanalist läbi lähewad; raudade wäljawiilimine ja otstardekodane paksus
udes materjali sitkuse ja paenduwusega lubawad raudade
seinte ühetasast paisumist sellel ajal, kui laeng neis liigub.
Sellest on näha, et püssiproowimine pole muud, kui püssile t e m a k o h a s e l a s k e m o o n a w a l i m i n e .
teäda on, et iga sorti püssirohu enam-wähem lõ>
puline ärapõlemine. waatamata tema eriomaduste peale,
sellest ära ripub, 1) kui suur säde on, mis rohu põlema
süütab, 2) kui pikk põlemise aeg ja 3) kui kõwa rõhk on,
mille all rohi põleb. Sellepärast on selge, et pika rauaga
püssi jooks enam pikkamisi põlewat rohtu wõib wõtta»
tropp olgu enam kergem, et ta raudas kergemine edasi liiguks, pistong olgu nõrgema süütesädemega, kui lühikeste
raudadega püssil, flga mitte ainult püssirohu lõpulik ära»
põlemine ei mõju laskmise heade tagajärgede peale, waid
ka gaaside hulga aeglasem suurenemine mõjub, püssiraudade ehituswiisi järele, laskmise tagajärgede peale, kiirelt
plahwataw püssirohi rõhub laengu lähedalt koleda jõuga
püssiraua peale, püssirohi, mis aga mõõdukalt ja enam
pikkamisi põleb, jagab selle rõhumise ühetasasemalt terwe
raua pikkuse peale ära; süütesädeme ehk leegi suurendamine, kõwem, tugewam tropp, padruni õõnsuse, püssiraua
oma suurem läbimõõt, Koik see mõjub jälle selleks kaasa,
et rõhumine raudade peale laengu lähedal hoopis tugewam
on, kui raua otste pool, ning sellest järgneb, et mitte kõik
laengud ühtewiisi kohased pole raudade jaoks — mis ühe»
tu\Q\e\t puuritud, wõi nii puuritud, milledel laengu lähedal
ehk suu juures kitsendused jäetud. 5õpuks peab püssi*
moona wäljawalimisel ka selle peale waatama, kudas see
püssi wastupidawuse peale mõjub.
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Піі on arusaadaw, et tugewa laega ja laengu juu
rest wäga paksude ning suu poole üsna õbukeseks minewa
raudadega püssi jaoks kasulikum on kiirelt pladwalawat
robtu ja tugewat pistongi wõtta, sellega suurendatakse rõbumijt laengu läbedal raua tugewas Konas ja wäbenoa*
takse seda suu poole, raua kõige nõrgemal kolial, püssile,
mille rauad tagant laengu lähedalt õbuksed ja nõrgad —
peab seda ümberpöördult tegema: pikkamesi põlewat robtu
wõtma.
Raskete püsside tarwis, milledel pikad rauad, tugewad laed ja lukud, ning büsti puuritud ja otsade poolt
mitte õbukeseks minewad rauad, wõetagu suured ja tugewa
leegiga pistongid, ning pikalt põlew püssirobi (näit. pärlirobi, werdani, Wineri № 3, Obta jäme, öcblüsselburgi
№ 2) tropid robu peale kerged, mis ära ei põle ja bästi
gaasisid kinni peawad, tropi läbimõõt olgu weidi suurem,
kui püssi Kauber.
püsside tarwis, mis küll rasked aga enam lübemad,
wõi mille rauad suu poole õbemad, peab samasuguseid suuri
ja tugewa leegiga pistongisi wõtma, aga jarsum plabwatawat robtu (näit. Cfarehi, Wineri № !, Otbornõi ja
Barcbatnõi) ning tugewamad tropid.
Wiimaks, püsside jaoks, mis lae juurest nõrgad ning
milledel rauad laenguruumi juures õbuksed, wõetagu
wäiksed pistongid, keskmise põlemise kiirusega püssirobu
sordid (näit., Zcklüsselburgi № 3, Wineri Л. 2) ja ebk ka
pärli robi peenikene (Жемчужный мелкій) ning kerged
tropid, millede läbimõõt püssiraua õõnsuse läbimõõduga
übesuurune on.
padrunikestade ostmisel peab tingimata seda silmas
pidama, et nende õõnsuse läbimõõt niisama suur ebk ka
weiöi suurem oleks, kui püssiraua õõnsuse läbimõõt, on
aga asi wastupidi, siis purustawad gaasid padrunid ära.
Sellepärast on selge, et paberist padrunite tarwis walmistatud püssist wõimalik on sellesama kalibriliste wasest padrunitega lasta, ebk see küll balwaste püssiraua peäle mojub, aga wafk«padrunite tarwis walmistatud, f. 0. laiema
püssiraua õõnsusega püssist, on wõimata paberist padrunitega
lastes bead laskmise tagajärge saada.
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Rui juba padrunid jne. niiwiisi walmis walitud on,
jiis wõib juba parajat laengut otsima bakata. See oleks
aga birmus tüütu ja ajawiitlik töö, kui umbes proowima
bakata, et kui palju nimelt robtu ja kui palju baawlid
kõige parema tagajärje annaksid.
õnneks on juba praktika selleks ammugi oma reeglid wälja töötanud. Nende reeglite täpipealsemaks äratabendamiseks peab püssisid nende kalibri ja raskuse järele
liikidesse jagama.
Neid liikisid on kümme ja nimelt:
1) püssid kaliber 8 ;
2)
,.
„
10, raskus üle 10 naela;
3)
..
..
10,
.. kuni 10
4)
..
..
12,
„
üle 872 „

5)
„
> 12, .. kuni 8V2 ..
6)
..
„
16. .. üle 772 „
7)
..
..
16, .. kuni 772 ..
8)
..
.. 20, „ üle 7
9)
..
..
20. .. kuni 7
10)
„
.. 24, ..
Nende püsside raskuse kobaselt peab ka baawleid
wõtma ja nimelt:
1 liigi tarwis !2solotnikku— dooli
H ..
..
10
..
48 „
IH
IV
V
VI

VII
VIII
IX

„
,,
..

„
.,
..

..

..

„

..

9
8
7
7

„
„
..
„

72
72
48
24

„
„
..
„

6
7
6

..

84
24
48

.
„
„

„

(Dis püssirobu laengu suurusesse puutub, siis on selle
raskuse kaal selle järele, missugust robtu wõtta; algus»
mõõduks arwame musta püssirobu sortide juures Cjarski
jämedat (Царскій крупный), ning wähese suitsuga püssirobu sortidele „5okolit". Nõrgema jõuga püssirobtu peab
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rohkem wõtma, Kangema jõuga wähem, nende jõuou mõõda.
Nii on hõige suurem rohu mõõt laengute Kohaselt järgmine:
Cfarsfei jäme.

„Sofcol."

liigi tarwis 2 solom. 48 öooli Kuni 60 öooli

II „
111 „
IV „
V „
VI „
VII „

VIII

„

IX „
X

2
„ 1
„ 1
„ 1
„ 1
„ 1
„ 1
1
и
_
1
в

„

„
„ 80 „
„ 64 „
„ 54 w
„ 48 „
„ 34 „
_ 44 „
„ 24 „
_ 12 _
—

„ 55

„ 52
„ 50
„ 48
„ 42

„ 38
„ 34
„ 30
26

Need on muidugi mõista Kõige suuremad laengud,
mida ainult teatud ja tuntud Kullidele püssidele wõib
tarwitada; odawate ja halbadele püssidele peab neid laen»
guid ühe Kümnendiku wõrra nende raskusest wähendama.
Niiwiisi laengu kõige suuremat piiri ära määrates asume
proowilaskrnisele. Selle tarwis muretseme endile wõimalikult suured, wähemalt 400 ruutwerssokilised, paberipoog»
nad ning wähemalt 8 seeriat padrunisi, igas seerias 6 padrunit: igasse padrunisse paneme laskemoona (s. o. haaw*
leid ja troppisid) ühte wiisi, aga püssirohu laengud mitme*
suguselt, ülemmäärast alates ning iga seeria peale 5 dooli
kaupa wähendades. 5ee käib musta püssirohu kohta, süit»
süta rohtu alandatakse 2 dooli wõrra. Rui padrunid ja
märklauad walmis pandud, siis peab proowitawast püssist
kõigi walmis pandud padrunitega laskma, sealjuures waifutt seda silmas pidades, et laskmise tingimised wõimalikult
ühesugused oleksid, nii nagu: iga seeria wäljalaskmise
järele saagu püss p i i n l i k u l t puhastad, laskma peab
wõimalikult õieti ning ühe ja sellesama koha pealt, ka ll*
arssina wõrd ei tohi ühte pauku lähemalt ega kaugemalt
lasta, proowilafkmine sündigu ühel ja sellelsamal päewal,
ning iga seeria wäljalaskmise järele lastagu püssirauad
täitsa ära jahtuda. Lellel teel saadud märklauad tulewad
piinliku uurimise alla wõtta, selle tarwis piiratakse märklaua peäl see koht, kus haawlid läbijooksnud, kõige tihe-
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damalt 30 tollilije löbimõõbulife ringiga ära, ning loetakse
sellesse ruumisse jooksnud haawlio ära. Nüüd saame sisse
jooksnud kaableid ära lugedes ja mürklaudasid wõrreldes
kSlpsaste teäda, missugune püssirodu mõõt proowitawale
püssile kõige kohasem on. Märgilaskmine sündigu 52
arssina kauguselt, Rui aga tagajärjed rahuloldavad ei ole,
s. o. kui kokkujooks wäga muutlik ja koikuw on, siis peab
2—3 kõige paremat ja enam üdetasasemat seeriat wõtma
ning tugewamad tropid panema ja püssirohu kõwemine
kinni litsuma ja proowilaskmist kordama.
ftui see ka ei awita, siis tuleb püssirobtu ja piston»
gisid wabetada, ning uueste otsast peale bakata. ftarili*
kult aga saab juba kobe esimese korraga paraja laengu
suuruse kätte.
parajat laengu suurust kokkujooksu jaoks kätte saades peab ka selle peale waatamata, kudas ta läbilöögi
boo peale mõjub. On ju teäda, et kokkujooks kaawlite
kaalu suurenemise ja püssirohu laengu kaalu wäbenemise
tõttu suureneb, kuna läbilöögiboog püssirobu kaalu suure«emisel, ja baawlite kaalu wäbenemise! kaswab.
Ülemal olew kirjeldus käib suuremalt jaolt musta
püssirobu kobta, suitsuta püssirohul on iseäralised omadused,
mis püsjiproowimise wiisi muudawad. Need püssirobu sor»
did põlewad labtises olekus bengali tule wiisil, aga kõwa
tropi all ning kitsas ruumis plabwatawad nad koleda kiirusega ning purustawad ka kõige tugewamad püssid ära.
Suitsuta püssirobud ei tee suurt pauku ega löö püssi ta«
gasi. Nende sarnane omadus on mitmelegi barjumata ini»
mesele õnnetuseks olnud. Musta püssirobu omadust sil»
mäs pidades, suurendasid nemad ka suitsuta püssirobu
laengut, sest nende aru järele oliwad pauk ja tagasilöök
liiga nõrgad, aga selle tagajärg oli see, et suitsuta püssi»
robi püssi ära purustas, Sellest on naba, et suitsuta püssirobu tarwitamise juures wäga ettewaatlik peab olema,
ja kõike wabriku poolt jubatud laadimise tingimisi täpi
pealt täitma, llaengu suurused on etikettide peal ülewal
ja üle selle suuruse ei maksa iialgi wõtta.
Suitsuta püssirobtu ei wõi iialgi kõwaste padrunisse
litsuda, niisama ei wõi ka troppi niiwiisi peale panna, et
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tropi ja robu wahele tühi ruum jääb, wõib tropp tuleb
just wastu püssirohtu suruda.
Nende suitsuta püssirohu iseäraliste omaduste tõttu
on Ka laskmise proowimine nendega teistsugune.
Lelleks on kõige lihtsam teatud laeng rohtu wõtta,
ning ube ja sellesamasuguste troppidega, mitmesuguses suuruses baawli laenguid wõtta ja proowida. Ш niiwiisi
kõige sündsam baawli laengu raskus leitud on, siis tuleb
mitmet forti treppisid proowida, missugused nendest kõigekohasemad on.
Suitsuta püssirohuga laskmisel on kokkujooks alati
parem, kui musta püssirohuga laskmisel, nii on paraja
laengu leidmine ka hoopis kergem.
püssimoona!, s. o. rohul, padrunikestadel, troppidel,
pistongidel ja haawlitel on suur mõju püssi jooksu peäle,
nendest tuleb püssi kaugelejooks, tapawõim, kokkujooks ja
läbilöögi hoog. Sellepärast peab kütt kõike seda padrunite laadimise juures silmas pidama, kui ta soowib, et ta
püss kõike seda täidab, mida ta püssilt nõuab ja nõuda wõib.
Jahipüsside tarwis pruugitakse kahtesugust rohtu,
musta ja ilmafuitsuta rohtu. Esimene on wähem hädaohtlik, teine hädaohtlik, nõuab tugewat püssi ja täpipeal»
set padrunite laadimist. Rumbat seltsi tarwitamiseks soowitada, on raske öelda, see on iga küti oma asi.
Missugusest sistemist püssi soowitada, on wõimata
öelda, see on iga ühe isiklik maitse asi. GDis aga püssi
heasse jooksusse ja tapmisesse puutub, siis wõib linnajuhiks
kolme vussi tüüpust soowitada, milledest, esimene — kokkujooksuga (kitsendusega) 12 kalibriline, wäga hästi niisuguse jahi tarwis kõlbab, kui haawlite kokkujooks pea
osa etendab; sellejärele: tsilinder 12 kalibriline. see kõlbab
wäga hästi igasuguse jahi tarwis, ning wiimaks 20 kalibriline tsilinder, waskpadrunitega laskmise tarwis, on ka
wäga hea ja kõige kohasem jahipüssi tüüpus.
paras raudade pikkus oleks nendele 28 tolli, püss
ärgu kaalugu üle* 8 naela, sest raskem püss on wäsitaw
kanda ning raske püssiga ei trehwa lennust lastes ilmaski
hästi.
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püssi Korrashoidmine.
Kui -püss balwaste lased ja tapab, siis peab järele
waatama, Kas tema rauad ebh on laskmise läbi Kulunud.
Kui naba on, et raudade sees Karedused, ebk põlenud kobad on, kui rauad seest küllalt siledad ei ole, fiis on waja
püssi puurida lasta, püssi wõib ka ise puurida, "aga pa<
rem on seda õppinud meistert lasta teba, õppimata inimene wõib puurimisega püssi weel enam ära rikkuda, ning
sellepärast me siin kobal püssi puurimise üle õpetust ei anna.
Kui aga püss seest sile ja libe on, ning ärakulumist
sugugi märgata pole, siis on balwa laskmise põbjuseks raudade sisse kogunud tina kord. 5eda bäwitatakfe elawa*
bõbedaga ära. Selle tarwis topitakse püssiraua üks ots
korgiga kõwaste kinni, valatakse raua sisse, pikkuse järele,
V« elawat bõbedat, nüüd korgitakse ka teine raua ots tubliste kinni ja loksutakse elawat-bõbedat rauas edasi tagasi,
nii kaua kui elaw-bõbe amalgamaks (elawabõbeoa ja tina
seguks) muutub. Diiwiifi peab elavhõbedat seni kaua wa»
betama, kuni ta boopis pubtalt wälja tuleb, siis on tina
kord raudade küljest kõik ära söödud.
€t elawat-bõbeöat jälle tinast pubastada ning tarvitamiseks kõlbuliseks teba, tuleb kabe naela elawa°bõbeda
peale üks söögilusika täis witrioli (Eau forte) walaöa ning
seda segu tubliste läbi loksutada ning selle peale paariks
päevvaks seisma jätta, selle järele pestakse elaw-bõbe weega
läbi ja lastakse ära kuiwada.
€lawa-bõbeoaga pubastamine läbeb aga vväga kailiks, sellepärast on parem selle tarwis jabiriistade kauplusest tina vabastuse barjad osta, neid ^valmistatakse wofeft
ja terasest.
Peale puurimist wõi tinast pubastamist bakkab püss
jälle bästi laskma.
püssi ostmisel peab boolega rauad järele vaatama,
et nende sees mitte lõbesi ega pragusid ei oleks, kas
rauad seestpoolt ka übetasased on, seda saab nii teada:
paenduwa riöwa wõi kepi otsa seotakse wiiuli keel ebk
mõni muu übetasane pebme ja libe nöör, selle peale pis*
tetakse see keel läbi püssiraua ja seotakse ots kepi teise
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õtsa Kinni. See Keel peab Kepist lühem olema, nii et Ku
Keel wõi nöör pingule tõmmatakse, siis ka kepp wibu
moodi looka jääb. kui nüüd rauda ümber keeratakse ja
raua ning noori wabel tübja kobta naba ei ole, siis on
raud õige ja sirge.
Uue püssiga ei maksa ennem ilmaski proowipauku
teba, kui püss seda enne mitte koolega igatepidi läbi waa»
datud pole, siis jääwad mitmedki õnnetused olemata.
peäle tublit laskmist peab püssi alati pesema, mitte
aga keewa weega, selle läbi keeb mustus raua külge, waid
külma weega, peäle külma weega pesemist walatakse püs»
sirauda keewa wett ja nübitakse takkudega, weel parem
aga linadega, raud üsna kuiwaks.
kui aga raudadesse wäga palju tabma on kogunud,
siis peab enne pesemist raudadesse kanget lebelist watama
ning raudu selle alla neljaks tunniks likku jätma, ning
selle peale lebelis wälja walutama ja rauad kobe peale
seda pubtaks pesema.
püssi pesemise lebelist walmistatakse nii: pandakse
mingisuguse nõu sisse kuni poole nõuni tubka, tuba peäle
walatakse nii palju keewa wett, et nõu ääreni täis saab,
kui tubk juba põhja wajub ja wesi ära selgub, siis kur«
natakse lebelis läbi tibeda käterätiku ja on tarwitamiseks
walmis.
püssi peab alati pubta boidma ja mitte kunagi seda
peale laskmist pubastamata jätma. Cõfine kütt peab oma
püssi kalliks ja ei jäta teda kunagi booletusesse.
laetakse püss pikemat aega tarwitamata seisma, siig
on bea raudu ja muid roostet kartwaid osasi paksu wase»
liniga sisse määrida.

Cennuft laskmine.
Kunsti, lennust lasta, pole sugugi nii raske kätte
saada, kui kartlikult arwatakse.
Ma usun kindlaste, et suurem jagu balbu laskjaid
isegi ei tea, milles see wiga seisab, et nad pabatibti mär»
gist mööda pömmutawad. See tuleb balwast püssist, laskja

I
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ärewusest, püssi waleste palgele panemisest ja wiimaks ka
koera padadest kombetest.
Wanad kütid annawad lennust laskmiseks järgmisi
õpetusi: kui lind sinust eemale lendab, siis lase päde, kui
ta põiki eest läbi lendab, lase pool arssinat ette, parti
trebwa noka peale, anile päbe jne. Selle õpetuse järele
wõiwad algajad endid esiotsa barjutada, muidu ei trebwa
nad bästi; wilunud kütt aga laseb linnule pibta, ja kui pauk
trebwab, mida omal kobe kerge naba on, kukub lind alati,
lennust peab waat kudas laskma. Ütleme, näituseks
lind tõusis lendu: kõigepealt peab ruttu teda waatama
siis püssi palge panema, parema käega püssi laad kõwaste
wastu õla suruda, sellesama käe küünarnukk õla kõrguseni
tõsta, pabema käega püssilae bakatuse kobast kinni pidada,
püssi õtsa linnu kobta juhtida, ning sellel silmapilgul, kui
lind püssi otsaga just kohastikku on, kui nad nii öelda kokku
sulawad, kukk maba pigistada.
Suurem jagu küttisid pigistawad sibtides pabema
silma kinni. Selleks pole aga mingit wajadust; kabe sii'
maga waadates näeb asju selgemine ja paremine.
laskmise wiis on kabesugune: pikkamööda ja käbku
laskmine. Csimest wiisi tarwitatakse lageda koba peal,
teist tibnikutes.
pikkamööda lasta, täbendab aegamööda sihtida, mitte
liialt rutates, käbku — nii ruttu kui wäbegi wõimalik.
Soowitaw on, et algaja esite barjutaks ennast pikkamööda
laskma ja peale seda juba käbku.
Suuremalt jaolt tõuseb lind alati laskja läindalt lendu
ja sellepärast paistab asi nii olewat, nagu poleks kaugele
laskjat püssi linnujabi peal wajagi, aga asi on selles, et
kütil bea püssiga robkem aega lasta ja sibtida on, ning sel-»
lega on ka paugu tagajärg alati kindlam.

Cinbu ei maksa üle 30 sammu kauguse ära lastu
lennata; sest kui esimese pauguga ei trebwa, siis wõib weel
teise järele anda.
kaugemalt kui 50 sammu pealt ei maksa lasta; tuleb ka seda clte, et 80 sammu peait lindu maba saab
Põmmutada, aga kütt, kes ainult bea õnne peale lasta
2
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jubmab, rikub oma laske*ofawu|t ja baawab lindusid, Kes
ilmaasjata buKKa jaawaö.
filgajab, ja ülepea ägeda loomuga kütid, ei sibi ilmaski ube linnu pibta, kui terwe pesakond nende ees
lendu tõuseb, waid lasewad umbes terwe summa bulka.
Selleläbi lasewad nad pea alati ilmaasjata ja tagajärjeta
ning wigastawad ainult lindusi, kes ära lennates bukka
saawad.
pesakonna bulgast peab alati paar lindu laskmise
märgiks wõtma, need olgu teistest wõimalikult eemal,
ning ennem tuleb selle peäle lasta, kes laskjast kaugemai on.
Wõib kindlaste arwata, et see nõuanne mitmelegi
weider näib olewat ning paljudki ütlewad: „l^us mul siin
aega lindu wälja on walida, kui terwe pesakond kõrroga kobi»
nai lendu tõuseb, muud kui katsu aga summa bulka põletada, et mõni maba kukuks." Muidugi jubtub seda
mõnikord, et übe pauguga mitu lindu kukuwad, aga ilma
siblimata on see wäga baruldane asi.
l^eewawerelised kütid lasewad sellepärast tibti mar»
gist mööda, et nad kardawad lindu mitte trehwata; ning
see teeb neid närwiliseks; aga kaigu sarnased kütid moned korrad jabi peal, kus neil ainult palja robuga laetud
palrunid ligi olgu, kui neil sellega tapmise wõimalus puudub. bakkawad nad külmawereliselt ja õieti siblima ning
õpiwad niiwiisi osawateks laskjateks.
Algajale kütile on soowitaw alati üksinda, ilma selt"
simebeta jabil käia; mingi asi ei ärrita ega eruta algajat
tulise werega kütti robkem, kui wõõrad paugud. Wabel
tuleb seda ette, et osaw laskja tundmata põhjustel balwaste laskma bakkab ja enam isegi oma laskmisest arugi
ei saa ega ära ei tunne; niisugusel Korni peab ta kobe
maba istuma ja tükk aega pubkama. peäle pubkust lä«
beb laskmine hoopis paremine.
Märki trebwamine oleneb ka palju koerast ära. Rui
tema seisu peält ebk kobe paugu järele linnu peäle kar«
gab, siis laseb ka bea kütt sagedaste mööda.
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Kui aga Koeral sarnaseid tempusid mitte ei ole, ning
Kui Kütt ülemal judatud reeglite järele toimetad, õpib ta
lüdikse ajaga heaks laskjaks.
Wõib kindluste öelda, et ei ole laskjat olemas, kes
ka märgist mööda ei laseks.
On laskjaid, kes üles pillutud asju, ka kõige wabe=
maid, otse imestama panevva osadusega trebwciwaö, aga
jadi peal lasevvad nad üsna kalvvaste. Waat, millega nad
vvalmis saavvad: panemad laetud püssi mäda jalgade juurde.
ivisRawciõ ise kaks muna ülesse, wõtawaö püssi maast ja
lasevad munad puruks. On aga palju sarnaseid laskjaid,
kes ülespillutud asju sugugi ei tredwa, kuna nad aga
lindusid wäga dästi lasevad.
Sellest wõib järeldada, et laskedarjutus ülespillutud
asjade peale ei ole mitte deaks kooliks algajale kütile,
selle läbi õpib ta küll püssiga ümber käima ning püssi
tundma, muud aga suurt ei midagi.
laskmise tagajärjed olenejad ka laskja meeleolust
ära, niisama mõjud ka laskmise peale ilm, laskmise paik ja
vviimaks aasta aeg, sest mida lähemal linnul ärarändamise aeg on, seda lähemale ta kütti enda ligi laseb ning
seda rasvasem on ta ka. nii on teda ka kergem lasta.
süttisid wõiks nalja pärast laskmise wiifiöe järele
kolme klassi jaotada ja need oleksid „adetajad", ,.pommutajad" ja „mada!askjad". „flhetajao" on sarnased, kes
linnu ülestõusmisel kunagi ei lase. wciid ainult „ah" teemad, põmmutaja laseb alati aga ei tredwa, mabalaskja
laseb aga dästi.

f5aawlio.
Haavlid walmistatakse tina ja antimoni segust teatavvaste mitmesuguses suuruses. Üksikute jabiloomade ja lindude jaoks on numbrite järele sündsad:
2'

20

n,.«, ICäbimõõt
mer

' | rites.

000
00

4,75
4,50

0

4,25

1

4,00

2
3
4
5
h

3,75
3,50
3,25
3,00
2,75

7
8
9
10
П
12

2.50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,50

Jabiloom ja lind, kelle laskmiseks lle
numbri jämebuji baavvleiö wõtta tuleb.
ftarub, bunbib, juureb raijakullib.
fiarub, bunbib, juureb raijakullib ja trapp»
aneb.
Suureb kotkab, metjijeb, metsaneb, trappaneb.
Dirweb, rebajeb, jaarmab, kotkab, metsaneb.
fõirweb, rebajeb, jaarmab, jänejeb.
jänejeb jügijel.
jänejeb jügijel, kanakullib. tebreb.
Sookureb, kanakullib, warejeb, parbib.
Parbib juwel. ja kejkrnije juurujega parbib talwel.
Põlbpüüb jügijel, laanepüüb.
Põlbpüüb juwel.
ftorpiitjab, põlbpüüb juwel.
Rorpiitjab, wutib.
} Räästa juurujeb linnub.

On püjs bästi bea kokkujookfuga, jiis wõib alati
übe numbri wõrb juuremab baawlib wõtta; lööb aga püjs
bästi läbi, jiis wõib pijut peenemab baawlib wõtta. Üleülbje aga peetakje peenemaib baawlib paremaks, jejt et
nenbega lastes kinblamine loota wõib. et mõni nenbejt
jurmawasje kobta trebwab. Peäle barilikkube baawlite
on weel kõwajib baawleib, neeb on karastatub tinajt waimistatub. Garilikub baawlib teewab püsjirauab fee jt tinajeks. kui palju lastakje; nab ei lähe ka nii bästi läbi kui
kõwab baawlib. jejt et nab mõnikorb mõlki läbewab, kuib
tapawad jelle eejt paremine. Kõwab baawlib teewab raua
ainult wäbe tinaseks, ei läbe jugugi mõlki ja lööwab
bästi läbi.
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Kudas tuleb põgenewat jabiloo*
ma ja- lindu lasta?
Põgenewa jahilooma ja» linnu peäle tuleb nõnda
jibtiöa, et laeng teda ka tõeste trebwab, aga mitte ainult
Konta, Kust ta praegusel silmapilgul põgenedes lakkunud,
jooksed jänes põigiti eest mööda, sigitakse pisut esimeste
jalgade ette; samuti tuled ka siis siblida, kui jänes õtse
küti poole jookseb.
jookseb aga jänes kütist otse
eemale, sibitakse talle kõrwade wahele, kitti eest aralenÖawate põldpüüde veale sibitakse keba alla, nii et terwe
põldpüü kirbu peal naba on; lendab põldpüü aga küti
poole, siis tuleb peast pisut kõrgemale siblida. Koik need
jubatused käiwad selle silmapilgu kobta, mil püss labti
lastakse, lendawad linnud laialt mööda, sibitakse noka
otsa peäle, muidugi ainult sel jubtumisel, kui nad liiga kii»
reit ei lenda; lendab lind kiirelt, peab nokast pisut ettepoole
siblima, ja nimelt seda robkem ettepoole, mida rutem ta
lendab ja mida kaugemal ta kütist on. Enesestki mõista,
on see kõik barjumise-asi, ja alles kauase wilumise teel
omandab kütt kindla silma, öibtides ei maksa ka pabe»
mat silma kinni pigistada, waid peetagu mõlemad labti,
siis näeb paremine ja wõib ka laskmise tagajärge läbi tule.
paremine waadelda.

Walwamine.
Walwamine on kahtlemata kõige lihtsam j abi wiis ja
algajale harjutamiseks iseäranis soowitataw, kütt wiibib
sealjuures ühe ja sellesama koba peal. kuna metsloom wõi
lind, keda ta ootab, sealt mööda peab minema, peaasjatikult walwatakse põtru, hirwesid. rebasid ja jäneseid, kõige
kohasem aeg walwamiseks on hommiku wara, koidu ajal.
ja õhtuti, natuke aega enne päikese loojaminekut kuni täie»
liku pimeduseni. Dommiku wara ja õhtu on metsloomad
nimelt liikumas: õhtul tulewad nad metsast heinamaale,
põldudele jne. toitu otsima ja hommiku lähewad nad jälle
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metsa tagasi. Muidugi Olenewad need Käigud ilmadest,
aastaaegadest, metslooma iselaadist ja Ka sellest ära, Kas
ta juba peruks teotud ei ole.
Walwamine on sellepoolest huwitaw, et siin kõige pa*
rem wõimalus on metslooma silmitseda ja teda uurida.
Ra lasta saab hästi, kui jahiloomi küllaldaselt olemas
on, tuul hea ja paik hästi walitud on; kütt ennast ei liiguta ja oma sealolekust millegiga märku ei anna. MuiSugi peab kütt ühtelugu hästi wälwas olema, iseäranis
kitsaste teede ja wäikeste lagendikkude kohal, sest et loom
sealt ruttu üle läheb; mõnikord jääb ta küll seesuguse lageda koha peale silmapilguks seisatama. Cäbar on küsimus, kas walwates suitsetada wõib wõi ei. parem oleks
igatahes küll ilma suitsuta läbi ajada, aga kui tuul hea
on, wõib jäneseid ja rebaseid walwates küll pisut piipu
tõmmata, põtru ja hirwesid walwates on lugu juba tabaram. talwel peab kütt walwama minnes enese soojalt riidesse panema ja tukkuma jäämise eest hoidma, öellepärast on ka talwel walwates parem seista kui istuda.
Walwamise paik tuleb nõnda walida, et tuul hea
oleks, s. o. sealtpoolt puhuks, kust looma oodata on, ühtlasi olgu kütt puu wõi põõsa läbi warjatud. Walwates
õpib kütt teraselt waatama ja osawalt piiluma ning ühtlasi
ka oma ärewust maha suruma. 5est on loom lähenemas,
siis peab kütt täielikult liikumata olema, wastase! korral
läheb tal laskmise wõimalus luhta, algajatele on soowitataw, et nad ka esmalt päewaajal walwamifekohas käiksid ja üksikud puude, põõsaste, kiwide ja küngaste wahed
sammudega ära mõõdaksid, sest õhtuse widewiku ajal on
algajal muidu paris raske otsusele jõuda, kas lähinew loom
laskekauguses on wõi ei.
l^ahwarikkamates kohtades tulewad loomad alles õhtu
hilja metsast wälja, siis, kui juba sedawõrd pime on, et
enam hästi lasta et näe. 5iis murdub siin wõi seal kuiw
oks, rohi loob sahifema ja nüüd wiimaks kargab jänes
karjamaale wõi põllule toitu otsima, ilma et tal aimdustki
oleks, et hirmus furm teda siin walwamas on. kõigepealt
peab kütt nüüd wagusi jääma ja ei tohi ühtki liigutust
teha. Niipea kui ärewus pisut waibunud on, oodaku ta
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seesugune silmapilk ära, mil jänes teda ei näe, tõstku siis
püss pale kõrgusele, oodaku siis weel, kuni jänes paraja
maa peal põigiti ees on, silitigu nüüd kiireste otsustades
ja lasku. 5asta tuleb algajal ainult siis, kui ergud rakulikuks on jäänud.
ÕbM metsa ääres walwates pead tuul metsa poolt
olema, et loomad naisu ninasse ei saaks, nõmmikul — kui
janiloomad wäljadelt metsa läbewao, peab tuul jälle wälja
poolt metsa poole olema. Walwama asudes peab tuult
boolega silmas pidama, sest metsa ääres, metsateedel j.n.e.
pubub tuul pabatibti teises sibis kui lagedal. Muutub
tuul walwamije puhul, ei jää muud üle, kui teine kobt
walwamifens otsida wõi kodu minna. Wasiasel korral teeb
kütt jabiloomad, iseäranis põdrad, bulgaks ajaks peruks ja
sunnib neid teisi teesid otsima.
kubu nüüd walwama asuda? 5ee on wäga täbtis küsimus, põdrad, birweö, bundid ja ilweseö tarwita»
WQÖ iseäranis alati übt ja neidsamu teesid toidu otsimiseks.
0n jabiloomade teesid, kus näit., vanaisa omal ajal
põtru põmmutas ja kus ka ta poeg tänapäev kõige kind»
lamalt põdra maba lasta wõib. Seesuguseid teesid tunneb jabilaoma jälgedest ära, tibedatest kobtadest läbewad
isegi selgeste näbtawaö teed läbi. Seesuguste teede läbedale tuleb metsa äärde, väikestele lagendikkudele metsa <
sees, metsateedele wõi kraanidesse walwama asuda.
Jänes kindlaid teesi kinni ei pea, walwama peab siin
bea õnne peale asuma, kõige parem metsa aarde orase-,
kapsa- wõi bärjapea-põllu juurde.
põtrade walwamiseks peawad kütid kõige paremaks
puu otsa omale sündsat istekobta soetada, muidugi nii, et
see silma ei torka.
lindudest walwatakse peaasjalikult metspartisid ja
näppisid; kuid see peab juba kaunis tubli kütt olema,
kes kiirelt mööda lendawaid lindusi ruttu ja kindluste trebwab. pardid lendawad wastu Sbtut nimelt jõgedest ja
järwedest ära wäikestesse laugastesse, ojakestesse j . n. e.
Seesugusesse paika asub kütt walwama, peidab ennast turbabuniku, põõsa, kiwibuniku j.n.e. taba ära ja ootab par»
tide pärale jõudmist päikese loojamineku ajal. Ca peab
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Kasti wagusi olema, sest et pardi! silmad iseäranis terawad
on. ftõige Kodusem on seesugune walwamine hilisel sugi»
sel ja talwel jääst wabaöe weeaunuoe juures; ainult paina
tuleb sagedaste wänetuda, sest et sage põmmutamine pardid ära peletab. Sündsad on ainult selged õbtud, nui nuu
wara paistma bannab, sest suuremalt osalt tõusewad pardid
alles siis lendu» nui päewawalgus juba peaaegu täielikult
Kustunud on. partide wette lasnmist tuleb ainult sel jubtumisel oodata, nui siblimiseks weel päewawalgus jätkub
wõi kui kuu juba weepinda walgustab. Wastafel korral
peab lennust lasta katsuma, sest wastu õbtutaewast näeb
sagedaste weel kaunis hästi sibtida, on aga pardid juba
weepinna ligidal, siis on nad na peaaegu jäljeta kadunud.
CunÖ aega peale päikese loojaminekut peab sammud koju
poole pöörama, isegi kui kuu- wõi lumewalgus sibtida lu»
bab, sest et siis juba kõik pardid oma toidukobtadele on
jõudnud ja uute juurde lendamist enam loota ei ole. l)ommikuti wõib seesugustes kobtades walwata, kubu pardid
barilikult lennates tulewad. 5iis on ka walgem lasta,
niihästi bommikul kui ka õbtul on sünnis koera kaasa
wõtta, kes lastud linnu kätte toob.
l)ästi buwitaw on metsnäppide (kurwits, korpiits)
walwamine, milleks soojad kewade-õbtud walitakse, iseäranis peale sooja wihma. Walwamine tasub ennast ainult kewadel mangu-ajal ära, umbes 10. märtsist kuni 5.
aprillini, pärast ei maksa tublil kütil enam lasta, kuigi
metsnäppisid weel õbtuti lendamas on, sest et neil siis juba
audumise aeg algab. Nagu juba tähendatud, on walwamiseks iseäranis sündsad ainult soojad, tuulewaiksed päewad, sündmatad aga niisked-külmad wõi tuulsed päewad,
sest siis lendawad metsnäppid nii tummalt ja madalalt, et
ainult tuliosaw kütt kindlaste trebwada wõib. Soojadel,
tuulewaiksetel päewadel hääliisewad nad wastamise taoliselt ja lendawad laskmisele parajas kõrguses. Wäga tähtis on õige paiga walik walwamiseks, algaja palugu wilunud küti käest juhatust; hoopis wildak on iseoma heaks»
arwamise järele paika walida. Wäga tähtis on ka, et
Walwaja küti nägu lääne poole oleks pöördud, s. o. looja
minewa päikese poole; sealt peab tal igalepoole wõimalik
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olema lasta, ühtlasi peab ta õlakõrgujejt, libedast põõfas-tikust warjatud olema. Soowitaw on juba õhtul enne
Kella 6 paigal olla. On päew bästi walitud ja ilm waikne,
siis kudrutawad metsnäppiö waljuste, nii et neid eemalt
juba kuulda on ja nende läbinemise peäle ennast ette
walmistada teab ning seda kergemine lasta wõib, pealegi
kui nad isegi suure pimediku ajal selgemalt laewalt büsti
katte paistawad, kütt pöörab sinnapoole külge, kust metsnäppisid läbinewat kuuleb, ja wõib neid siis hõlpsaste lasta,
kui ta jabi-ärewusesse ei sattu ja ise omal sel kombel asja
põbjalikult ära ei riku. Cenbab aga näppide-paar üksteist taga ajades mööda, siis oskab ainult tubli kütt õigel
ajal lasta, silumata kütt ärgu lasku metsnäppile õtse
wastu, waid saatku oma laeng talle tagant poolt wiltu järele. Dalwawõitu ilmaga lendawad metsnäpid wagusalt
ja siis peab kütt silmad ja kõrwad übtelugu hoolsalt labti
hoidma, sest ümariku ajal jubtub siin tibti lindu alles parajal laskmise kaugusel oma ees silmawat, ilma et ise laskmiseks walmis oleks; püssi peab nõnda käes hoidma, et
Wälgukiirusel siblida wõiks. Metsnäpid lendawad iga aasta
enamaste übes ja sellesamas kobas. (Detsnäppifiö ei maksa
ilmaski istudes walwata. Otstarbekohane on ka bead
koera kaasa wõtta, kes lastud linnud kätte tooks.
Darilikult ei ole algajal partide ega ka metsnäppide
walwamise! esiotsa suurt tagajärge, aga ega sellepärast jul»
gust maksa kaotada, kuigi ta walwamisea lindu kodu ei
too, on ia ometi bulga targemaks saanud ja oskab järgmine kord paremine lasta.

Kullide küttimine öökulliga.
Koik kullid ja waresed wihkawad teatawaste öökulli
ja ajawad teda taga, kus aga nägema juhtuwad. Selle
teoasja [peäl põhjeneb ka kullide laskmine öökulli abil.
täistopitud öökullid on ainult häda-asjaks, need ei meelita mitte pooltki nii palju rööwlindusi ligi kui elusad öökullid, iseäranis kui wiimased hästi elawad on. kõige
sündsamaks ajaks seesuguseks küttimiseks on rändamise-aeg,
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märtsi- ja aprillikuul, jo siis jälle septembri- ja Oktobri*
Kuul, Kuni novembrikuu keskpäevadeni, peaaegu kõik
rööwlinnuo lasewad endid öökullist, kelles nad oma kõige»
kurjemat waenlast näewad, ligi meelitada; nad tulewad
teda ärritama ja tükiwad ka kallale.
Selle jabi jaoks läheb siis öökulli waja. Seda peab
juba muretsema, kui teda õieti rawitseda, elab ta üsna
wanaks, Sagedaste tarwitatakse ka täistopitud öökullisid,
kellel tiiwad nõnda on seatud, et kui nöörist tõmmata, ta
siis tiibu lehwitab, parem on aga, nagu tähendatud,
elaw kull. peäle öökulli on weel onni waja. Selleks kaewatakse härjapea kõrrewäljale 3 jala sügawune ja 4 jala
laiune auk. Augu iga nelja nurga kohta löödakse waiad
ja nende külge lauad seinaks. Seinad kaetakse pealt kau«
nis lameda laudadest katusega, mis siis weel katusepapiga
kaetakse, katus tulgu just nii kõrgele, et kütt seal all
parajaste seista wõib ja küürutada ei tarwitse, katuse ja
seinte wahed tulewad wanade kottidega wooderdada ja kinni
naelutada. Selle toreda hoone ümber laotatakse nüüd
hõlga warjaks, et ta wäljaspoolt wõimalikult wähe silma
torkaks ja peäle selle wihma ja tuule, külma ja lume
wastu kaitset pakuks, llaske-aukusid wõib igale poole
teha ja jälle kinni matta. Seest peab onn täielikult pime
olema, et rööwlinnud kütti ei märkaks. Seesugust onni
on kõige parem lagedale ja kõrgewõitu kohta asutada.
Metsas ei saa sel kombel küll suurt midagi kätte.
öökull seatakse I'kujulise ridwa otsa istuma, ja
nimelt nõnda, et ta 2—4 sülda onnist eemal ja wähemalt
2 jalgo maapinnast kõrgemal wiibiks; peaje selle peab ta
umbes kolme jala pikkuse nööri otsas kinni olema, et ta
minema ei pääseks, 3—4 sülda öökullist eemal tuleb maa
sisse tulp lüüa ja selle külge kuiwanud, haruline oks kinnitada, kuhu peäle siis juurde lennanud rööwlinnud endid
maha lasewad. —
Onnis wiibija kütt peab öökulli ühtelugu silmas pidama. Cäbeb öökull rahutuks, wahib ta wimmas peaga
ja tardunult ühte kohta, ajab ta suled kohewile wõi laseb ennast koguni wõitlusewalmilt selili ja sirutab koiwad
kaitseks ülespoole, siis on see kindlaks tundemärgiks, et
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mõni rööwlino läheduses on wõi lähemal silmapilgul nähtawale tuleb. ffiõneö Kullid näit. rändaja-Kull lepiwad sellega, et öökullile ainult paar tonksu annawad ja siis jäädawalt ära lendawad. Neid on kõige parem sel kombel
laeta, et ennast kohe laskewalmis seatakse, kui nende lä»
hinemist öökulli ülespidamisest märgatakse ja sel silmapilgul kohe tuld antakse, kui rööwlind nähtawale ilmub.
Mõned kullid, näit. hiirekull j . t. tongiwad öökulli mitmel
korral ja istuwad peäle seda ka oksa peale; nende laskmisega pole waja nii kangeste rutata, öeesugune kütt,
kes lindu kaunis kindlaste lennust oskab lasta, ei peaks
ilmaski seda ootama jääma, kuni rööwlind ennast oksa
peale laseb, waid lasku nii ruttu kui wõimalik sel silmapilgul rööwlinnu peale kui see piirleb.
lastud rööwlindusid ja waresid wõib rahulikult paigale jätta, sest silmapiiril wõib weel lähemale lendawaid
rööwlindusid olla; kui kütt onnist wälja astuks, peletaks
ta need igaweste ära. ka koera ei maksa ilmaski kaasa
wõtta, kes lastud rööwlinnu kätte tooks. 5est ei ole rööwlind juhtumisi weel surnud, siis wõib ta koera waese
omaks peksta ja ajab koeral sel kombel ka himu igaweste ära. kütil olgu tumedad riided selgas ja ta seisku
ka onnis wõimalikult wagusalt, igasuguste äkiliste liigutuste
eest hoolsalt hoides, ka püssirauda ei tohi ta liiga kaagelt wälja pista, wähemalt mitte kaugemalt, kui just tingimata tarwis on. Iseäranis ettewaatlik peab siis olema,
kui rööwlind ennast oksa peäle on lasknud, sest wähem
kui kahin wõi naksatus wõib ta kohe minema peletada.
Mõnel päewal ei taha rööwlinnud öökulliga midagi tege»
mist teha. On paar wõi rohkem rööwlindu lähedalt mööda
lendunud, ilma et nad öökullist hoolinud oleksid, siis ei
maksa sel päewal enam walwata, üleüldse ei ole soojad,
päikesepaistelised päewad nii sündsad kui jahedad ja tuulsed ilmad, ka juba öökulli pärast ei tohi liiga kaua wai»
wata. Niipea kui öökull tiiwad lohakile laseb ja noka
mõnikord lahti hoiab, on aeg walwamist lõpetada. Ka
rööwlindusid lastes olgu kütt ikkagi sedawõrd ettewaat*
lik, et ta öökulli ei liiwa.
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Otsimine.
Wäljadelt otsitakse peaasjalikult jäneseid ja lindusid,
jäneste otsimine wäljal! ei ole kasulik, sest et sel kombel
üleliiga palju emaseid jäneseid õtsa saab ja järgmisel aastatel enam midagi wõtta ei ole. Nimelt saab isane jänes
kergeste rabutuks ja paneb juba eemalt putkama, emane
aga nii naljalt põgenema ei pane ja langeb sellepärast
kütile kõige sagedamine saagiks. Wäljadel otsimiseks on
iseäranis sündsad wäiksed sügisesed päewad ja ka talwesed
päewad, iseäranis siis, kui lumi sügaw on ja sula- ilma
bakkab tulema. l)ea koera seltsis liigub siis kütt wastu
tuult edasi et loomad juba eemalt tema baisu ei tunneks.
Jima tubli koerata siin läbi ei saa. Боег peab ruttu ja
õieti otsima, ja on ta leidnud, peab ta liikumata paigale
jääma ja ei mitte pesast üles ajama. Midagi ei ole selle
jabiwiisi juure? kasulikum kui ägedus ja ruttamine, kus»
juures kütt higistama lööb ja ärewusesse satub ja siis alati
kindlusata paugud annab, Sellepärast peab mõõdukalt,
rahulikult otsima.

Cinnu otsimine.
Suure igatsusega ootawad kõik kütid linnujabi algust.
Cinnu otsimine seisab selles, et kütt enne koera wäljad ja
heinamaad läbi laseb otsida, kuni see baisu kätte saab ja
lõpuks pesakonna lähedale seisma jääb, mille peale kütt
lähemale tuleb ja pesakonna lendu tõusma paneb, Cenöu
tõuswate lindude peale on linnujabi aja algusel, hõlbus
lasta, kui ilm ka weel hea juhtub olewat ja noored linnud
weel osawaste lennata ei oska. kuna kütt ka weel koera
ülespidamisest warakult märkab, et otsitaw pesakond ligi»
dal on, siis teab ta ennast ette walmistada ja oma ärewusest
jagu saada.
algajal suures seltskonnas linnujabile minna ei maksa,
linnades leidub rohkeste pühapäewa-küttisid ehk põm»
mutajaid, ja nad on algajale halwaks eeskujuks, kui ta
nende hulka sattub, linnujabi algusel woolab säherdusi
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hüttijio trobihonna wiifi maale. ODitmekeji otsitakse siis
wäljab läbi. linnukoerad aga on linnas logeleoes metsikuks jäänud ja ei kuula sõna, ajawaö pesakonnad ülesse,
ilma et kütist booliksid; siin ja seai tabajad nad mõne
noore jänese wao wabelt kinni ja kägistajad ära; sage
daste bakkawaö nad ka wana isajänest taga ajama ja
jooksevad kui pöörased. Rütiö karjuvvad, büüawab, wilistawao, kuni koerad wiimaks bäbenedes tagasi tulewab ja
keretäie peksa saawaö. Яда juba mõnekümne minuti pärast läbeb see bull wõidukibufamme uueste labti.
On siis üleliiga jabibimulised koerad niipalju peksa
saanud, et nad wiimaks põldpüüde pesakonna juurde õieti
seisatama jääwao, siis läbeb päris põrgu-põmmutamine labti,
niipea kui pesakond ülesse on tõusnnd. Siin ja seal
langeb ka mõni lind, aga nüüd peawad mitu kütti seda
omaks ja läbewad waiolema; paljud linnud saawaö ainult
wigastatud ja langewaö pärast rebasele saagiks, ftõige
parema meelega lastakse neid lindusi, kes alles waewalt
lennata suudavad, kuigi nad wäikfed on, kuid nad lendawad kobmakalt ja sellepärast on neid bõlpsam tabada.
Ja kuigi jabiseltskond terweib pesakond! ära ei bäwita, ja
mõned nendest ometi elusse jätavvad, siiski on need elusse
jäänud enamaste ikkagi bukatusele pübendatud, sest wanab
linnud, kes kõigepealt lendu toufewao, lastakse ka ikka
kõige esmalt maba. Waefeo noored langemad siis bõlpsaste
rebase saagiks.
algaja boidku sellepärast pübapäewa küttidest eemal,
fca boidku ta pesakonna peale laskmast, waid waligu lind
wälja, mille peale ta laseb, Rõige parem on äärmist lindu
vvalida, sest pesakonna keskele tabades saab küll ebk üksik
surma, kuid paljud faawao vigastatud ja läbewad pärast
ikkagi kaduma.
Algajale on nii siis foowitataw übeainsa wilunud küliga jabile minna, kelle käest ta palju õppida ivõib. Hõige
sündsam aga linnujabile minemiseks on bommikul päikese
tõusu ajal, kui päike pilwita taewaferwalc tõuseb ja oma
kiired kaugele ülesse saadab. Warstigi muutub udu kastetilkadeks ja weeö särawaö päiksevalguses. Wälja äärel
kogub praegu isane põldpüü tugewa „ifbirrwitfiga" noored
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oma ümber ja walwab teraselt, öeal tulewad Ka juba
eemalt Kingu poolt Kaks kütti ja koer otsib sada sammu
nende ees; juba ongi koer wärsked jäljed kaste peält
üles leidnud. «Nüüd peab põgenema", mõtleb wana isane
põldpüü, ja tõuseb laengu ulatuseks märksa kaugemalt lendu,
terwe pesakond tema järel, Rüfiö wibastawad, et linnud
ligi ei lase. ja ütlewad: „See wana on terane." „Selle
peaine mäda laskma", ütleb teine, „muidu wiib ta meil
terwe pesakonna üle piiri." Ja nii fee ka on, just piiri
ääres laseb pesakond maba ja wõib juba järgmisel silma'
pilgul metsas kadunud olla. Ruiö küüd on ette jõudnud;
pesakonna ees seisab äkitselt koer ja selle taga kütt.
l^obkunult ja segaselt wuriseb pesakond mitmelepoole laiali,
pauk langeb, weel üks, ja weel kolmas ja neljas, ja iga
pauk trebwab, nüüd alles tõuseb wana kukk lendu, aga
see biljaksjäämise kawalus ei aita, wiies pauk tabab ta
maba; koer toob ta küti kätte, kes teda kätte wõttes
ütleb: „Rabju küll wanast, aga ta pidi langema, muidu
oleks ta pesakonna üle piiri wiinud", kaewalt on need
sõnad öeldud, seal selgub, et koer jälle leidnud on, ja
jabipidamine läbeb edasi. See on õige noorelinnu jabt,
nii nagu ta olema peab.
ftuiö õige kütt peab ka oma lindusi rawitsema, nimelt peab ta neid talwel toitma, missuguseks otstarbeks
lumi warjulifes kobas ära kübweldakfe ja okstest wäike
onn ebitatakse, kubu toitu raputatakse, kartmata käiwad
nälgiwad linnud seal söömas, ftoeri ümber bulkuda ei
lasta, et nad noori pesakond! ei bäwitaks. Поогеііппи
jabi ajal teab õige kütt siis ka kaunis kindlaste, kust ta
selle wõi teise pesakonna leiab ja kui palju ta nendest
maba lasta tobib.

jänese otsimine.
jänesel on pikad kõrwad ja nende abil kuuleb ta
juba kaugelt kõigewäbewat kui kabinat ja wõib siis wa»
rakult putked teba. Sellest boolimata lasewad mõned küti
wabel üsna läbedale tulla, iseäranis emased, päris ja-
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nefe otsimine algab ohtobrihuul. Koeraga wõi ilma Koerata otsiwad siis Kütid üksikult wõi mitmekesi wäljad läbi
ja põrnmutawaö laskeulatuses wälja kargawaid jäneseid.
On tõeste suurepäraline lõbu, kui koer wabal wäljal seisma jääb ja jänes nagu wälk wälja kargab, silumata kütt
lasku ainult poolwiltu tagantpoolt, wõi ka jälle laialt mööda
lippawat jänest, tagant üsna õtse wõib wilumata kütt
ainult üsna lübikse maa pealt lasta. ЯіпиИ wilunud kütt wõib
õtse tagant kaugema maa peale lasta. Res wähe wilunud
on, laseb jänese sel kombel ainult wigaseks, nii et ta pä»
rast ikkagi kaduma läheb ja ilma koerata teda kätte ei saa.

partide otsimine.
Suurtes soodes ja rabades on wõimalik partisid ainult bca linnukoeraga otsida, ajujabti seal nende peale
juba pidada ei saa. Otsimist on kõige parem pisut enne
päikese tõusu alustada, kusjuures ettewaatlikult laugaste
ja teiste weekogude äärde biilitakse. veekogu äärt mööda
wõib siis juba julgemine sanmiuda. tingimata tarwilik on
koer, kes lastud pardi katte tooks sest sagedaste kuku«
wad lastud pardid ligipääsemata kobtadesse, wõi saawad
jälle ainult tiiwust wigaseks lastud ja jääwad siis kadunuks, kui koera ei ole. talwel wõib ka päewaajal partide ligi külida, siis on kõige parem walge särk selga tõmmata wõi lina ümber 'wõtta, selkombel ei paista kütt
lume peält nii selgeste katte. Suuremates weekogudcs
wõib ka paadiga, kas aerutades wõi purjetades, partidele
ligi pääseda, Selleks peab aga peäle küti weel üks mees
paadi jubtijaks olema. Iseäranis õnnestab purjetamine
hästi, sest et pardid läbinewat purjepaati suurt täbele ei
pane. ^erutades aga peab üheainsa aeruga tagant aerutama. €i ole partisid lagedal märgata, aerutatakse tasakesi kõrgaste sisse, wäikeste saarte äärde j . n. e. ning
saadetakse koer sisse otsima, kuna ise hoolsalt wahti peetakse.
Ühinewad mitu kütti partide otsimiseks, siis olgu
igaühe wahet 5 0 - 6 0 sammu ja ka laskmisega peab hästi
ettewaatlik olema.
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partide ligimeelitamiseks wõib ka teist juba lastud
parti tarwitada, iseäranis paaritamise ajal. Mabalastud
pardil lõigatakse ristikujuline täke kaela sisse, pistetakse
sealt pulk sisse, naba alt kuni nokani, Selle peäle puuritakse see pulk nii sügawaste pobja, et part nagu elus
kunagi ja sirge kaelaga weepinna! näitab ujuwat. ШШ ise
walwaku paarkümmend sammu eemal. f5ea on, kui mõni
abiline nüüd partisid naabrusest läbemale peletab. Dii»
pea kui pardid ligimeelitamiseks wäljaseatud parti näewad,
lasewad nad endid enamaste paba aimamata selle lähe»
dale wette.

Pärdi ajujaht.
Warsti peäle Jaanipäewa, kui noored pardid juba
lennata suudawad, algab harilikult pardi ajujabt. Ci leidu
jões wõi järwes kalda ääres lagedaid kohti, siis niidetakse sealt kobalt, kubu kütid üksikult walwama asuwad,
kõrkjad süllalaiuselt maba. Биіо ka paatide peale wõiwad
kütid asuda. Selle peäle ajawad ajajad bästi nuuskijate
koerte abil wõi ka ainult teiwastega sabistades kõrkjad läbi.
kütid peawad bästi ettewaatlikud olema,
sest kuigi kõrkjad tibedad on, tungiwad baawlid sealt bõlpsaste läbi ja wõiwad elukardetawaks saada, ka seda peab
meeles pidama, et baawlid ka weepinnalt tagasi põrkawad
ja inimesi baawata wõiwad. Madalalt ja übtlasi inimeste
lähedalt lendawad pardid tulewad sellepärast alati lask»
mata jätta.
kütt peab lagedat kobta kõrkjate seas teraselt sii»
mäs pidama, iseäranis aga ajajate poolt äärest kõrkjaid.
5uurem osa partisid tuleb ujudes. Niipea kui partide läbinemist kõrkjate wankumisest märkab, tuleb püss palge
tõsta; lasta ei tobi aga ennem, kui parti näeb. püssi
peab sellepärast waremalt palge tõstma, et wana part ikka
poegade eesotsas ujub. Oi pistab esmalt ainult pea wee
alt wälja, kõigewähema kahtlase liigutuse puhul laseb ta
aga ennast jälle wee alla ja ujub wee alt edasi, kuni
kardetaw koht tema meelest juba seljataga on; noored
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pardid aga jääwad mäda. Wana parti ei peaks mäda
laskma. Rinult seal wõib wana parti mäda lasta, kus
karta on, et ta pesakonna jadi piirkonnast jäädawalt wälja
wiib. partisid, kes weel lennata ei suuda, ei maksa ka
lasta, sest et nende lida weel midagi wäärt pole, niisama
ei tobiks ka prääksuwat ja dirmunult ledwitawat emaparti
lasta, kes oma ülespidamisega näitab, et tema pojad
alles üsna nõrgad on ja weel lennata ei jäksa; ema pakub ennast ise poegade eest kütile odwriks, kuna ta kutist waewalt mõne sammu kaugusel lehwitab ja nõnda ennast ülewal pead, nagu oleks teda kerge kinni wõtta —
ta tadab waenlast poegade juurest eemale meelitada, partide ajujadt on Kasti duwitaw, wõid aga elukardetawaks
saada, kui kütid dooletud on wõi jadiürewusesse satuwad.

põdra ja metsfifcu jakt.
Eeskujulik kütt lädeb põdra ja metssiku jadile alati
kuulipüssiga, ei ilmaski mitte daawlipüssiga. Rei ei todi ta
koguni mitte ärewusesse sattuda ja dea õnne peale pauküsid anda, sest midagi ei wõi inetum olla, kui sidukest
ilusat looma poolwigaseks lasta.
peawiga, mille eest doidma pead, on liiga kõrgele
laskmine. Suurem osa kuulipüssidest on seesugustena tcdtud, et kuul siis märki jookseb, kui kirbu ja wisiiri ülemised ääred kodastikku on wõi kui kirp parajaste wisiiri
Snara ära katab, lastakse nüüd kiirelt põgenewa põdra
wõi metssiku peale, siis wõetakse masinlikult liiga suur
kirp, s. o. siditakse nõnda, et kirbu ülemine äär wisiirist
üle ulatab; selle tagajärjel aga jooksed kuul darilikult loomast üle, iseäranis weel kui loom kaugel on. Sellepärast
olgu kirp, põgenewa looma peale lastes, pealegi suur, kuid
siditagu selle eest madalasse, siis on tagajärg dea. Õieti,
j. o. paraja kirbuga sidumine, wõtaks liiga palju aega.
Ceine wiga on liiga kaugele ette sidtimiue, millega algajad iseäranis tidti patustawad. Cafed algaja daawlitega
juda kaunis kindlaste, on aga kuuliga laskmises weel vvi»
lumata, siis teed ta darilikult selle wea, et laialt mööda
з
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põgenewa looma peäle baawtife Koduselt laseb, s. o. liiga
palju ettepoole sihib. Ruulipiisfiö on aga enamaste Kolk
kiire wõtmisega ja kütt laseb sellepärast kas mööda wõi
ainult kaelasse, kaelahaawad ei ole aga alati surmawad.
Ja seesugusel punul algab kütil waewarikas jürelotsimine.
fllla saja sammu lastes on uuemate püssidega sellest küllalt kui kämlamaad ette wõetakse.

P5dra ja metsfifcu otsimine.
põtra ja metssikku otsitakse ettewaatlikult nendest
kobtadest, kus ta asupaik on wõi kus ta teed läbi käiwad.
M\t sammub ettewaatlikult jo pikkamisi ning silmitseb
üliterawalt igasse külge, kas ibaldatud loom talle kuskilt
silma ei paista. Sealjuures tarwitab ta piksilma sogodaste; see piksilm peab kabe klaasiga, s. o. kabe silma
jaoks olema, siis ulatab laiemale nägema ja leiab rutemine. Pööra ja metssiku otsimine on kõige raskem, aga
selle eest ka kõige ilusani jabiwiis. sest ta nõuab kõiki neid
omadusi, mis tublil kütil olema peawad, nimelt: metslooma
eluwiisi taielikku tundmist, terawat tähelepanemise wõimet,
terast kõrwa ja silma, kannatust ja rabu. kiiret otsustamist
ja kiireid mõtteid, täielikku enesewalitsust ja kindlat kätt.
On kütt looma märkanud, |iis peab ta piksilmaga
esmalt järele uurima, kas see mitte emane wõi wäike
wasikas ei ole ja siis algab looma läbemale biilimine.
Calle peab pikkamisi ja ettewaatlikult nii kaugele läbinema.
et wõimalus on pauku ära anda.
Enesestki mõista peab küti ülikond siin sibuko
olema, mis silma ei torka, niisama peawad jalanõud naeladeta olema, fta ei tobi tal sibukesi asju kaasas olla,
mis kõndides kolinat teeksid, niisama ei tobi püssiraud
ega kuuenööbid läikida; ülepea peab kütt selle eest Ьол*
litsema, et tema kulles midagi silmatorkawat ei oleks.

Metssiku Otsimine.
Rõige paremaks otsimise ajaks on barilikult vvarased
bommiku ja bilised ohtu tunnid, niisama ka igasugune
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päewaaeg peale ämefewihma. Esimesest juunist augusti
lõpuni wõib Ka igasugusel päewaajal otsida, sest et metssikud mitte nii nagu põdrad päewaajaks lädipääsemata tidnikutesse ei poe, waio parema meelega warjuliste puude
alla mäda heidawaö; ainult wanu metssikkusi ei tea fcind»
lal tunniajal ja kindlast kobast leida, Seesugusel päewa»
ajal, mil suurem osa metsloomi rahulikult pesapaigas wii*
did, pead kütt iseäranis ettevaatlik olema, sest uskumata
raske on vvana metssikku istumast tabada; harilikult silmab Kütt alles siis, Kui loom juba põgenemas ja lasta
liiga hilja on.
Otsitakse vvana metssikku hommiku* wõi õhtutundidel,
siis ei maksa heinamaadel ringi luusida, sest seal käivvad
ainult metskitsed (emased), vvasikad ja wõrdlemisi noored
metssikud, otsitagu parem suurte puude wahelt läbi jooksWOO hallikad ja ojaäärsed läbi, kus rohukasw hästi libaw
on. Niisama waadatagu vvanad raiestikud ja kitsad orud
läbi ja ka seesugused metsaäärsed, kus rohi lihaw on ja
kus metssikul wõimalik on kohe tihnikusse karata. Mü
peab muidugi hea tuulega pikkamisi sammuma, peab ennast
vvõimalikult vvarjul hoidma ja aegajalt seisatama, ikka täie
jala peale astuma ja mitte kikivvarvvul edasi hiilima,
l^ikivvarwul käimine vväsitab asjata ja kütt ei saa ka nii
järsku seisma jääda, nagu seda waja on.
Sagedaste sumatakse metssikku alles siis, kui see
kütti juba näinud on, kuid sellest wõõrast nähtusest weel
selgeste aru ei saa; kõige wäbem liigutus, mis kütt siis
teeb, peletab metssiku kohe minema; jääb kütt aga kohe
liikumata paigale ja lööb silmad maha, nii et metssikk
vvaadet ei tunne, siis on ikkagi weel lootust hea tagajärje
peale. Cööb metssikk nii siis kahtlaseks, mida tema sei«
sakust kohe märgata on. siis jäägu kütt sel silmapilgul lii»
kumata seisma, ka siis, kui ta vvarjus ei juhtu olevvat. sest
teatawaste ei seleta metsloomad liikumata asja hästi, küll
aga liikuwaid; isegi kõige wähemat liikumist silmab ta
juba eemalt kaugelt. Niikaua kuni kütt täielikult rahulikult seisab ja looma otsa ei vvaata, ei tunne metssikk teda
mitte hõlpsuste inimesena ära, urnid silmitseb äkitselt wälja
kerkinud wõõrast kogu küll pisut umbusklikult, jääb aga
3'

36

mõne aja pärast jälle rabulihuhs. Ceeb aga hütt hõige
wähema liigutuse, tunneb metssihh temas hõbe waenlase
ära ja põgeneb has hõbe wõi bahhab perutama, laseb
hüti ümber ringi ja paneb wiimahs minema. Isegi hui
loom põgeneb, jäägu hütt liihumata paigale, sest et loom
mõnihord põgenemise paari wolhsu järele seisma jätab ja
hütile uuoisbimulihult hoguni lähemale tuleb.
Cooma järele hiilides boibhu hütt ennast wõimalihult
warjus, astugu pihhamisi ja pidagu looma teraselt silmas,
ftüärahil häimine ja roomamine on wäga wäsitaw, sellepärast mahsab seda alles looma laheduses ette wõtta. Ohsade prõhsumise eest hoitagu nii palju hui wõimalih, ja hütt
jäägu hõbe liihumata seisma, hui ta ohsa peale astunud
on, fest looma huulmine on üliteraw. Weel terawam Kui
huulmine on aga haistmine, iseäranis põder tunneb ushumata haugelt hüti haisu ära. Sellepärast on hõige tähtscimahs feadusehs hea tuulega, s. o. wastu tuult otsida;
tubli hütt häib parem mitu wersta ringi, hui teab, et sealtpoolt hea tuule ja warju saab.
Metssihhudel ja põtradel on weel ühs iseäraldus,
mida hütt tundma peab. friilib soal hütt näitusehs metssihu
poole, aga sel silmapilgul hui ta püssi palgesse panna tahab. juhtub see õnnetus, et ohs jala all prõhsub. kobe
tõstab loom pead, waatab nii teraselt hui wõimalih ringi,
silmab Kahtlemata ha kütti, hui see erakorraliselt hästi
warjul ei ole. Seesugusel piinasilmapilgul ei tohi hütt iihthi
liiget liigutada, ta peab mahalöödud silmadega nagu hiwist
huju l i i h u m a t a paigal seisma.
Nõnda läheb piinlihult igaw minut mööda. kui
nüüd hütt peäle seda ettewaatlihult piilub, näeb ta oma
rõõmuhs looma uueste jälle söömisega ametis olewat.
Jumal tänatud, mõtleb wilumata hütt. ja hatsub etlewaatlihult püssi tõsta; seal on aga loom lähemal silmapilgul
hadunud. Coom tarwitas siin hawalust ja tegi ennast ainult silmahirjahs sööma. Wilunud hütt aga tunneb seda
hawalust hästi ja ei liiguta ennast ha siis weel. hui loom
rahulikult sööma näitab, sealjuures aga teraselt silmitseb.
0n loom hüllalt haua teraselt silmitsenud, pistab ta pea
maha ja sööb jälle, aga ha see hord ainult silmahirjahs.
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Seoa Kawalust Kordab metskits mitmel korral järgemisi, kuni
tema ärevvus aegamisi wciibub ja põgenemiseks pinewile
libaksed üle terwe keda lõowenewao. On metssikk seesugusesse seisangusse asunud, et ta järgmisel silmapilgul kaduda ei saa, siis oodaku kütt weel nii kaua, kuni ta
oma ärewus waibirnuö on, kodendagu ennast ka paremine
kui senine seisang wilets oli, ja andku siis pauk raliulikult ära. Mõni kütt ei suuda sugugi aru saada, miks ta
seesugusel pubul mööda laseb. See tuleb sellest, et ta ise
oma ärewust arwesse ei wõta; kõige wanem kui libakse
tuksatamine awaldab siblimise peale mõju.
Ci otsita looma mitte raiestikkude ja beinamaa äärtelt,
waid wana metssikku kinnisest metsast, siis wõib kõige suuremast ettewaatust boolimata jubtumine ette tulla, et looma
äkitselt üsna ligidal ja pealegi weel all tuule näed. 5ee»
suguses täbaras seisukorras ei ole eespool 'soowitutad seismajäämine ja ootamine asjakobane, waid kütt astugu loomast
boolimata waikselt edasi. )gatabes ei õnnesta see wigur
alati, aga enamaste jubtub küll, et loom ainult terase
silmitsemisega lepib ja putked ei tee. kütt astub siis ikka
rabuliselt edasi. Näeb ta aga kõrwalt piiludes labaluu
warjamata olewat, siis tõstab ta püssi kõndides pikkamisi
õlani, jääb silmapilguks seisatama ja annab paugu bästi
ruttu ära. üubli kütt on seesugusel pubul enamaste looma
kätte saanud, laskmine ei ole niisugusel pubul aga mitte
kerge ja nõuab bästi osawat kütti. — Näeb kütt mõnes
kobas metskitse (emast) wasikaga, siis ei maksa läbemale
astuda, sest wana metssikk ei wiibi ilmaski oma perekonna
juures. Seesugusel pubul on kütile ka kõige parem, kui
rahulikult edasi läbeb ja nendest loomadest wõimalikult
ks^gele boiab, sest wastase! korral bakkab metskits perutama, jookseb raginal ringi ja ajab terwes ümbruses
loomad ärewusesse, nii et kütil muud üle ei jää kui kodu
tagasi pöörata, sest jabist ei tuleks sel päewal ikkagi enam
midagi wälja.
Mõnel kütil on wiisiks obtuti metsa äärest otsida,
sealt kobalt, kust loomad barilikult wäljadele wõi beinamaadele sööma tulewad. See ei ole soowitaw, sest et loomad just sel ajal kangeste arad on, iseäranis rabwarikka-
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mates Kohtades. Ainult aru Kordadel on siin wõimalik
kindlat pauku anda, pealegi kus päewawalgus aegamisi
kaob ja warstigi nii pimedaks jääb, et enam lasta ei näe.
huwitawam ja tagajärjerikkam on loomade walwamine
nommmikuti metsa ääres, kui nad peäle öösist söömakäiku
metsa tagasi tulewad. Muidugi peao ka siin hästi ette*
waatlik olema, tuult walima, looma metsa waljust silmas
pidama ja siis tema teele lädinema.
Sagedaste tarwitatakse seal, kus olud seda lubawad,
jahipidamiseks ka wankert nea tagajärjega, ^eatawaste
kardawad metsloomad rahulikult edasi wurawat wankert
wähem kui üksikult ligi hiilawat inimest. Sel põhjal wõib
seega jahiwankriga hõlpsaste jahiloomale laengu kaugusele
ligi saada, s. o. kui metsatee looma seisukohast mööda wiib.
€i \aa wankri peält, mille ees hobune muidugi sammu käib,
lasta, siis tarwitatagu järgmist, enamaste ikka eesmärgile
wiiwat, abinõu, Cooma läheduses libistab ennast kütt
rahulikult edasiwurawa wankri pealt maha ja hiilib siis
looma lähemale, kes kaugenewale wankrile kurja aimamata järele wahib. Metssikuga läheb see tihti õnneks,
isapõdraga ka, kui kütt kahinat tegemata ligemale hiilib
ja tuul hea on. — 5agedaste wõiwad ka kolm inimest,
kes metsas juttu ajades edasi sammuwad, üsna hõlpsaste
metssikku tabada, isapõtra mitte just nii kergeste, Rima
kaks juttu ajades edasi lähewad, peidah kolmas ennast
ära ja hiilib loomale lähemale, Ceatawaste ei põgene
metssikud ja põdrad rahulikult juttu ajawate inimeste eest
kaugeltki mitte alati ära, waid wahiwad neile ainult teraselt järgi, sel kombel on siis kütil märksa kergem lähemale
hiilida.
5ее kõik, mis siin metssiku kohta on öeldud, käib
peajoontes ka isapõdra kohta, ainult selle wähega, et põdra
küttimise aeg alles augustikuu keskpäewadest peale hakkab
ja seda kõige sagedamine jooksu ajal ette wõetakse s. o.
septembrikuu lõpul kuni oktobrikuu sisse.

N

Caffcmife märgib ja Kuuli mõju,
põdra ja metsjihu jabil käija nutt peab laskmise
märkide ja kuuli mõjuga tuttav olema ning baawatuö looma taga otsida mõistma. Bnname siin juhatusi metssiku
kohta ja tähendame, et need juhatused peajoontes ka
põdra kohta kõlbawad. kuna uuema aja püssid, kuulid
ja laengud mitmekesise mõjuga on, on sõimata üleüldisi
täpipealseid näpunäiteid anda, ainult nii palju wõib öelda,
et allpool kirjeldatud märgid enamiste kokku sünnivad.
Wilunuo kütt näeb looma ülespidamisest tuleandmise ajal,
sellele järgnejast põgenemisest ja mahajäänud karwatar»
tidest ning merest, kuhu kuul trehvanud on. kuuli mõju
oleneb muidugi ka meel tema suurusest, kujust ja jõust ära.
Üubli kütt loomale p ä h e ei lase, seda wõib ainult
miletsal juhtuda. Qebwas kuul peaajudesse, siis jääb
loom enamaste sinnasamasse maha. Jäi aga peaaju puu»
tümata, langeb loom küll maha, ajab aga ennast kohe
jälle jalule, pääseb põgenema ning sureb miimaks piinli»
kusse näljasurma.
k a e l a trehwab ka keskmine kütt. kaela baawa
mõju on mitmekesine; surmawad on tuiksoont, kaelalüli ja
hingekõri purustajad kuulid. Csimesel juhtumisel langeb
loom kokku, kaotab erakorraliselt palju merd, paneb siis
ülikiireste põgenema, jooksmine jääb aga marsti pikalda»
seinaks, loom jääb seisma, tuigub ja langeb siis äkitselt
maha. purustab kuul kaelalülid, lõpeb loom kohe paugu
puhul, ka siis kui kuul hingekõri purustab, langeb loom
sealsamas maha, ainult maga arma jookseb ta tulise kiirusega.meel natuke maad edasi ja langeb siis ikkagi äkitselt lnaha. 5urmamalt ei mõju need läbi kaela lastud
kuulid, mis hingekõri, tuiksoont ja kaelalülisid ei purusta.
Seesuguse kuuli läbi tabatud lomm langeb küll tules kokku, paneb aga kohe jälle põgenema, kaotab hulga merd ja laseb
ennast enamaste hulga maad eemal jälle maha. Wilu»
nud kütil ei mõi kaelast trehmanud metssikk peaaegu ilmaski kaduma minna. On mahajäänud karmad pikad,
leidub rohkeste heledat merd, ja on ka metssiku ülespidamisest näha, et ta kaela on trehmatud, siis sammugu kütt
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selgeid werejälgi mõõda 100—150 sammu järele. Ci leidu
looma selle maa pealt, siis peab arwama, et Kuul ainult
läbi Kaela tüma liba läks. Wiimasel juhtumisel wiibigu
aga järelotsimine mõni tund, et loom wabepeal wõimalikult rohkeste werd kaotaks ja nõrgaks jääks. Ceidub jälgedelt aga wähe werd, siis on kuul ainult riiwanuö,
ja sihukest metssikku ei maksa taga otsida, sest et haaw
tal warsti ära paraneb, ainult tubli koera, kes ta maba
tõmbab, wõib järele saata, aga ka see ei ole igakord hea,
sest et seesugune ajamine terwe ümbruse ärewusesse paneb.
Suures lugupidamises seisawad küttide seas l a b a l u u s s e lastud kuulid, ftõige soowitatawam on kõrgelt
l abaluusse lastud kuul, sest et see ergusõlmed läbi lööb.
selgroo ja südame halwad. Соот lõpeb silmapilk ära.
ftefk labaluud lastud kuul lööb südamekambrist
läbi, millele loomulikult surm tagajärjeks on; loom jääb
kas kohe paigale wõi paneb, nina maas, jooksu, jookseb
50—80 sammu, langeb siis kokku ja lõpeb.
llabaluu t a h a lastud kuul lööb kopsust läbi, teine
kord ka maksast ja põrnast; see laskmime on kindel ja kerge.
llabaluu a l u m i s e s s e o s a s s e antud kuuli mõjul
langeb loom ainult sel tingimisel kokku, kui kuul mõlemad
labaluud wõi mõlemad reieluud purustab, mis igatahes
ainult siis juhtub kui püss tulihea wõtmisega on ja loom
laialt ees seisab. Wiletsamad kuulid lähewad juba esimese
kondi wastu lüües nii lömaks, et teisest enam läbi tungida ei jõua; seesugune metssikk paneb täie hooga põgo«
nema, hoiab aga wigast jalga, jääb mitmel korral seisma,
heidab laskmise kohast mitte wäga kaugele maha ja lõ*
peb kohe, kolme tunni jooksul, põgeneb metssikk longates, siis on soowitataw 2—3 tundi oodata ning siis tubli
koeraga järel otsima minna, kes ta maha tõmbaks.
purustab kuul s e l g r o o , siis jääb metssikk kohe
maha. Riiwas aga kuul ainult selgroogu, siis on metssikk paar silmapilku uimane, paneb aga siis põgenema ja
kätte teda naljalt enam ei saa.
k i n t s u lastud kuul on ainult siis surmaw, kui
kuul ühtlasi ka selgroo purustas; metssikk jääb siis kas
kohe maha wõi põgeneb natuke maad edasi ja lõpeb siis.

Ci ole huul luid purustanud, peab tubli Koera järele Kiilutama. Ka reie haawa pubul peab Koera järele Kibutarna, siis on enamaste lootust, looma weel Kätte saada.
Ci saa jalust wigaseks lastud looma sel kombel warsti
katte, siis wõiwad nädalad mööda minna, enne kui ta jubtumisi katte trebwab.
S i s e k o n n a (soolte) baawadel on alati surm tagajärjeks. Daawa mõju awaldab mitmesugusel wiisil. Sise*
konnast läbi lastud kuul surmab paugu pealt muidugi ainult siis, kui kuul sisekonna übtlasi katki käristab ja mitte
libedalt läbi ei jookse. Maosse lastud kuuli ei tobi nii
beaks tunnistada; seesuguse paugu pubul lööb metssikk ta«
gant ülesse ja kisub selja kangesti kõwerasse; mõnikord
pistab ta ka jooksu, jookseb aga ainult wäbe maad, jääb
warstigi aeglasemaks, laseb sammu, jääb sagedaste kõweraks kistud seljaga seisma ja beidab wiimaks maba. kaks
tundi ja robkemgi wõib wältada, enne kui maost läbi lastud metssikk nii baigeks jääb, et ta enam üles tõusta ja
edasi jooksta ei suuda; mõnikord kui kuul iseäranis bai'
waste on trebwanud, wõib metssikk weel 20—30 tundi
elusse jääda, S o o l t e s s e (sisekonda) lassud kuuli pubul
kisub inetssikk ennast weel robkem kõwerasse, ei põgene
aga nii kaugele, waid tal tekib kange baawapõletik, mille
katte ta warstigi lõpeb, Raske on wabet teba, kas metssikk kuuli maosse wõi sooltesse sai, sellepärast lastagu
loom nii kaua kui wõimalik baige olla, et ta üsna rabul
wõiks olla. Ka siis kui wibma sajab, mis kartma paneb,
et jäljed 1—2 tunni pärast ära kaowad, wiiwitagu ikkagi
otsimisega, kui sisekonnaa haawatud loomale rabu annäme, siis ei läbe ta ilmaski üle 100- 300 sammu kaugemale, isegi siis kui kuul wõrdlemisi wiletsaste on trebwanad; selleparast on teda wõimalik koera wõi ka libtsalt inimeste abil warstigi leida, Casti pealelõunat wõi
õbtul, siis wõib julgeste öö mööda minna lasta ja alles
järgmisel hommikul järel otsima minna. Casti hommiku
wara, alustatakse otsimist alles peäle lõunat, kakatakse
sisekonnast wigaseks lastud looma liiga wara taga ajama,
enne kui ta haigeks on jäänud, siis on tagaajamine wäga
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raske ja sagedaste tagajärjeta, sest et loom siis liiga kau»
gele wõib põgeneda.
Crebwob kuul n e e r u , siis on harilikult wähe werd
maas ja Ka wilunud Kütt ei tea õieti, Kudu ja Kudas ta
on trebwanuo. Sihuke loom beidab ägeda walu pärast
Kütist Kõigest natuke eemal maba ja lõpeb mõne tunni
pärast.
k o p s u trebwanud kuulidel on alati kiire ja kindel
mõju. peäle selle on ka rohkeste wahusarnast werd näha.
l)ästi trebwatult lõpeb loom sealsamas. ürebwab kuul kesk
kopsu, siis kisub loom ennast esimesel silmapilgul kangeste
kokku, lööb tagant ülesse ja kihutab pöörase kiirusega miuema, enamaste otsejoones, ja ei hooli takistustest kõigewähematki; lõpuks lõpeb ta kopsu-rabandusesse. ürebwab
kuul kopsu alumist otsa wõi äärt, siis õn looma ülespidamine samasugune, ainult põgenedes puhkab ta sagedaste,
heidab warstigi maha ja lõpeb juba kõigehiljemalt pooletunni
pärast. On kuul nii siis kopsu trebwanud. ei maksa otsimisega kaua wiiwitada, rohkem kui pooltund! kunagi mitte.
M a k s a ja p õ r n a haawad annawad mõlemad rohkeste pruunikas-punast werd ja on alati surmawad. Maksa
haawade puhul leidub werest enamaste wäikseid maksa
tükikesi. Niihästi maksa kui ka kopsu haawa puhul põgeneb metssikk harwa üle saja sammu kaugele, kuna
warstigi äge baawapalawik algab, heidab ta maha ja lõpeb
lühikese aja jooksul. )ärelotsimisega wiiwitatagu kaks tundi,
mitte rohkem.
peale selle peab algaja weel järgmisi küti seadusi
tundma ja nendest kinni pidama:
põdra ja metssiku peale ei anta ilmaski kahtlaseid
paukusi «hea õnne peäle".
põtra ja metssikku lastakse ainult kuuliga.
)ärelotsimiseks hoitagu hea kadunu otsija koer käepärast.

]ärelotfimine koeraga.
põdra ja metssiku kütil olgu tingimata abiline hea
koeraga käepärast, kes wajaduse korral kohe tegewusesse
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astud. Sel Kombel saad nii mõnigi haawatud looma, mis
hütil muidu kaduma laheks, ruttu hatte. Õbtufe j abi pubul
ei tobi hoev ilmashi puududa, sest hui õbtul weel peäle
pauhu hoju minna hoera otsima, on ilm wabepeal nii pi*
medahs juba läinud, et midagi enam pole peale bahata.
kõige parem on bea hadunu otsija linnuhoer, bädahorral
aitab ha dahsihoer.

Cinnufcoer.
Raske on ütelda, humb linnujabil täbtsam on, has
püss wõi hoer. Cõjine hütt lübeb hooraga, ilma püssita
metsa, aga waewalt olehs ta nõus püssiga, ilma hoorata
minema, mujale, hui tedre mängu, metsnepi lennule ja
wilega laanepüüde jabile.
Cinnukoerteks nimetatesse seda hoera tõugu, heda
metslindude otsimisehs tarwitatakse. Cinnuhoeri on mitmet
tõugu, kõige täbtsamad, paremad ja huulsamad on nendest
„ s e t t e r i d " ja . . p o i n t e r i d " . Muid tõugusid, peale
nende tarwitatahse jabi jaohs wist hüllalt wäga harwa, nii
et linnuhoertena ainult nendest habest tõust juttu wõib olla.
Sellepärast hirjeldame neid siin hobal. Nimede järele
otsustades on need hoera tõud Inglismaalt pärit.

]iri ebfc punane fetter.
P e a on kuiwetanud ja pikk, pikerik-ümarguse pea»
luuga ja järsu kuhlataguse nuki wõi barjaga, pika nina ja
laia ninasõõrmetega ning wäbelaste mokkadega. Ninaots
on suur ja tumepruun, otsaesine lai. Silmab ei ole wäga
suured, pruunid, särawad ja wäga targad, kõrwad on
õbukesed, seisawad madalas, pole wäga pikad ja on bige
palede ligi. kael ei ole pikk, ilma lotita.
R e b a on kitsa rinnaga aga laia hülgedega ning
wäbe lübemaks minewate tagumiste hüljehontidega. Õlad
on waljaulatawad. selg ja tagumine ots tugew.
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J a I а Ъ on üsna sirged, musklised. sirgete säärtega,
lääpad wabelöcifeö, pruunikad, warwao seisavvad wäga
ligistikku.
5 a b a seisad madalas, on lüheldane ja mõõga moodi
kõveras.
ftanv on peenikene, ennem sirge kui lokiline, libe,
ilma krusside ja lokkideta. £okid wõivvaö üksi jalgade,
kurgu, kõhu ja rippujate sabakarwade juures ette tulla.

Iiri ebh punane felter.

W ä r w wõi fcarw on punakat kullakarwa, tumeda
kastanipruuni helgiga, ühetasane, ilma mustade kardadeta.
Rinna peal on wahel walge ridakene ehk tähekene.
I s e l o o m u poolest wäga elaw ja äge, Mõistus
ja arusaamine on wäga edenenud. Coornu poolest weiöi
kangekaelne ja tuline, aga hea. linnukoerana seisab Iirimaa
setter linnukoerte seas esimesel kohal, temaga wõib selles
tükkis ainult pointer võistelda. Ülipeenikene haistmine ja
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arusaamine teewad teda Kõige paremaks seltsiliseks jahi
peäl, tema iludus lepitab tema loomulikku wiga, liiga suurt
ägedust.
pudastvvcrd jiri setteris! on meie maal küllalt, aga
kaswatuse kodtasi, kust pukast werd kutsikat osta saaks,
on wahe.

Jnglife fetter.
Inglise setter on oma kehaehituse poolest üleüldistes
joontes Iiri omaga ühe sarnane, ainult karwad on enam
siidised, pikemad ja lokilisemad. V.'ärw wõi karw on
mitmesugune, sinakas täpiline ja kollasetäpiline, ja mida
peenemad täpid, seda parem.

Ф, ,

Inglise seller.

J s e l o o m on nendel koertel pehme, rahuline ja
wäga dea. - Mõistuse poolest.jääwad nad Jiri omadest täna.
Jahikoera omadused on nead, aga Jnglife koeri on raskem
wälja õpetada, kui Jiri omasid.
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Goröoni fetter.
P e a on wäga Jnglife setteri peaga ühesarnane, aga
ainult raskem ja mitte nii kuiwetanud, l^uklatagune nukk
on wäga suur. kõrwad on pikemad, kui teistel setteri
tõugudel ja ka enam lihawad. Hina on lai. ning nina
peal on arwa waokene, nagu Jnglife setteril. 5ilmad on
paraja suurusega ning sagedaste on alumised silmalaod

богоопі fetter.

weidi rippuwad, ladtised. Mokad on suuremad, kui muudel
setteri tõugudel, l^edaenituse poolest on Oordoni^setterid
raskema, tugewama, Rebaga. RinÖ on enam lai, kui sügaw, karwad karmimad, kui Inglise setteril. Saba on ka
lübem. kui Inglise setteril.

pointer.
p e a . pealuu on laiem, kui setteril.
N i n a on pikk, lai ja nüli.
9 i l m ad. pruunikirj«del pointeritel on silmad tumeda»
mad, kui kollasekirjudel. 5ilmaÖ ei wõi iialgi wäikesed olla.
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n i n a o t s on suur, tumepruuni ebk ibuharwa, mitte
aga must. Cõualuub on tugewaa. Makad on suured, aga
mitte wäga ripakile.
k õ r w a d peawad pea ligidal seisma, onukesed ja
pebmeo olema, keskmise pikkusega ja mitte liialt lagipea
lähedalt peäle nakkama.
k a e l on paras pikk ja mitte wäga jäme.

Jnglis pointer.

] a l a ö on sirged ja jämedakondilised, iseäranis altpoolt põlwi, käpad wõiwad olla ümargused, nõnda nime»
tatud kassikäpad, wõiwad aga ka jänesekäppade laadi olla,
aga wärwad peawad ligistikku seisma. Seistes toetawad
küüsi wastu maad. karw on tibe ja lübike. karwa ebk
wärwi poolest on pointerid: kollasekirjud, punasekirjud,
mustakirjud, walged, wäikese täpiga jne.
Muidugi mõista, on peale nende pubtawereliste koera
tõugude palju segawerd tõugusid. Nende üle aga ei wõi
midagi kindlat öelda.
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Selter ja pointer on wäga tublid linnukoerad, on aga
otsimisel liiga tulised, nii et tihnikutes mõni arwa nendest
Kasti ajab, aga lageda maa peäl pole nendel wõiftlejat.
Deeö Koerad ei wiida aega, silmapilk jooksewad nad paiga
ringi; kui lindu on, tõmbab haisu ja wiib küti pikkade
sammudega linnu juurde, jääb seisma, liigub tasa edasi ja
lind tõuseb.
Cöiswerd jnglise linnukoer, olgugi ta ka kõrge kedaebitusega, töötab koidust ebani kõige palawama ajaga,
paikades, kus mitte tilkagi wett pole leida ja sealjuures
alati burda kiirusega. 5ibukene koer wõib mitu päewa
übte järgi niiwiisi töötada.
Meie kliimas kannatab pointer oma lübikese karwa
tõttu talwet! külma pärast; setter ei ole külma wastu nii
õrn, sellepoolest on ta pointerist parem.
Rga siiski pole see asi ilma erandita — mitte kõik
pointerid pole külma kartjad. Mul on praegu pointer.
kelle nahk, kui lakknabk on ja karw kui Kalew. Rodus
näikse ta külma wibkawat, aga jahi peäl, kangete külmade aegu, töötab ta päewad läbi niisuguse usinusega,
nagu oleks jääkülm wesi tema elu element olewatki.
Waat, mil moel pudtawerelised koerad saadud on.
ftoerde tõugusi jo nende omadusi tähelepannes jõuti
peäle pikka ja põhjalikku uurimist ning ühte tõugu teisega
wõrreldes, niikaugele, et teäda saadi, missugusid tõugusid
üheteisega segades nõutawa omadustega koera seltsi
wõib soetada. Rut nüüö niiwiisi üks uus tõug koeri oli
sünnitatud, muretseti selle eest, et see tõug kuidagi teise
werega segatud ei saaks.
Mõned puhtawerelised tõud kaotasiwad mõne aja
pärast need algomadused, mille tõttu asjatundjad neid
wäga hindasiwad ja missuguste omaduste wäljaharimine
nii palju kannatust oli nõudnud.
katsed näitasiwad, et nende omaduste kaotus lähe-

dasest weresegamisest tuli. lähedasest sugulastest tulewad
weelgi head koerad, aga nende järeltulejad ei kõlba enam
kuhugile.
paljud kütid hindawad koera iludust endi poolt ülesseatud mõõdupuu järele, ja siis, olgu koer nii ilus kui
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Wiies, Kui ta aga täpipealt nende eneste poolt üles seatud
ilunõudeid ei täida» ei Kõlba Koer nende meelest Kuhugile.
Ш palju Kui mina olen tähele pannud, on sibuneetel isandatel Koertest Küll wähe arusaamist, nemad armastawad
enamaste ümarguse pea, wäga suurte silmade, lüdikese
nina ja õige peenikeste jalgadega koeri, sliisugused koerad
wiiwad neid waimustuse tipule, tõepoolest aga, edk need
koerad küll mõnikord üsna ilusad on, on sagedaste nende
silmad lollaka waatega, lühikene nina tuletab mopsi
meelde, ning peened jalad on alati nõrkuse ja wähese jõu
tundemärk.
linnukoer peab iga toll linnukoer olema, olgu ta
kes tead kui ilus, kui ta aga mõnes asjas mõne teise
tõu tundemärki awaldab, siis ei wõi ta asjatundjale iialgi
meeldida. Wastik oleks kõwera, rõngas sabaga linnukoera naba; see näitab, et ta mõne muri wõi krantsi järeltulija on. (Sarrnfe sabaga koeri tuleb ka pubtawereliste seas ette, aga need on juba wäljasurejad, liiga lähedase weresuguluse wili, kes läbedase weresegamise läbi
oma algomaduses ja tundemärgid ära kaotanud).
palju on seesugusi küttisid, kes koera saba peäle
suurt rõhku panewad; kui saba neile ei meeldi, siis ei
kõlba koergi nende meelest kuhugile.
Inglased ei raiu koeral kunagi saba ära, ja see on
õige wiis, sest pubtawerelistel koertel on sabad wäga proportsionalsed, ning päris kabju oleks juba muidugi ilusat,
lühikest saba ära raiuda, kui saba just peaks liiga pikk
oloma, et karta on, et koer teda lindu ajades puid wastu
weriseks peksab, siis wõib ju tüki otsast ära wõtta, öeda
tebakse terawa noaga wai kääridega, barilikult nädala
wanustel kutsikatel juba.

Õpimine, kaisutundmine ja seismine.
linnukoerad tõutawad nii mitmesuguselt, et wõimata
on nende baid ja kaldu omadusi üles lugeda. Jubin ta»
4
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helepanemist ainult nende linnakoerte ajamise wiiside
peale, missuguseid kõige saaedamine ette tuleb, ning
mille järele algaja kütt otsustada wõib, missugused wiisia
nea wõi halwa koera tundemärgid on.
kui koer laialt otsib, mitte otsejoones, waid igasse
külge jookstes, siis on see koer bea otsimisega, kui koera
otsimist kiita tabetakse, siis öeldakse: ..ta sõelub Koik kodad läbi", slga kui koer küti ees winta-wänta läheb,
sammu käib, saba liputab ja nina maa ligi boiab. siis ei
ole see koer otsija koer.
kui koer otsimisel nina kõrgel Sbus boiab, siis hv"takse teda »õbus otsiaks", kui ta aga nina maas hoiab,
siis — maas otsijaks.
Mitmed kütid ei salli laialt otsijaid koeri, öeldes, et
sihukeste koerte järele raske olla käia, wäsitada küti ruttu
ära. Nende arwamise järele pidawat bea linnukoer wiie
sammu kaugusel küti ees otsima. Niisugune arwamine
pole kuidagi põbjendatud. koera järele pole tarwis sugugi
jooksta, waja ainult koera silmas pidada; kui koer weel
bea, kindla seisuga on, siis pole kütil muud tcba kui seisku
paigal ja waadaku, kubu koer linnu peale seisma jääb.
siis rutaku alles sinna, see kergendab küti waewa märksa,
kui koer aga balb otsija on, siis peab kütt ükslugu käima
ja ise igalpool olema.
kütid, kes nii wäga laialt otsijaid koeri wibkawad.
ütlewad, et sarnase koeraga põõsastikkudes ja padrikutes
wõimata olla jabti pidada. Lelles asjas on neil natuke
õigust; aga ma tabaksin teada, mis lõbu leiab «täiswerd"
kütt sellest, kui koer ta ees pikamisi. nagu kärnkonn ro»
nib ja mööda põõsaalusid poeb, mille juures kütt ükslugu
kumardagu ja pugegu ning oksi silme eest ära lükaku,
mis aina wastu nägu peksawad, ja kui siis lind ülesse
tõuseb, ei jõua ta seda ikkagi lasta, ebk kui lasebki, siis
on wõimata trebwata, sest paksus tibnikus on wõimata
teda naba, ainult lennupõrinat kuuleb. Ядсі kus wäbegi
barwem mets on, seal olgu koer kui laialt otsija tabes,
ta on ikkagi mitu korda parem, kui sarnane tustija ja
roomaja.

51

Rästi wäljaõpetatuo laialt otsija koer peab nii
otsima, kubas Kütt foowib, kas käies, jookstes wõi
umbnelja.
F^ui koer mitte wäga robistes, waio enam wesistes
paikades 200 sammu takka soolimiu baisu tunneb, jiis
on koer wäga bea baisutundmisega.
Metslinnud on pea alati kuiwaöel kobtadel, nad on
suuremad ja on ka pesakondade kaupa koos ning jätawad
selle tõttu ka robkem jälgi järele, sellepärast tunneb koer
neid boopis kaugema maa takka ära.
Roer ei tööta igas paigas übtewiisi. Olgu temal ei
tea kui bea baisutundmine, aga wäga suure robu sees.
suurte mätaste wabel ja wesistes paikades nuusib ta mööda
maad selle asemel, et ülestõstetud ninaga Õbujt baisu tömmata ja üle saja sammu takka lindu tunda; ja alles õige
linnu läbedale jubtudes tõmbab ta baisu, seisatab ja wiib
linnu ligi.

Dea koer otsib iga seltsi lindu ise wiisil, ja täbele»
paneja kütt teab juba enne ära, missuguse linnu jälgil
tema koer on.
õppinud koer ajab rukkiräägu büpates üles. Need
jooksjad linnud panewad küti kannatuse tibtigi raske proowi
peale ja sellepärast ei maksa koera iialgi keelata, kui ta
sarnaseid lindusi büpates ja wallatust tebes taga ajab, ta»
bab ju koer wabel ka oma tabtmise järele pillerkaari pidada ja mispärast siis temale seda lõbu keelata. Ja kuigi
õppinud koera keelata ja mitte lubada teda rukkirääguga
ägedaks minna, oleks see ainult aja raiskamine: need
, jooksjad jooksewad enne kui lendu tõusewad bulga aega
ja tüki maad ära ning weawad koera ja barjumata kütti
bulga aega ilmaasjata taga. Cibti tuleb sedagi ette, et
nad boopis lendu ei tõusegi, waid seesugusesse läbipääsemata kobta weawad, et katsu aga aegsaste paremat paika
otsida.
On ka niisuguseid koeri, kes kui nad kord kusagilt
kobast linnu ülesse on ajanud ja mõne päewa pärast jälle
sellesama koba veale jubtuwad, kobe eemalt baisu bakka4*
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wao wedama ja seisma jääwad ja seda Koik lubjalt ja
ilmaasjata. See tuleb sellest, et koeral wäga kea mälestus on.
Rutt peab jobi peal alati oma koera saba silmas: ta
annab sellega kütile märku, mille järele kütt näeb, kas
linda on ja kus kobal ta on. Rui koer otsib, siis on ta
saba alaliselt liikumas, nagu kellaraag; aga niipea kui ta
linnu jälge peale sattub, liputab ta tuliselt saba. Wiimaks,
kui ta linnu järele läbeb, seisab ta saba liikumatalt. ja kui
ta siis kütist kaugel eemal on, jääb ta seisma, pöörab pea
küti poole, liputab kergelt mõne korra sabaga, nagu öelda
tabtes: „Me, lind on siin!" Rutt läbeb ligi ja koer astub
tasa. ettewaatlikult, saba paigal boides, ning jääb järsku
seisma, nagu oleks ta ära rabatud, muudkui wäriseb närwilikult, ning lind tõuseb üles ebk paneb jooksu.
Igal koeral on linnu peäle seistes ise wiis. Mõned
jääwad külmawereliselt seisma, just nagu poleks nende ees
lindu olemaski. CeifeÖ jälle tõstawad esimese käpa üles,
wärisewad kõigest kebast ja silmad on neil pungil peas.
Wimaks, kolmandad on jälle niisugused, et nad mitte
paari kordagi übte wiisi linnu peal ei seisa, waid igakord
isemoodi. Need on enamaste tulised ja ägeda otsimisega
koerad, nad jääwad jooksu pealt järsku rõngana seisma,
wabel jälle lõmitawad kas tagumise wõi esimese otsaga
wastu maad wõi beidawad koguni maoli maba.
harilikult jääwad koerad nina õtse linnu poole seisma,
on aga ka sibukesi. kes külje poolt seisma jääwad, wõi
koguni linnu ette läbewad ja siis seisma jääwad.
Wiimaks tuleb ka niisuguseid koeri ette, kes seisu»
paigast enam linnu poole edasi ei liigu, waid eemalt, ümber
linnu käiwad, wabetewabel seisma jäädes, ja kui seisma
jääb, siis enam mingil tingimisel edasi ei lübe. 5ee on
wäga balb mood, siin peab kütt ise linnu ülesse ajama,
ftoer saab niisuguse moe kas balwast õpetamisest, üleliigsest waljust ümberkäimisest, wabel aga on see wiga juba
külge sündinud, öeda wiga ära wõõrutada tabes wõib
ka koera boopis ära rikkuda.
On niisuguseid koeri, kes ükslugu ilmaasjata seisma
jääwad, mis küll südant täidab ja wibastab, aga ma an-

5)

nahjin Kuumaverelisele Kütile Küll nõu, seesugust Koera mitte
põlata, tema wõib talle wäga Kasulik olla.
Räägin omast käest iibe niisuguse juhtumise. Mul
oli kord sarnane koer, kes ühtelugu mind pettis; ta seisis konnade, hiirte, kärbeste ja Jumal teab kelle peal,
tihtilugu polnud elawat hingegi ta ees, aga ta seisis. (Va
olin selle! ajal tuline ja kirgeline kütt, weri aina kees ja
süda wärises, kui koer seisma jäi, ja need sagedad asjata
seismised mõjusid koledaste mu meelte peale, kuulmine läks
nüriks, silmad töntsiks ja ma olin jahi peal kui palawikus
ja lasksin sellepärast ka kole halwaste; aga peale paari»
nädalast sarnast jahti, s. o. kui ta mind oli juba mõni tu»
hat korda petnud, ei warisenud ma ilmaski, kui koer
seisma jäi ja hakkasin ka selle tõttu hoopis paremine ja
külmawerelisemalt laskma.
On suurte wigade ja wiguritega koeri, aga sellegi
peäle waatamata on nad palju paremad, kui mõne küti
poolt taewani ülistatud koerad. Mina, näituseks, pean
alati seda koera paremaks, kes ehk küll alati «kindla"
seisuga ei ole, aga kähku linnu ligi wiib, kui seesugust
koera, kes iialgi lindu ära ei peleta, aga kütti oma pika»
Iise otsimisega wäsitab, wõi nii kangekaelselt paigal seisab,
et kütt ise on sunnitud lindu üles ajama. 5eni kaua kui
sarnane koer ühe linnuga jändab, wõib teise koera abil,
kes küll edew on ja sagedaste linnu enneaegu ära pele»
tab, mitu lindu maha lasta.
üuleb ka harwa nii tarku ja häid koeri ette, et kui
nad kütist kaugel eemal linnu leiawad, kohe küti juurde
tulewad ja märku annawad, et nad linnu leidnud on.
Боега ostes peab ettewaatlik olema ja pole sellepärst mitte ülearu, kui siinkohal selles asjas mõnda näpu»
ni ioet anname.
kõige paremad aastad on koeral ajamiseks 3—6
aasta wanuseni; ta wõib ka kümme aastat teenida.
Osaw kütt tunneb juba koera wälimuse järele ta wa«
nust. Mida wanem koer on, seda tuhnimad on ta sil«
mad, karwa läige on tuhm ja liigutused pikaldased. Nende
tundemärkide järele wõib koera wanust tunda. Mõned
waatawad koera wanust hammastest ja eksiwad sage»
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daste. Wahel on noore Koera Kambad Kollased ja Kulunud ja wanal Koeral walged ning terwed.
Koer, Kes wähe joob, on nõrk. koer on kui koku»
negi, mida rohkem ta sööd, seda enam jõuad ta tööd teda.
Rumal, ilma daisutundmisela koer pole krossigi wäärt.
Dead koera on wõimata dinnata; sellepärast pead ostmise
juures ta omadusi: wanust, wäljaõpetust ja toitmist arwesse wõtma.
Peäle koera wäljanägemise pead ka pudtawerelsuse
peale rõhku panema. Jima proowimata ei wõi iialgi koera
osta ja ei pea mitte üdepäewase proowiga rahul olema,
waid mitu päewa proowima.
pead ka selle peale rõhku panema, et koer ainult
jaki peal tubli ei oleks, waid et ta ka nea loomuga ja
büsti kaswatud oleks; wabel wõib jubtuda, et koer niiwõrd waljakannatamata on, et meel neo oleks, kui tõprast labti saaks. Nad kargawad inimeste peale, kisuwad
riideid puruks, näriwad ja ei anna oma alalise wingumisega ühelegi majalisele rabu.
Däid koeri on wäbe, sellepärast ei maksa ostmise
juures iga wäikest ja tübja wiga tähele panna, kui koer
sõnakuulelik on, lindu otsib, hästi seisab, mitu päewa järgi'
mõõda tõotada wõib ja jahi pealt ära ei jookse, siis wõib
teda heaks koeraks lugeda, kui ta aga kärmas otsija on.
laialt otsib, haisutundmine määratu suur on, rutuste linnu
järele läheb, kindla ja kiwise seismisega on, kui ta tibni»
kus targalt otsib, paugu järele linnu peale ei karga ja
peäle seda weel ektsat werd on. noor ja ilus, siis ei olegi
selle koera jaoks hinda! kui rikas sarnase koera eest wäe»
seie terwe waranduse annab, siis ma ei tea tõeste mitte,
kumb kasu sai, kas ostja wõi müüja.
esimene neist pole küll igal juhtumisel mitte kahju
saanud.
Niisugune koer pakub oma peremehele seesugust lõbu,
mida raha eest osta ei saa.

ьъ

Koera õpetamine.
Kutsikast tarka, sõnakuulelikku ja taieste wäljaõppi»
NUO linnukoera teda, pole sugugi nii raske, kui harilikult
arwatakfe. Waja ainult Kannatust, Kindlust ja lahket ümberkäimist koeraga, siis täidab ta kõike rõõmsalt ja hea*
meelega. Ci maksa koeraga üleliiga jännata ja kõiksugu
tarkusi talle kätte tuupida ega wigurisi wälja mõelda, mida
koer pead tegema, arvates, et muidu koer ei saa kõigest
..teadusest" jagu, mida temale jahi tcuwis õpetatakse, ffõigest, mis koera „ametisse" puutub, saad kutsikas kergeste
aru, ei maksa aga teda üdeteise vvastu käijate käskudega
segi ajada ja peksu ning kisaga dirmutada.
linnukoera kutsika õpetamine algab siis, kui tal juba
esimised mõistuse idud ilrnuwao, s. o. kuue nädala wanii»
selt.
5elles wcmuses võetakse neid ka ema takka ära.
Wanasõna, „terwes kedas on terwe vvaim" käid koera
kodta, sellepärast peab kõigepealt kutsika termist silmas pidama. kuuest nädalast alates on kolme kuu jooksul toi*
duks kutsikal ainult piim, kaerjaadu piimaga ja natuke
lidaleent. Kui kutsikas nõrk on, siis on dea söögi sekka
tooreid mune ja natuke (mitte rodkem kui '/* teelusika
täit) kondijadu panna.
Sellel ajal pole tarwis liha anba ja, kuigi an*
takse, siis tingimata keedetud ja katki hakitud liha.
5ööki peab võimalikult tihti ja wähe korraga ette andma
ja selle järele vaatama, et kutsikas käppadega söögi sisse
ei läheks, seal juures ei maksa sellega leppida, et käpp
söögi seest lihtsalt wälja tõstetakse, waiö kutsikas tuleb
söögist eemale wiia ja siis uueste söögi juurde minna lasta.
Mõne niisuguse korra järele ei lähe kutsikas iialgi käp»
padega söögi sisse, koera ees ei pea ükslugu sööki pidama, waiö kohe peale söömist korjutagu toit ära. kolme
kuu pärast hakatakse toidu hulka liha panema ja antagu
suuri konta (mitte aga linnukonta). kuue kuu manusele
koerale antagu piima ja kaerajahu kördi asemel, wee
ja kaerajahu körti, ühes leidaga, ja ka söögist järele jää»
nud jätiseid wõib siis koerale söögiks anda. 5ellel ajal

wõib juba koerale Kõiksugu sööki, peäle raswa, anda, niisama ei wõi ka suitsetatud liba anda. Sinia peab kindlaks määratud tunniaegadel andma, umbes 4 korda päwas.
Caua ääres ei maksa koerale ilmaski kuiwa tükki, konti
j . n. e. anda, ü l e ü l d s e ei m a k s a k o e r a l e ilmaski
m u i d u s ü ü a anda, k u i k i n d l a t e l s ö ö g i k o r d a d e l , ebk t a s u k s s õ n a k u u l m i s e eest.
fllati peab meeles pidama, et k o e r a söök olgu
külm, mitte i i a l g i a g a leige wõi koguni palaw.
Koera peab alati pubta boidma. Räni kuue kuu wanujeni ei tobi kutsikat mitte pesta, selle peale wõib
kord kuus pesta ning parem külma, kui sooja weega, ning
igakord peale pesemist peab büsti kuiwaks nübkima. flluspõbku (kõige paremad on õled) peab tibti wabetama ning
kord nädalas niiske lapiga kõrwad seestpoolt pubtaks
pühkima, kui Koik nii toimetatakse, nagu siin õpetatud,
siis wõib julge olla, et koer baigeks ei jää.
koera kaswatuse ja õpetamise peatingimiseks on —
m i t t e i i a l g i ei t o b i k o e r a p e k s t a , karistusega
wõib koera ainult ära rikkuda, k u n a labkuse ja meelituse teel temast kõike wõib saada.
esimeseks õpetuseks on koera barjutada, et ta wile
peale ligi tuleks. Darilikult barjutatakse koera wile peale
sööma tulema ja juba mõne korra järele saab koer kobe
aru, mis wile täbendab ja tuleb silmapilk. Õpetust wõib
üsna noorelt alata juba 2 kuu wanuselt. kõigeesite
õpetatakse kutsikat maba beitma, kas kasu wõi käe ülestõstmise läbi. öeda tebtakse nii: kutsikas kutsutakse wile
läbi ligi, üks käsi tõstetakse üles, teisega surutakse bellalt
ja ettewaatlikult kutsika selja peäle ja sunnitakse teda niiwiisi maba beitma. Selle juures öeldakse „kuscb", ,,kuseb"
(ebk ..maba" ebk „daun"). kui koer ei kuula, siis waja
teda maba suruda ja teda maas V2 minutit pidada, ning
ükslugu „kuseb" öelda, peäle seda opetundi kutsikale tükk
leiba anda. esimene õpetund ei wõi pikk olla, kõige
robkem 2—3 minutit, ning seda mitte ennem, kui l /i tunni
pärast uueste korrata, kolme, nelja päewa pärast, peäle
sarnast õpetamist, ei tõuse koer enam kobe ülesse, kui käsi
selja pealt ära wõetakse, waid jääb mõneks ajaks nii la»
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mama. Peäle Kolme, nelja päewale õpetuse beiöab koer
juba ise maba, hui „kuseb" öeldakse, wõi käsi üles tõstetakse, esimestel õpetunbibel ärgu lastagu kutsikat iialgi
pikka aega lamama jääda, sedo õpib ta pärast iseenesestki.
Üleüldse ei tule koeraga wägiwaldne olla ega tema bimu
ära ajada, aga kui kord õpetus on alustatud, siis peab seda
ka lõpetama, f. o. kui kutsikale „kuseb" on öeldud, siis
peab ka nõudma, et ta maba beidaks ja käsku täidaks.
See on wäga täbtis alastuses kutsikat nii õpetada, et õpetused mitte tuulde pole räägitud. Sellepärast ei pea õpetamise algul kutsikaga mängima ega temaga „wennalikult"
ümber käima, aga sellel ajal ka mitte kunagi tema peäle
karjuma ega lööma, Cabfce, aga rabuline ümberkäimine
sunnib koera peremebe sõna kuulma ja teda armastama.
kuni kolme Ruu wanuseni ei maksa kutsikale muud
õpetada, kui sõna „kuseb" ebk käe ülestõstmise peale silmapilkset maba beitmist. See on siis, kui koer pubast werd
on, on ta aga segawerd, siis nelja kuu wanuseni.
teme barjutus seisab selles, et koera õpetatakse leiwa»
tüki ees maba beitma. See barjutus on kabe järguline:
Lutsikale öeldakse: „Uibo" (ebk ei tobi) ja kobe peäle
selle: „kuseb"; sõnast „tubo" bakkab koer warsti aru saama
ja seda sõna eraldi õpetama ei maksa bakata, seda õpib
ta iseenesest. Mõne korra järele bakkab kutsikas aru
saama, et leiwa tüki ees tuleb maba beita. Sellelsamal
ajal õpib kutsikas ka sõaast „pill" (wõta) aru saama,
peaasi selle harjutuse juures on see, et koer mitte ilma
lubata leiwasse ei puutuks, s. o. ennem, kui „pill" öeldakse.
Sellepärast peab selle barjutuse peäle iseäranis waljult
rõbku panema ja seda wõimalikult sagedaste kordama,
mitte ainult leiwatüki ees, waid ka iga kord söögi ees.
kui koer ilma lubata leiwatüki wõtab, siis peab selle tema
käest ära wõtma, isegi suust ära wõtma ja õpetust kordama,
kui aga kutsikas leiwatüki juba ära jõudis M a , siis peab
temaga taplema, (kutsikad saawad wäga bästi aru, kui
nendega tapeldakse), ebk witsakesega wõi käega kergeste
lööma, ning natukese aja pärast õpetust jälle kordama. Seda
harjutust peab nii sagedaste kordama, kui kutsikas juba
barjub söögi ette maba beitma ja ainult luba saamise järele
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sööma Kakkama. 5ee on selleparast taktis, et teda pärast
teada andma õpetada s. o. et koer jaki peal mitte ainult
linda ei otsiks, waid kui ta linnu on leidnud, et ta sellest
peremehele teatama tuleks ja peremede linnu juurde wiiks,
fllgufes ei maksa koera pikaks ajaks söögi ette maka
heitma sundida, aga hiljem juba wõib teda leiwatüki ees
5 minutit wõi weel rohkem lamada lasta. Nendes kahes
harjutuses ongi peaasjalikult koera õpetamine, kui koer
juba ilma tõrkumata sõna „kusck" wõi käe ülestõstmise
peale maha heidab, kui ta söögi ette maha heidab ja iga
kord ainult peale sõna „pill" ütlemist sööma hakkab, siis
on juba peaasi lebtud, ning järgmine koera tarkuse kursus
läheb hästi ja kähku, sest et Koik järgnewad harjutused
pole muud, kui kahe esimese teisendid. Nii õpib koer
käe ülestõstmise peale siis maha heitma, kui ta peremehest
kaugel eemal on. Weel kergemine õpib koer wile peale
leiwatüki juurest ära tulema, aga siis juba ilma wileta f.
o. teatama ehk roporterima. Wiimast õpetatakse nii wiisi:
kui koer leiwatüki ees lamab, peab teise tuppa minema
ja sealt koera walwama, kui ta teise harjutuse hästi ära
on õppinud ja hästi wile peale ligi oskab tulla, siis jookseb ta nimelt mõne minuti ilmaasjata ootamise järele ise
teie juurde luba saama. Siis peab koera kohe silitama,
kiitma ja ühes temaga leiwatüki juurde minema ning teda
seda ära süüa lubama.
Wiimane ja lõpulik harjutus seisab selles, et teda
õpetatakse ärapeidetud leiwatükki üles otsima, tükike leiba,
weel parem liha, see lõhnab enam, peidetakse tuppa nii
ära, et koer ei näe, siis kutsutakse koer wile läbi ligi ja
öeldakse temale .scliersch" ehk ..otsi" ning näidatakse käega
kuhu poole. Edaspidiste harjutuste juures tuleb kutsika
käest nõuda, et ta punktipealt käeliigutus! kuuleks ja et
ta sealpool otsiks, kuhu käega näidatakse. 5ellega lõpeb
õpetus ja koer on jahi tarwis walmis. Muid wigurisi pole
jahi peäl waja; kes tahab, wõib ju koerale kõiksugu
kunsttükka õpetada, aga ikka heaga ja meelitustega ning
koer õpib neid mängides ja wallatust tehes.
l l i n n u a j a m i s e õ p e t u s , kui koer täitsa hästi

tubast õpetust teab, s. o. täieste sõnakuulelik on, silmapilk

wile peäle ligi tuleb, Kasu ja Käenaitamise peäle mäda
beiöab, siis on eraldi linnuajamise õpetus ülearune. Minge
metsa, kõige parem noorte põldpüüde ehk tetrede jakile
juulikuul — wõi toppelneppide jabile augustis ebk septembris ja laske kaer tööle: ta labeb Koke ja õieti.
Nüüd on kõige täbtsam asi see, et niipea kui koer
seisma jääd ja esimene lind üles tõused, kobe sellel silmapilgul kõwaste «kusck" büütakse. peale seda pead koera
paitama ja silitama.
Ilmaski ärgu katsutagu koera pistongide plaksutamise
läbi püssipauguga ära barjutada. See rikud koera ära,
ajad teda püssi kartma, nagu oleks see muidu paljas kärategija mänguasi. esimene pauk tehtagu jabi peäl linnu
pibta ja lind pead p e a l e p a u k u k u k k u m a . Rut
närwiline koer ka ei oleks, aga siis saad ta kobe aru,

milles asi seisab.

Cinnujabi üleüldine ülevaade.
CinÖude meie maale ja siit äralendamise aeg ei ole
igal aastal üdel ajal; waid mõnel aastal waremalt ning
mõnikord biljemalt.
öoolinnud ilmuwad juba märtsikuu lõpul wõi aprilli algul.
ftorpiits (metsnepp), see alaline meie metsade elanik, ilmub kõige esimesena. Metsas on weel sügaw lumi,
aga päikene bakkab juba soojendama, kõrgemad ja lagedamad paigad on juba lumest paljad ja mustawad, weel
ei ole lõokesed siia lendanud aga korpiits on juba ilmunud ning elutseb metsa äärtes, ftirgeline kütt on juba
püssiga mitu korda soos käinud, seda risti ja põiki läbi
tallanud, aga igakord tühja kätega tagasi tulnud, nepi seltsi
linnud pole weel ilmunud.
5lga kui juba wäljad, niidud ja lagedad sood lumest
paljad on ja mustawad, kui siin ja seal weel mõnes kobas porised lumejüänused naba on, kui lõoke juba ammugi
ilmunud, kui weed juba jääsest köidikust wabad, siis ilmu»
wad ka neoi seltsi linnud, pardid ja muud soolinnud.

r.o
Paikene soojendab enam ja enam, lumi Kaob silmairnbes, wiimcms tuleb sooja wibma, ning vväsimata Kütt on
jällegi soos. Siin leiab ta juba mõne tikutaja, birmutab mõne
pardi veeloigust lendu, Еоег on talwe otsa pubanud ja on nüüd
äge ja tuline, tüdi jabitasku teeb küti meele tusaseks, sest
linnud on liiga ergad, ei lase laskmise kauguseni kütti ligi, ta
pöörab koju tagasi, et teisel päeval jälle õnne katsuda.
Rga kas bomme onn parem on? RewaÖel saab [waga ar«
waste soolindusi lasta. Ceine asi on sügisel: lindusi on
robkem ja koer pole see, mis kewadel.
Neppide ilmumise ajal algab ka korpiitsa (metsnepi)
leunuaeg, tedrede ja metsiste mänguaeg. Sellel ajal paariwaö ka rabakanad ja põldpüüd ning alustajad mängu.
Cnne kui neid jabipidamise wiififiö kirjeldan, ütlen mõne
sõna peetri«paa>vli päevast (29. juuni k. p.) cilgawa ja«
bipidamise kokta.
ftui kehade biline on, siis on ka noored linnud nii
wäinfeö ja väetikesed, et neid nii warci lasta ei sünni.
Neppide soodes on jabi algul lindusi wähe ja sellel
ajal on tikutaja nii arg ja erk, et ta kütti waewalt ligi
laseb.
päris jabiaeg, millal kõike linda, peale põldpüü,
wõib lasta, algab 15. juulil, juulikuu lõpp ja augusti
algus loetakse kõige paremaks tedre ja sookana jabiajaks.
poolest augustist täbewciö metslinnud ergaks, ei lase kütti
enam naljalt ligi, ja kui üles tõusevad, siis lendajad
kaugele. Nüüd algab mõkitaja küttimine.
Сореіперр on ilmunud, mobitaja (tikutaja) on jul»
gem, koer on kannatlikum ja baisutundmine teraw. Nüüd
algaiad kütile õnnelikud ajad.
20. augusti ümber algab topelnepi lennuaeg. ööseti
on nad suurtes parvedes, kütt paugutab läbi päewa, kabjatseb, et päew nii wara looja läbeb, ning läbeb rikkaliku
saagiga koju.
Septembris on topelneppi weel leida, aga päew-päewalt jääjad ikka barwemaks, ning 15. kaovvad boopis
ära. tikutajat trebwab weel, ebk küll mitte sagedaste, aga
selle eest on ta rabuline, raswane ja kallis oma baruld»
fufe tõttu.
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Hommikused külmad on ju ammugi alganud; kütt
läbeb weelgi soo peale, aga leiab selle külmanud olewat,
flga sellegi peäle waatamata läbeb tal karda mõnda raswast neppi maba põmmutada. 5lga bäda kütile, külm läbeb kõwemaks ning foolinnuo on kadunud. Nüüd on ka
linnujabt linnukoera abil selleks aastaks lõppenud.

põder.
(l)as Clen, der €lcb, лось, Alces palrnatus).
Meie maa põder on kõigi Europa liikide seast küll
kõige suurem, aga muidu ei ole ta nii ilus loom kui need.
Ccoa leidus ennemalt peaaegu terwes Europas, nüüd aga
weel Joa- Preisimaal^ põbja- ja fteffc Wenemaalt ja 5iberist. Ca kaswab üle tubande naela raskeks, kuni 4 meetrit pikaks ja 2l/% meetrit kõrgeks. 5uure looma sarwed
üksinda kaaluwad kuni 70 naela. Suwel on ta mustjaspruun, alt walkjasball, talwel walkjam. Noored põdrawajikad on rebasekarwa punakasballid. Saba on peält ja
otsast must, külje peält walge. Wanemad tugewad põdrad
wiskawad sarwed harilikult detsembrikuu esimesel рооіоі
maba (kaks kuud peäle jooksuaega), keskmised detsembrikuul ja nõrgemad alles jaanuarikuul. Harilikult on uued
sarwed augustikuul juba täielikult kõwad ja pubtad.
Sarwed kaswawad esiotsa üsna pikkamisi, maikuust peale
aga bästi ruttu, jooksuaeg algab wanematel loomadel au •
gustikuu lõpul, noorematel lõpeb see alles peale 20. seplembrit. Jooksuaeg wältab barilikult 3—4 nädalat. Jooksuajal pusklewad isased, tungiwad ka inimeste ja koerte
kallale, kandmise aeg wältab 30—40 nädalat, põdralebma wanuse ja mõnesuguste olude järele. Emapõder siinuitab 25.—28. aprillil, wabel ka maikuu algusel übe ebk
kaks wasikai, ja juba 3— 4 päewa pärast käiwad need waiksed loomad igalpool ema järel. fõööaobu pubul wõi kobkudes
beidawad wäikesed põdrawasikad kobe maba ja jääwad
liikumata paigale. Wastoatega podralebm tungib sagedaste
ka inimese kallale, kui wastamisi jubtuwad.
5ügawa lumega wiibiwad põdrad jaanuarikuul bea
meelega tibedates baawikutes jõgede ja soode ääres ja
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ei rända. Üleüloiselt aga armastawad nad peäle jooksuaega, nii siis septembrist kuni aprillini, nõrgemates kohtades
wiibida, kudu wesi üleujutaina ei pääse ja talwel järelikult
jääga kaetud '.ei ole. Sealjuures rändawad nad, iseäranis
oktodrikuul, laialt ringi, paju ja haawa wosastikka otsides.
Aprillist septembrini armastawad nad robkem soodes
ja niisketes metsakoolades wiibida, talwel elawad nad
salkades, suwel enamaste üksikult. pSdralebmad wasikatega
oma ette. koiduks on neil kõiksugu puude ja põõsaste
oksad, iseäranis noored wõsud; kõige armsamaks toiduks
on pajud. Weebruari* ja märtsikuul kooriwad nad wahel
okaspuid, pärastpoole kewadel ka lehtpuid, kuna nad puul
alt ülespoole pikad ribad ära kisuwad. Ujuma on põd«
rad tublid.

GDetsfifcfc ehk ifabirw.
(Das Reh, козуля, Cervus caprcolus).
(Deissikn on kaunim loom pötrude suguseltsist. CeÖa
leidub igalpool Europas, wäljaarwatud ainult Dalmatsia
maakond Austrias, kus omal ajal jahikeeld puudus ja
hirwed ka wiimaseni ära häwitati. Metssikk ei ole nii
arg kui põder ja sellepärast on teda hõlpsam lasta. Uskumata hõlbus on metssikku taltsutada ja mõnelgi metsawahi!
on ta armsaks koduloomaks saanud. (DetefiRU suurus on
mitmekesine, kõige raskem Europas lastud metssikk kaalus
lahtilõigatult 27* puuda, on aga ka maakohti, kus ükski
metssikk üle puuda ei kaalu, ftõige raskemad (uropa
metsliku sarwed kaalusid 1*/* naela; kõige tugewamaid
loomi leidub Mecklenburgis, )da - Preisimaal. Bosnias
Ungrias ja Oalitsias.
5arwvde kujunemine sünnib järkjärgult ja on wankuw.
lläbistikku kaswawad metssikul esimesel aastal mugulad, wõiwad harukordadel aga ka 8 tolli pikkused harudeta sarwed
kujuneda; teisel aastal kaswawad kaheharulised sarwed,
kolmandal — kuueharulised. järgmiste! aastatel kaswawad
sarwed ainult kõrgemaks ja tugewamaks, aga uusi harusid
neile enam juurde ei kujune, kuni wiimaks ühes elujõu
kadumisega ka sarwed lühemaks ja nürimaks lähewad.
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Muidugi tuleb ha mitmefugufi ercmoifi ette, nii leidud näit.
barulöustena ha habekja ja Kümneborulifi sarwi. Jubtuwaö
aga talwed bästi Külmad olewat, fiis jääwad Ka Kolme»
aastaje metsliku sarwed samasuguseks nagu übeaastaselgi.
Ceiöub ka wigaste sarwedega metssikkusi, niisama bakkawad ka weel mõnel üsna wanal emasel (metskitsel) sarwed
kaswama.
£fimefed sarwed ajab metssikk barilikult detsembrikuul
maba; wanemad metssikud ajawad sarwi juba nowembrikuul, harwa oktobrikuul.
5uwel on metssikk punakaspruun, talwel pruunikas
ball. Eranditena leidub ka musti metssikkusi.
jooksuaeg algab juulikuu algusest kuni juulikuu lõpuni
ja wältab kaks nädalat. Coooe edenemine on aga boopis
teistsugune kui teistel loomadel. Nimelt edeneb loode esimesel kabekümnel nädalal üsna wäbe, nii et seda märgatagi ei ole ja alles detsembrikuul wõib algada edenemine. CDetskits kannab wäbemalt 40 nädalat ja poegib
maikuul enamaste kaks poega, barwa kolm wõi ainult ube.
Wasikad jääwad kuni järgmise poegimiseni ema juurde,
peale jooksuaega seltsiwad metskitsed salkadesse, 5—6 tükki
salgas, barukordadel leidub neid ka robkem.
Iseäranis buwitaw on metssiku jabt siis, kui kütt
emase bäält järel tebes isase ligi meelitab. Wanad, wi«
lunud kütid oskawad seda bäält libtsalt puulebe abil teba.
uuemal ajal on aga selleks iseäralised wilekesd wõtmistatud. Wilekeste ostmise pubul ei maksa palju binna peale
waadata, waid walitagu bea wile, mille bääl muuta annab. Sest on wile bääl näit. liiga kõrgele seatud, siis ei
ole ta mitte metskitse, küll aga selle wasika bääle kohane,
ja büälitsemise peäle ei tule siis mitte isased kokku, waid
emased.
WileRefi on kabte seltsi: esimene annab seesugust
bäält, nagu metskits siis teeb, kui ta isast (metssikku)
ibaldab; teise bääl on jälle seesugune, nagu üle aasta wa*
nuse metskitse bääl sel silmapilgul, kui metssikk jooksuajal
esimest korda temaga sõbrustab (kaebe», birmubääl). kui
teised metssikud seda noore metskitse bädabäält kuulewad,
siis kargawad nad imeruttu ligi, nii et juurdemeelitajal ku-
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til teinekord aegagi pole ennast laskevalmis seada. 5ee
bäöabäält järelaimaw wile meelitab ka wanad, tugewad
ja muidu wäga kawalad metssikud ligi.
ftõige sündsam aeg wilega ligimeelitamiseks on juulikuu keskpäewadel, siis jooksewad metssikud kui pöörased
ja ei booli isegi käale osawuseta järelaimamisest, ftes aga
liiga wara, enne õiget jooksuaega, wilega ligi meelitama
nakkad, see wõid metssikud aastaks otsaks peruks teda.
lõommiku, lõuna ja pealelounane aeg on kõige sündsam,
õbtul aga jääd wilega ligimeelitamine enamaste tagajärjeta,
iseäranis kasulik on soe, wagune ilm. lligimeelitamise paigale pead ettewaatlikult ligi biilima ja iseäranis ka tuult
silmas pidama, (smalt däälitsetakse kaks korda tasakesi
ja siis lüdikse waheaja järele kõwemine, Ша tuled kätt
ees doides wõi ära tõmmates pedmendada ja kõwendada,
niisama pead ka däälitsemine teatud wadeaegade järele
igasse külge kostma, liuga sage däälitsemine on otstarbcta; kui kümne minuti jooksul peale wiimast däälitsemist
nietssikka weel näda ei ole, siis diiligu kütl ettewaatlikult
teise kodta ja katsugu seal uueste õnne.

Ball jänes
(Jänes, lito-jänes, руссакъ, der 5elddase, Lepus tiraidiis
Pall.)
Kõrw peast pikem; kui wastu pead litsuda, ulatad
üle nina. l^õrwaots must. 5ada kadewärwiline, peält
must, alt walge, peaaegu niisama pikk kui pea. ftõbu alt
walge; pikkus 51—56 tsentimetert.
fealli jänest leidub terwes Curopas, wäljaarwatud
kauged põdja- ja lõunamaad. Meil elutsew jäneste liik
on l^esk-Curopast pärit ja kaunis tideda, pika karwaga,
kintsud on walkjad ja talwine nadk on kaunis walge.
See jänes olnud 150 aasta eest (esti- ja Liiwimaal
tundmata. 0. von 5oevis'e arwamise järele (1885 a.) ei
leiduwat seda liiki jänest Cestimaalt põdjapool enam mitte.
Meie maale on ta l^esk-Curopast sisse rändanud, ei kaswa
aga meie maal kunagi nii raskeks nagu näit. 5aksamaal
jafteffc»Wenemaal; jänese kõige suurem raskus on meil
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16 naela. Karwa heitmine algab aprillikuul ja jõuab septembrikuul lõpule, talweks tekib peenikfeid udukarvvu
(wilia) juurde ja nowembrikuul on jänese kasukas juba
täieste iibe. Siis muutub ta ühtlasi walkjamaks. Cmasel
on siledamad, laiemad kõrwad ja peenem kael, nii et pea
suurem paistab olewat.
jänes on rohkem ööloom, elab põldudel, hilisel süaisel kesapõldude!, lahkub sealt aga wihma ajal.
jaanuarikuul hoiab kl maal elumajade lähedusesse, ja kui ilmad
sündsad on, algab jooksuaeg sagedaste juba selle kuu
lõpul, sagedamme weebruarikuul, üsna kindlaste aga
märtsikuul, kusjuures isased emaste pärast ägedaste tülitsewad, üksteisel kõrwakülusid jägawad ja kratsiwad,
nii et wiilad aina lendawad,
Crnane jänes kannab
30 päewa ja poegib esimest korda umbes märtsikuu
kefkpäewadel wõi lõpul 1—2 poega, teist korda maikuul
J—4 poega, (kolmandal korral harilikult 3 poega, neljandal korral 1—2 poega, wiiendat korda tuleb harwa poe^
gimist ette), wiimast korda augusti kuul (4. poegimine).
esimese pesakonna poegadel algab weel selsamal aastal
jooksuaeg; neid on ka hõlbus taltsutada, juulikuul wiibib
jänes põldudel, põgeneb aga leikuse algusel metsa ja jääb
sinna kuni lehtede langemiseni ja asub siis heinamaadele.
Septembrikuul asub ta heameelega orasepõldude ja aegamisi kapsajuurikate kallale. Ka detsembrikuul luusib ta
kapsamaa peal. On lumi kõwa. käib ta wiljapuu aeda^
des koort närimas, tuleb aga sula, siis otsib ta jällegi orafepõllud üles. kui warakult mõnikord jänesed poegiwad,
wõib sellest näha, et juba detsembrikuu lõpul kandjaid emasid
maha on lastud.
(nne pesasse minemist segab jänes jäljed ära. Jänes
on wäga arg, kardab temale tundmata asju, prääksub hirmu pärast ja suures hädas karjub kui ta laps. Jänese ka^
walusest annab ka see kinnistust, et kui tal hurdad kanuu!
on ja ta jookstes teise jänese pesa peäle trehwab. siis selle
pesast wäla tõukab ja ise asemele lömitab, et sel kombel
oma nahka päästa, kuulmine ja haistmine on hästi te*
rawad. nägemine aga nõrk.
5
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Jäneste seas tuleb sagedaste Katku ette (Cestlmaal
1902—04. ja 1907.—08 a.)
õaaremaal elutseb pisut küdema kaswuga ball»
jänes, keda seal kiwi-jäneseks nimetatakse,kaWirumaal
tulewat seda liiki jäneseid ette ja neid nimetatawat seal
p a j u - j ä n e s t e k s . Wäga wõimalik, et kõik need Mm
jänest übt ja sedasama liiki on.
Jänefekoer ei todi pesast wälja putkawale jänesele
mitte järele jooksta, waid pead küti kasu peale ainult wi«
gaseks lastud jänesele järele minema.

Wcilge jänes
(Curne jänes, б лякъ, Der l)olz- oder Scbneebafe, Lepus
variabiüs Pall.)
kõrw peast lübem; ettepoole litsutult ei ulata ia iile
ninaotsa. ftõrwaots must. Saba übewärwiline, walge,
wõi pealpool ainult wäheste, barwaöe, ballikas-pruunide
kurwadega segatud, umbes pool nii pikk kui pea. fairw
suwel kollakas-pruunikas-ball, altsopane-walge, talwel walge,
mustade kõrwaotstega. pikkus 50 tsentim.» kõrw 8 V2

tsentim.. saba ligi 5 tsentim.

Walget jänest ja tema teifenoisi leidub terwes põbjaCuropas, Siberis kuni l^amtsbatkani ja lõunapool kuni 55.
põbjalaiuse kraadini.
karwa muutumisel ei lange walge! jänesel tumedad
karwad mitte wälja, kasukas jääb karwa muutumisel sugisel ikka übemõõduliseks ja ilusaks, ainult walged karwad
kaswawad sel ajal poole pikemaks ja libedamaks ning
warjawad übtlasi tumedad karwad ära.
Jaanuarikuul wiibib walge jänes enamaste seal, kus
küllalt baawapõõsaid on. Märtsikuul algab jooksuaeg ja
karwa beitmine, mille pubul kulunud wäljanägemisega karwad wälja langewad, tedre ja metsise mänguajal kostab
ka tema armulaul, mis umbes nagu järsk „bu-bu-bu-bu-bu"
kelab. Cmane kannab 30 päewa ja poegib suwe jooksul
3—4 korda, Eestimaal enamaste ainult 2 korda, wiimane kord augustikuul, poegade arw 2—5. Augusti'
kuul leidub walget jänest metsast põlluäärtelt, niisama ka
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septembrikuul, pärastpoole asub ta sügavamasse metsa ja
rändab metsateesid mooda kaugele. Dommikul otsib ta
oma pesa üles ja labkub õbtul vvaremalt pesast kui ball
jänes,
Ra vvalge jänes poegib mõnikord erakorraliselt
wara ja ka katku tuleb nende seas ette.
СеіоиЬ ka vvalge ja balli jänese segasugutusest wor*
sunud jäneseid (тумакъ, 6astardbase. Lepus hybridus Pall.)

lZunt.
(suist, oõmetsa lind, susi, ball kuuk, metsa toll. ball. wana,
julge, pikksaba, metsasoki, mets, wana toll, sorusaba, toru»
nina, >vaariku'isand, wõfa^willem, kriimsilm, волкъ, бирюкъ,
der Wolf, Canis lupus L.)
Seöa röövvlooma leidus endisel ajal igaltpoolt (uropas, nüüd leidub teda sagedamine ееі ainult venemaalt,
- 5kandina>viast ja Dalkanimaadelt, mujal aga trebwab teda
üsna barwa.
6esti» ja Ciiwimaal elutseb bunt parema meetega wõfas*
tlkurikastos rabades ja soodes kui metsades. Ülepea aga
vvalib ta tibedad metsad, wabel isegi üsna inimeste elumajade läbeduses, oma eluasemeks. Nab^varikastes kob»
tades wõib teda ainult barwa enne wioewiRRu naba, üksi»
kutes, tübjades kobtades luusib ta aga juba pealelõunat ringi.
jooksuaeg algab vanematel loomadel umbes detsem»
brikuu lõpul ja vvältab kesk veebruarini, päevad läbi
uitavvad nad siis, wabel suurtes salkades, libedas noores
metsas ringi, on aga lumi kõvva, siis ka wäljaoel. Jfastc
vvabel tuleb sealjuures kiskumist elu ja surma peale ette.
Need suured salgad rändawad ube ööga sagedaste 40—60
wersta edasi, kusjuures ikka üksteise jälgedesse astuvvad,
nii et aru ei saa, kui palju neid salgas on olnud. Weeb*
ruarikuu lõpul Iabkuwad salgad aegamisi ja kevvadel trebwab barilikult ainult wecl 2 3 bunti koos. kandja emane
luusib barilikult übe isase seltsis ringi ja otsib hõrgema,
kuiwema koka oma pesa jaoks, kandmise aeg vvältab 63
—64 päewa ja aprillikuu lõpul (Cestimaal näbtavvaste

ь*
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maikuul) tulewad 3—9 (enamaste 4—6) poega ilmale, Kes
21 päewa pimedad on, bakatuses wäga pikamifi, jiis aga'
kiirelt kaswawad ja nagu noored kutsikad heameelega üks»
teisega mängiwad, (mane imetab wäga kaua ja on ülepea
dästi doolitseja ema, kes pärastpoole rohkeste toitu pesasse
weab. l)ädaodu pudul talub ta pojad lõugade wabel teise
paika, kui nad weel wäiksed on. Rabe aastaga on noorcd bundid täis kaswanud ja suguwoimsad. Isane elutseb
ka pesa juures, aga kas ta poegadele ka toitu muretseb
ja neile seda poolseeditult ette kugistab, selle üle lähewad
arwamised weel labku.
On bundil ajajad kannul, siis püüab ta ennast nõnda
ära peita, et ajajad temast mööda läbeksid. puude õtsa
riputatud riidetükkidega (lappidega) ümber piiratud kobast
bunt lakkuda ei julge.
f5unöi armsaks roaks on suuremad koduloomad ja
metsloomad, isegi linnud, bädaga sööb ta ka robtu.
f5uut paaritab ka koeraga, ja nagu naba, mitte ainult wangipõlwes. Niisama nagu koer wõib ka bunt marutõbiseks jääda.
(estimaal oli weel 1855. aastal ülirobkeste bunta ja
kabesaja aasta eest peeti isegi weel tallinna all ^eliskoplis
nende peale ajujabti.
kütile kõige armsamaks jabiwiisiks on see, et bundile
kärwanud looma söödaks seab ja ise puu otsa walwama
ronib, Ra koertega ajujabt seisab lugupidamises. Wene*
maal krääksutakse põrsast edali sõitwa ree peal, mis bundi
ligi meelitab. Rumenias ja ka Wenemaal mõnes kobas
püütakse teda aukudes. 5ündsad on ka rauad. RunÖi
talwine kasukas on otsitud kaup.

(Der llucks, рысь, Felis Lynx L )
Jlwes armastab suuri libedaid metsi, kust talwel ainult toidupuudusel labkub; ta elutseb alati üksikult, on tubli
kargama ja", ronima, kuigi ilma bädata ilmaski puu õtsa
ei roni; ka wesi ei ole temale takistuseks, kartmata ujub

ta sellest läbi. Kuulmine ja nägemine on tal Kasti tera*
wao, haistmine aga selle wastu, nagu Kassisugu loomadel
Kunagi, nõrk. päevaajal wiibib ta magades tibnikutes,
wahel wanaöes rebaseaukudes, pealelõunat armastab ta
päikesepaistel soendada. Öösel saab ta erksaks ja wõtab
kaugele ulatawaid rööwkäikusid ette. ( t ta puu otsast
oma saagi peale kargaks, on tiibi jutt. talwel astub ilwes tagasiteel oma jälgedesse. Jfafel ilwesel on viisiks
kõiki silmatorkawainaid asju nuusutada, sellekobaselt sea
wad siis ka kütid rauad tema jaoks.
Saagiks langewad temale kõiksugu loomad, milledest
üle saab, teinekord ka isegi metsised, fta rebast ja koera
peab ta suurepäraliseks roaks, peatoiduseks on aga jänesed. Diiresid ta põlgab, aga raibet sööb. Mängib mõnikord saagiga kui Kass.
Rima isane ilwes teisi omasarnaseid ei salli ja ainult
paaritamise ajal teiste ilweste seltsi asub, jääb emane ilwes
maist kuni weebruari kuuni oma poegade juurde, jooksuaeg
on jaanuari- ja weebruari kuul ja isased kisuwad siis fco*
ledaste kisades nagu kassid, ainult et büäl weel mitu
korda wõibani on. )ooksuajal elutseb emane ube wõi
mitme isasega koos, kuni umbes märtsikuuni, ja siis otsib
ta omale üksiku paiga kas wana rebaseaugu wõi puujuurte
alla, kus ta siis 2, harwa kolm, pimedat poega sünnitab
(barilikult mai kuul). Cmane hoolitseb ka poegade eest
bästi, wõtab nad juunikuust peäle oma rööwkäikudele kaasa
ja luusib nendega kuni uue jooksuajani ringi.
waenlaste eest kaitsmiseks laseb ilwes enese selili
ja taob käppadega.
)lwesed lasewad endid sedawõrd taltsutada, et neid
toas wõib pidada, ka Eestimaal on neid taltsutatud.
Wanal ajal peeti ilwest beaks praeks ja mitmetes
wanadcs kirjades leidub ütelusi, et lätlased ilwese liba
lööwat.
5aja aasta eest leidus ilweseid Cestimaal weel sagedaste, nüüd ainult barwa.
kindlat jabiwiisi ilwese jaoks ei ole. ftõige parem
on teda raudadega püüda, Cema nabk on baruldane asi
ja bästi kallis.

Määr
(mäger, mötsik, häbr, der Dacbs, барсукъ, Meles taxus L )
Pea walge, ninast peäle ulatab must wööt üle silma
ja Karwa, ftõrwao walged. Selg walhjasball, mustaga
segamine. Rluinine pool ja jalad mustad, tagumiste jalge
wahelt Kuni sabani walkjas-punane. pikkus 75 tseniim.,
saba pikkus 18 tsentim.
jaanuarikuul puhkab ta nagu karu oma koopas
kõweras, Pehmete ilmadega tuleb ta wabel jaanuarikuul
wälja jooma ja weebruarikuul juuri otsima. Märtsikuu
keskel wõi lõpul labkub ta oma koopast ja emane toob
2—5 poega ilmale (meil wabel alles aprillikuu algusel),
pojad kaswawad esiotsa wäga pikkamisi ja silmad on neil
kinni. 3—5 nädala wanuselt tulewad nad pesa ette mangima. Määr on büsti hoolitseja ema ja boiab pesa pubta,
poegadele korraldab ta pesas iseseiswa urka, söögi jäänused
koristatakse isepaika ja wäljabeidete jaoks on ise oma
kobt. juulikuu lõpul ja augustikuul on jooksuaeg, kandmiseaeg wältab umbes 30 nädalat. Augustikuu lõpul ja
septembrikuul pubastatakse pesa ja seatakse talweks
korda, ftülmade kättejõudmisel beidab määr pesasse, pea
esimeste käppade wabel, ja magab kewadeni, mil siis
bästi lubjalt jälle päikesewalgusele ilmub.
toiduks on peaasjalikult juured, putukad, tõugud,
wibmaussid, ka munad, linnu- ja jänesepojad, biired.
mutid, sisalikud, ussid, kanad ja metsmesilaste pesad.
Määr on öõloom ja wõtab peäle päikese loojaminekut sagedaste õige pikad jalutuskäigud ette.
1846. aastal leidunud määrasid Cestimaal weel kaunis
sagedaste, nuud ainult barwa, ainult üksikutes kohtades
sagedamine.
Määr aetakse kas koertega august wälja wõi jälle
asub kütt augu lähedusesse walwama.
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Rebane.
(Der 3ucbs, лисица, Canis vulpes.)
l^õik rabwao on juba algusest saadik rebast -übehs
hõige targemaks ja Kavalamaks loomade seas pidanud
ja kõiksugu imelood tema ka^valusest^on rabwa seas liikumas.
Jaanuarikuul leiame rebase enamaste metsa äärtelt;
on lumi Rõwa, siis luusib ta põldudel ringi, öeesama
sünnib ka küünlakuul, mille keskpäevadel jooksuaeg algab
ja wabel märtsikuuni wältab. emane kannab 9 nädalat
ja toob aprillikuu teisel poolel wõi maikuul, Eestimaal
sagedaste juunikuul, J—12, enamaste aga 4—7 poega
ilmale, kelle silmad ja kõrvad umbes kabeks nädalaks
kinni kleebituks jäawad. poolteist kuu wanuselt mängijad
noored rebased juba urka (pesa) ees, kuna ema nende
eest murelikult boolitseb ja selleks, et pesa neil bästi pebme
oleks, oma kõbu alt karwu wälja rebib. Mai- ja juunikuul wiibiwaö rebased pesa läbeduses. Juulikuul bakkab
emane poegi roowkäikudele kaasa wõrnia, asub selle kuu
lõpul päriselt wilja põldudele, kuna aga peale lõikust teda
võsastikust leidub. Dilisel sügisel labkuwad pojad wanast.
5ügisel ja talwel poeb rebane wabel baopinusse. 5uwel
ja bea ilmaga luusib ta igalpool ringi ja magab ka labtise taewa all. Roowkäikudele läbeb ta alles ööseti, suwel
ja waiksetes kobtades ka päewadel. Näbtawaste magab
ta ainult bommikutundidel, iseäranis talwel, sealjuures
püüab ta ennast wõimalikult warjul boida. Saagiks lan»
gewad temale kõiksugu loomad birwewafikaft peale kuni
sitasitikani, ftõige robkem bäwitab ta biiresid. Ci põlga
ka mune. Calwel maitseb ta ka raibet, ja siis on wõimalik teda sööda pealt lasta, pistab ka teised wigased
wöi tõbised rebased kinni. Juurtes metsades elutseb re»
bane barwa ja elanikkudeta maad põlgab ta päriselt, ftubu
bunta robkem asub, seal wäbeneb rebaste arw, sest et
wiimased bundi söögisedelil seisawad; buntide wäbenemisega
robkeneb rebaste arw.
Rebaseid on Eestimaal juba saja aasta eest barwa
olr>"d.
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Kõige rohkem tarwitufel on küll fee jabiwiis, et re*
bane daksi koertega august wälja aetakse, wõi jälle walwab kütt augu läbedal ja meelitab, põldhiire bäält järel
tehes, wa' reinuwaöeri wälja, peetakse ka ajujahti j . n. e.
niisama püütakse rebast ka raudadega, kus rohkeste rebaseid, seal tarwitatakse kibwtipillisi. Wäikestest aukudest
wõib rebase wälja suitsetada, kuna übte auku. muidugi
tuule poolt, suitsewat tuld tehtakse (riidenärud, niisked
heinad, wääwel) ja kütid teiste aukude (käikude) juurde
walwama seatakse. Ci ole küllaldaselt küttisid käepärast,
wõib muist uakusid pealt wõrguga kinni panna.

Saarmas.
(saarwas, saarem, udras, kerb, nirk, saarmas, Der 3isckotter.
выдра, пор шня, Lntra vnlgaris).
Saarmat leiöub peaaegu igaltpoolt Curopast ja keskdasiast, wäljaarwatud põhjamaad, Ca elutseb seesugustes
jõgedes, maaalustes käikudes, kus kaldal mets kaswab,
käigu awaus seisab paar jalga allpool weepinda. 5eesugune käik on umbes süllapikune, tõuseb ühtelugu kõrge'
male ja lõpeb kuiwas, awaras rohuga wooderdatud koopas. üeine, kitsam awaneb kuiwa kalda peale ja on
arwatawaste õhu puhastamiseks määratud, Saarmal on
enamaste mitu seesugust pesa ehk auku, wahel asub ta ka
wee läheduses serwatesse rebase ja määra aukudesse.
Cõuseb wesi äkki kõrgele, siis põgeneb ta poollängus
kaswawa puu õtsa wõi õõnsasse puusse, talwel wiibib ta
allikate ja lahtise wee läheduses, pea jooksuaeg on
weebruari-, märtsikuul; kuid ka muul ajal tuleb seda ette,
sest noori saarmaid on peaaegu igal kuul leitud. Cmane
kannab 9 nädalat ja toob siis, enamaste maikuul —,
2 kuni 4 poega ilmale, pojad lõhkuwad juba juulikuul
pesast ja läbewad emaga seltsis kalapüügile, kolme aastaga on nad täis kaswanud. Noorelt kinni püütud saar»
mad saawad hästi taltsaks, neid wõib ka kalapüügiks wälja
õpetada, kala püüdes ujuwad nad alati wastu wett.

N
toioufcs on halab, wäbiö, Konnad, wefirotib ja wahel Ka
linnud.
Jabiwiifiö: suwel Kuuwalgel ööl walwates; talwel
jõe jäeaukude juures walwates; wõrgud; rauad, lõksud
j. n. e. Nahk on niihästi talwel kui suwel ühesuguses
hindas.

Hugis.
nühkis, Karp, Der Cdel- oder BaummarÖer, куница, л сная куница, Mustela martes.)
Nugist leidud praegu igaltpoolt Curopast. Clutjeb
enamaste tihedates leht- ja okaspuu metsades ja on pea
aegu niisama hea ronija nagu oraw. harilikult läbeb ta
juba enne päikese loojaminekut oma öösisele rööwkäigule.
Saagiks langewad temale peaasjalikult orawad, siis aga
ka kõiksugu eluolewused hiirest kuni jänese ja hirwewasikärn, tihasest kuni metsiseni, peale selle toidab ennast puuwiljast ja marjadest ja käib heameelega ka mesipuudel
külaliseks,
päewal puhkab ta wareste, harakate, ora»
wate pesades ja puu õõnsustes, wahel aga ka puujuurte
wahel ja maa sees aukudes. Jooksuaeg on jaanuarikuul ehk weebruarikuu algusel, (mane kannab 7 nädalat ja sünnitab siis 3—4, wahel isegi kuni 8 poega,
kas puu õõnsuses wõi orawa pesas, ftinui püütud nugised jääwad hästi taltsaks.
Eestimaal leidub nugiseid ainult wähese! arwul.
Jabiwiis: talwel wärske lumega mindakse nugise jälgi
mööda nii kaua edasi kuni ta üles leitakse ja lasta saab.
Üeifeks koputatakse nii kaua puu wastu, kuni ta pesast
wälja kargab. — Nahk on hästi kallis.

Rärp
(tõhk, Kask, narits. kodune nugis, kiwi-tuhkur, Der f5aus*
oder SteinmarÖer, куница-б лодушка, Mustela toina.)
karbi eluwiis on üleüldistes joontes samasugune nagu
nugisel, ainult et ta rohkem eluhoonete lähedusesse hoiab

м
ja oma pesa puuwirnaoe sisse, wanabesfe müüridesse ja
Kiwibunikutesfe a\utab, mõnikord asub ta isegi linnades.
Räib wabel ka päewaajal rõöwRäifcuoel.
l^una mei! nugise ja karbi wabel weel õieti wahet
ei osata teba, siis toome siin paar täbtsamat tundemärki:
ftärbil 011 käpad alt paljad, nugisel aga karwased.
Rärbi kaelaalune ja rind on walged, nugisel kollased.

Cõbfc
(tubkur, tubkra, naurits, Karp, kärbits, nirk, toku, der
jltis, Rat3, ötänker, хорекъ, Foetorius putorius.)
eiuwiis üleüldistes joontes samasugune nagu kärbil, ftui kba birmutatakse, kõdistab ta nagu barakas
ja pritsib baisewat wedelikku wälja.

Metsis
(mõtus, Das fluerbubn, глухарь, Tetrao urogallus.)
l^ui metsis mängib (laulab, kudrutab), siis on ta oma
lauluga niiwõrd ametis, et ta sellel ajal midagi ei kuule
ega näe. Niisuguses eneseunustuses on ta aga ainult neil
silmapilkudel, kui ta wikati luiskamise sarnast häält teeb.
Kudrutama bakates teeb isametsis harilikult seesugust bäält.
nagu löödaks kahte pulka kokku (klipp klapp). Csiotsa
peab ta iga seesuguse heli wahel pikemat waheaega, kuid
aegamisi muutub waheaeg lühemaks ja takt kiiremaks
ning ägedamaks; need helid sulawad trilleriks ja siis kostab nagu kindla korgi äratõmbamine pudeli pealt, millele
siis ülemalnimetatud wikati luiskamise sarnane, 2—3 se*
kündi wältaw, heli järgneb ja ühtlasi ka laul selleks KOP
raks lõpeb. Seöa kudrutamise laulu kordab ta mitmel
korral. €nne ja peäle seda luiskamist näeb ja kuuleb ta
hästi. Niis siis jääwad kütil läbinemiseks ainult weel
kaks, kolm luiskamise sekundi, mille puhul ta kolm, neli
sammu edasi astuma peab. Niipea kui lind waikib. peab
ka kütt wagusalt nagu hiir paigale jääma seniks kui uus
luiskamise sarnane heli, mõnikord alles hulga aja tagant,
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jälle lähenemiseks rnabti annab. Ka laskma peab luiskamise ajal; muidugi maksab ainult siis lasta kui lindu
selgeste näeb. Pimedikus äralenoawa linnu peale ei lase
tublid kütid ilmaski. Muul ajal on metsis wäga erk, nii
et ta wäbematki kui krabinat kuuleb ja kobe ära lendab.
Ca elab paksudes metsades, pebmete ja samblaste rabade
lobedal.
Ofaw kütt wõib beaöel mängupaikadel, kuni kolm
metsist maba lasta, aga robkem, nagu kuulnud olen, ei
saa übel bommikul mitte.
harilikult kestab metsise mängu aeg kuni maikuu
keskpäevadeni.
Maikuul bakkab ema auduma ja audub
kuni kabeksa poega wälja.
Noorte metsiste jabiaeg algab 15. juulil ja kestab
umbes kuu aega. Selle aja jooksul kannatabad nad
bästi koera (lafewaö kütti koeraga ligi tulla). jabiaja
algul on noored linnud suurtes männa, kuuse ja ka kasemetsades; aga et neil wefi tingimata rarwilik on, siis on nad
kuivadel ja põuastel aastatel rabade, allikate ja jõgede
läbedal. Diljem, kui marjad juba walmiwaö, läbeb pesakond bommiku wara, enne päevatõusu met\a\i wälja la»
geda soo wõi raba peale, kus marju kaswab, keskpäeva
ajal tulewaö nad libedasse metsa tagasi ning õbtu poole
läbewcid jälle marju sööma.
kui pesakond üles aetakse,
siis lenöawaö noored linnud harilikult laiali puude otsa.
Nüüd peab paika täbele panema, kus pesakond lendu tõusis, sealt kobalt eemale minema ja siis tagasi pöörama,
kui linnud puude otsast maba lasewaö ja häälitsema bakkavvad. kui kaua nad puude otsas istuwao, seda peab
kütt juba oma äranägemisest ja asjatundmisest teadma:
mida wanem pesakond, seda kauem nad jäiga ei anna,
sellepärast on kõige mõistlikum maba istuda ja oodata,
kuni nad bäält tegema bakkawad. kui sinna paika biljaks jääte, kubu juba ülestõusnud pesakond ennast koguma pidi, siis ei leia teie neid enam sealt, sest et ema, niipea kui ta pojad kokku on kogunud, kobe neid sealt ära
wiib; nii wõib lendu aetud pesakonda bomme sellest paigast wersta paar ja robkemgi eemal leida.

76

Mingi asi ei bäwita linnusugu nii, Kui emabe täp- .
mine. Noor ema on harilikult esimesel aastal lesk, ebh
on tal Kõigest iiks, wäga karwa ka kaks poega; wana ema
jälle, kus ta tänawu aasta pesitas, pesitab ka tulewal aastal sealsamas ja toob suure pesakonna, Sellepärast bäbenegu kütid emasid lasta.
Isametsist lasta on boopis teine asi: teda on ainult
sugutamiseks tarwis ja ta ei booli pärast poegadest sugugi,
paljud arwawad, et ta armukadeduse tõttu koguni pesa
ära lõbkuda püüab, kuidas see asi küll on, aga see on
õige, et niipea kui ta pesa leiab, munad kobe puruks taob.
]jamet|ifeiö lastakse mebe moodi, aga see ei takista lindude sigimist põrmugi.
)sametsiste peale on linnukoeraga wäga raske jabti
pidada, sest ta elutseb wäga paksudes ja pea läbipääsemata metsa padrikutes.

pebme, samblane, suurte mätaste, pika robuga ja murdunud puudega kaetud soo on tema armsam elupaik, öeda
juhtub sagedaste, et isametsis sarnastes paikades enam kui
wersta maad koera ees jooksed, ja teda seal taga ajada
on nii wäsitaw, et barwa mõni kütt teda taga jõuab ajada.
Соге on niisugust «wana poissi" maba põmmutada, aga
teda metsast koju tassida ..wõtku see ja teine!" Raske ramp.
Mängu ajal laskmiseks tuleb kõige jämedamaid kaawleid tarwitada, sest lasta tuleb kauge maa tagant. Noorte
metsiste laskmiseks on nr. 9 baawlid küllalt jämedad, aga
wana metsist ei lase nende baawlitega ka 30 sammu takka
maba. iseäranis weel siis. kui püss balb on, kui ta odawa
ja balvva robuga laetud ja kui laengutel takutropid peal on.
flga osawa pauguga beast püssist, mis boa robuga laetud
ja kui laeng kõwa tropi all, wõib wana metsist lübikese
maa takka ka isegi nr. 10 baawlitega maba lasta, flga
igakord ei ole õnne metsist nii ligidalt lasta, sellepärast
peab sarnase jabi tarwis baawlid nr. 1 ebk nr. 2 wõtma.
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Ceber
(Das Birfcbubn, тетсревъ, Tetrao tetrix.)
Jfateber ei auõu ega booli oma poegadest niisama midagi,
Kui isametsiski. Cema elab üksikult ja enamaste kasemetsades, kus suur robi kaswad ja kadakaid leida on, toidab
ennast puupungadest, armastab sipelgamune ja kõiksugu
metsmarju. Dommiku wara bulgub ta palju ringi, aga
palawal ajal poeb wõsastikku.
Ceõre mäng algab aprilli algul ja nad mängiwad, kas
metsas, ebk metsa läbedal kuiwal lagendikul. Waat, mis
moodi tedresi mänguajal lastakse, kütt teeb sinno kobta,
kus ta teab tedred mängimas käiwat, okstest onni ja ootab seal sees lindu. Mida wäiksem ja soojem ilm, seda
waremine algab mäng. Wabel lendab kukk juba enne
koitu mänguplatsile, ajab seal tiiwad ja saba laiali ning
kõik suled kobewile, keerutab ükslugu übe koba peal ringi,
nokutab peaga ja kudrutab ning pubub metsikult. 5iis
bakkawad ka teised tedrekuked metsast wastu pubuma ja
mänguplatsile lendama. Denöe wabel algab balastamata
wõitlus: wastastikude boopide rabe all kukuwad nad kukerpalli maba ja suled lendawad igasse külge. Nüüd kõlab pauk, paar kolm tedre on maba lastud, teised lendawad laiali; aga warsti lendawad nad riiuplatsile tagasi,
tallajad ja sasiwad surnute kallal, kisuwad uueste, jälle
kõlab pauk, jälle lendawad nad laiali ja jälle tulewad nad
tagasi, flgci waata, bommiku poolne taewas bakkab punetama, juba tungib esimene päikese kiir igalepoole, kõik
asjad paistawad walges selgeste; nüüd kutsub ema teder.
Mängualustaja kukk lendab läbema puu õtsa. Cma teder
lendab puust puusse, laseb mängu platsile maba (mängus
on wabel mitu ema), loksub, jookseb, ja teeb nii, nagu
tabaks ta riidu labutada, aga see läbeb ikka ägedamaks
ja ägedamaks; aga mängu alustaja kukk toimetab nüüd sellel ajal seda, mille pärast teised nii kibedaste riidlewad.
päike on juba kõrgele tõusnud, ilm läbeb palawaks,
tedred lendawad ära ja mäng on lõppenud. ftiiit tuleb
onnist wälja ja korjab mabalastud linnud ülesse, flga
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iga Kord pole Küttimine nii õnnelik, suuremalt jaolt on
onn asjata tehtud, sest harwa lendawad tedred ta lähedale,
kõige parem on mängu platsi lähedale põõsa warju istuda
ja, kui tedred laskmise kaugusele ei tule, siis juba ise
nende juurde roomata.
Ш kestab see maikuu kefkpäewadeni. kui mängu
alustaja» kukk maha lastakse, siis ei lenda teised kuked
sinna paika enam mängima, waid lähewad teise paika, ehk
teise mängualustaja kuke juurde.
On tedrefid wähe wõi ei tule nad nii ligidale, et parajaste lasta wõiks, siis tarwitatagu järgmist abinõu, mis
peaaegu alati mõjub. 5ee abinõu seisab tedre kudrutamise järeletegemises, ^edrekukk arwab mõne teise tedrekuke seal olewat ja jookseb wõi lendab kobe wõitlejate
lähemale, kus juures teda hea lasta on. kui tedrekukk
aga kütti enneaegu märkab, siis ei tee ta küti pudrutamisest midagi wälja ega tule lähemale. Ci aita see abinõu,
peab kukele lähemale roomama. See on igatahes waewaline tõö ja wilumata küti käes ei õnnesta see hästi,
paksu, kastese rohu sees ei ole sugugi mõnus roomata,
pealegi peab korraga kõige halwemas seisakus minutite»
kaupa liikumata paigale jääma, kuni juhtumisi erguks saanud kukk jälle wagusamaks jääb. Mõnikord roomab ja
hiilib kütt terwe tunni aega suures ärewuses ja magusas
lootuses, aga seal saab kukk korraga rahutuks ja paneb
minema.
Warsti peale palawate ilmade kätte jõudmist on jahipidamine linnukoera abil isatedre peäle wäga saagirikas;
sellel ajal on ta sulil, laseb õige ligi ja lendab wiletsaste.
Сеоег teeb pesa kaasikusse ehk tihedasse wiserikku
ja audub, nagu teisedki linnud, kolm nädalat aega. Ca
muneb 8 kuni 10 muna, audub aga harwa Koik wälja:
harilikult on poegi 6—8 tükki. Wahel saawad nad kõik
külma ehk suure wee läbi hukka. Siis muneb ema uueste
ja audub uue pesakonna wälja, seesugust pesakonda hüütakse „hiliseks" ehk „äbarikkudeks", poegadel on alles
udusuled aga lendawad juba. kui heinamaad allee niitmata, hoiawad pesakonnad endid nende lähedal. Dommikül, enne päikese tõusu, toidawad nad endid rohu seemne-
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tega mööda robtu laiali olles; Keskpäewa ajaks koguwad
nad kuuikusse kokku ja põewad põõsastesse, kus nad õige
julgelt seisawad, et astu kas wõi peale; õbtul lähewad
jälle heinamaale.
peale beinanütu läbeb pesakond libeda metsa alla.
Rui marjad walmiwad, lähewad nad marjamaale ja toidawad endid nendest. Sellel ajal on kõige parem aeg
neid küttida. Metsas on neid raske üles leida, ja kui
neile peäle juhtub, kui pojad juba suured on, lendawad
nad mööda puid laiali, puude otsast lendawad nad, seda
silmas pidades, kui wana pesakond on, palju rutem maha,
kui näit. metsised. Natukese aja pärast teeb ema häält,
mille peäle nad puude otsast maha lendawad ja ema
ümber koguwad; kui nad ennem kokku jõuawad koguda,
kui kütt tuleb, siis wiib ema nad ära. Äga kui üksainus
poeg puudub, siis jääb pesakond mitmeks tunniks sinna
paika ja alles siis lähewad teise kohta, pesakond läheb
ruttu kaugele ja püüab läbipääsemata padrikusse peitu
minna, (ma armastab wäga oma poegi ja, mida nooremad nad on, seda suurem oa ema armastus. Wm pesa»
kõnd ülesse ajada ja pojad alles wäikesed on, siis jookseb ja loksub ema nii kaua koera ees, kuni pojad peitu
on jõudnud pugeda.
Metsalind armastab wäga kändlikkusi, sest seal on
palju hagu ja kaswab marju, iseäranis maasikaid, tedred
armastawad ka sipelgapesades tuhnida, kuhu harilikult
neil sulgi maha jääb. Wana kütt saab kohe oru. kus
teder ehk pesakond söömas käib, see paik on ära tallatud,
rohi sõtkutud ja kaste rohu pealt maha pühitud.

Caanepiiii
(metspüü, laanelind, kaasikpüwi, kSrbepüwi kuusepüwi.
das Daselhuhn, рябчвкъ, Tctroa lbonasia.)
laanepüü elab melsa ojade lähedal, alati paksus ja
suures kuuse- ehk männametsas.
poegi on temal kuni kümme.

so
CinnuRoeraga on laanepüü peale wõimata jabti pidada, sest ta elab nii paksus tihnikus, et üleslendamisel
teda wõimata naba on, waid ainult ta lendu kuulda wõid.
uema peäle pole muud jabipidamise wiisi, kui vvilega ligi
meelitada ja see j abt on küllalt saagirikas.
Nüüd on kewadine jabt laanepüüde peale keelatud,
aga ka sügisel, septembri lõpul tuleb ta wile peale ligi.
Sellel ajal läbeb kütt me\\a, seisatab tihtilugu neis
paikades, kus püüsid on ja teeb wilega ema häält järele.
Rui järeltegemine Õige ei ole, siis ei lenda lind ligi, waid
bäälitseb wastu, see wõib ei tea kui kaua kesta ja kütt
wiidad asjata aega. Sarnasel juhtumisel on parem laane»
püü bäält õppida õieti järele tegema ja siis alles neid küttima minna. Rai ta juurde lendab, siis on ta alaliselt liikumas, istub puu oksale, lendab oksalt oksale ja jookseb
laialiaetud sabaga.
hirmutatud püü istub nii kawalaste puu õtsa ja
boiab ennast oksa wõi tüwe ligi, et harjumata kütt silmad
peast wälja wõib wahtida, aga siiski lindu ei näe. l^eskpäewa ajal ei lenda püü enam wile peale ligi ja küttimine on lõppenud kuni õhtuni, siis tuleb ta wile peale
jälle ligi — kuni päikese loojaminekuni.
karjunud kütid on nii osawad püü küttijad, et nad
linnu lennu-rabina järele juba ära teawad, missuguse puu
otsa. kui kõrgele ja missuguse oksa peale püü maha laskis.

föorpiits
(metsnepp. waldsnepp, kurwits, kurp, liiwatilder, tuik, die
Walöfcbnepfe, вальдшнепъ, Scolopax nisticola).
Korpiitsa küttimine on ainult kewadel, lennu ajal;
linnu koeraga saab teda wäga harwa üles ajada.
Cennuaeg algab päikese loojaminekul ja kestab kõige
rohkem üks tund ja weerand, korpiitsad lendawad kuni
kesk aprillini, wäljaarwatud külmad ilmad ja kange wihma
aeg. Mida wäiksem ja soojem ilm, seda paremine nad
lendawad. Nad lendawad igasugustes metsades, nagu —
männa, kuuse, kase jne. metsas, armastawad aga märgi,
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allihoji paiku ja hobtoji, hus palju tibeociio põõsaid ja
noori kuuski on.
(DetfaÖäB, RUS seda mitte leida pole ja kus soosid ladedal ei ole, ei elutse korpiits mitte, paksus metsas lendab ta
ikka puude latwade kobal, äredas metsas — pooles puus,
sellepärast on neid madalas ja lagedamas metsas parem lasta.
l)eas lennupaigas saab kuni kümme pauku l a s t a j a bei ka rohkem, aga igakord ei õnnesta pauk, waatamata
tema tasase ja vvarese sarnase lennu wiisi peäle. Õbtu ämarikus petab metsas kaugus ja sellepärast eksib ka laskmisega.
lennust laskmine nõuab kaugele laskjat püssi ja haaw*
leid nr. 8.
karjunud ja wilunud kütt tunneb juba metsa seisukorrast ära, kus korpiitsad lendama saawad, aga sellest polo
weel küllalt, Waja on nimelt teada, kus kobal nad kõige
paremine lendawad, ning seda teawad ainult kõige paremine kobased elanikud, kes metsa naabruses elawad.
Mida robkem korpiitsa jabil kütta on. seda parem
ja lõbusam, llemad ei ole üheteisele tüliks, waid ennem
abiks: laskis üks mööda, lendab lind sagedaste teise ette
— ükslugu kõlawad paugud, peäle jabi bakkawad barutused, kes ja kuidas keegi laskis, mispärast keegi mööda
laskis j . n. e. Wiimaks läbeb jutt juba päris luulewalda:
kui kellegil õnn oli lindu maba lasta, siis laskis ta just
taewa alt, ja kes mööda laskis, laskis sellepärast, et lind
weel kõrgemal, pealpool taewast lendunud. Niiwiisi armustab kütt alati oma juttu ilustada, see on neil juba
«were sees".
5ügisel saab korpiitsat ka linnukoera abil lasta. 5iis
armastab la kuni külma tulekuni kõrgetes kase saludes,
mille läbedal sood, ebk taliwilja orased on, wiibida. Ca
ei armasta sarnaseid paiku, kus pikk robi kaswab (seda
sellepärast, et iemal wäga punnis silmad on ja robi Sõrub
neid hõlpsaste) waid ta on niidetud beinamaadel, ja kui
metsasalu läbedal soo ja taliwilja oras on, siis boiab ta
ennast enam orase, kui soo läbedal.
ftui koer ta ülesse ajab, siis püüab ta nii ilma mürata lennata, kui wübegi wõimalik, ning warjab ennast
lennates küti eest ikka põõsaste warju.
«
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Rabakana
(footeoer, Kahijas,

oas GDorajtbubn, б лая
Lagopus albus.)

куропатка,

See lind pesitab enamaste tasastes samblastes rabaoes, kus wäikesed ja barwad kuuse- ebk männatukad kaswawao. Mune on temal kuni 12 tükki. Cma ja isa
ciuöuwaö kordamööda, pojad on alles udusulgedes, kui
juba lendama hakkawad. Mida suuremad nad on, seda
kaugemale lendawad, nad püüawad alati metsa peitu len»
nata, iialgi aga ei lase nad endid puude otsa maba. ]\ab
boolitsewad wäga poegade eest. ftui koer rabakana pesakonna leiab, siis pistab ema poegadega minema, kuna
isane lind koera ees, tiiwad laiali, uperpalli lööb ja loksub,
ta tabab sellega aega wiita, et pesakond peitu saaks minna
ja koera teise külge meelitada.
)sase bääl on wali ja järguline, kolab umbes trummi taoliselt, sellepärast büüawad mitmed küttid teda ka
„trummilööjaks".
Rabakana lendab bästi, ilusti ja õtse, ainult harwa
on lennu rabinat kuulda. Eui marjad walmiwad, siis on
rabakanad marjamaadel, Nad on wäga maiad pohla-,
mustika- ja sinikamarjade peale, armastawad liiwa sees
supelda, ning boiawad endid kanarpikurikastes paikades.
l)ilisel sügisel tulewad nad põldudele, kust wili ära on koristatud, sellel ajal lasewad nad küti koeraga jälle õige
ligidale, wist küll sellepärast, et ta muudes paikades nii
maitswat toitu ei leia.

põldpüü
(nurmkana, püwi, das Rebbubn, 5eldbun, с рая куро
патка, Perdix сіпегеа).
See lind elutseb alati kuiwade!, liiwastel ja kõwa
pinnaga kõrgustikkudel, pesitab lebtpuu põõsastikkudes,
suwe- ja taliwilja põldudel. )sa- ja emalind bakkawad
maikuu lõpul kordamööda auduma, audumise aeg kestab
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kolm nädalat; neil on Kuni 20 muna. pojad baKKawad
juba, nagu radakanadki, siis lendama, kui nad alles udu»
julgedes on. põldpüü lendab ruttu, ta tõuseb maapinnast
vaari arssina kõrgusele ja lendab siis otsejoones kui kuul
edasi, mille juures belifewat häält sünnitab, pesakond otsib
alati niisugust paika, kust kobalt ta ruttu vaenlaste eest
pakku saab minna, sellepärajt on nad ikka paksu wõfastikkude, metia ja kuristikkude läbedal. Marjamaadel käib
põldpüü barwa, on aga maias fuiwilja, erneste, kartulite,
tatrate ja naeriste peale.
laki aeg algab 15. augustil. Nad lasevad õige ligi,
ja kui nad üksaawal laiali on, siis tõusewad nad ka üksikult lendu ja ei läbe kaugele, ftui pesakond paukude läbi
mitmesse jaosse on peletatud, teewad wanaö wttrsti käält
ja Roguwaö oma pere sinnasamasse paika kokku, kust neid
laiali peletati; pojad tulewad jookstes kokku (põldpüü jookseb, oma lübikeste jalgade peale vaatamata, vväga wile*
daste, nii et kütt suure waewaga baawatud linnule järele
jõuab jooksta). Nüüd wõib, kui laskmise paik wäbegi kobane, terme pesakonna maba põmmutada, mõistlik kütt aga
ei lase vvanu lindusi kunagi maba.
põldpüül on wäga kõwaö suled, nii et 40 sammu
takka (barilik kaugus, mille pealt põldpüüsid lastakse),
beast püssist teda igakord maba ei saa lasta. Ma olen
nende laskmiseks igasuguseid baawleid proowinud ja olen
sealjuures täbele pannud, et jämedate baawlitega teda
burvva maba saab lasta, aga 9. numbri baawlitega olen
ma neid alati surnuks lasknud, ebk lind kukub maba ja
ei liiguta enain paigast. 5ee on wäga loomulik ja libtne:
jämedate baawlitega laeng, ütleme baawlid nr. 5, jooksewad 40 sammu peale nii barwa, et nii wäikene lind, nagu
põldpüü on, kõigest übe kuni kaks baawelt pibta saab.
Ja kui need temast läbi ei jookse, waid ainult riiwawad.
siis lendab lind ära; kui aga tiiwad ainult läbi on lastud
ja jalad terweks jäid. siis jookseb ta ära. Selle wastu
aga löövvaö 9. numbri baawlid tale 5—6 baawa, mis ta
tiiwad ja jalad purustajad, wõi sagedaste ka surmawalt
baawawad. ftui põldpüüd kergelt baawate ja temal jalga
ei purusta, siis ei otsi teda iga koer üles. Mõni koer
k'
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otsib iga seltsi Kaasatud linnud Kauge maa peält hästr
ülesse, aga haawatud põldpüü baifu ei tunne ta mitte.
Rui pojad alles noored on, siis lasewad nad Kütti
õige lädedale tulla, nui nad aga vvanadega ühesuurusteks
saawad, siis on nad wäga ergad, tõusewad Koik korraga
lendu, lasewad tüki maa täna mäda ja teise korra ülesajamise peale kaowad nad Ьооріз silmapiirilt.
l)ilja sügisel, ontuti, lasewad nad koristatud wiljawäljadel jälle kütti läliedale tulla, ftui nad õökortcri on leidnud, siis koguwad nad hunikusse kokku, teewad ringis rea,
panewad pead wäljapoole ja magawad.
Selle koda neale jääb suur ümmargune ring, mis
kütile näitab, et siin kobal pesakond püüsid elutseb.

tikutaja
(möbitaja, taewa sikk, sokapart. birnuti, mõbites, die Dekassine, бекасъ, Gallinago gallinaga).
uinutaja elutseb siis, kui ta alles kewadel meie juurde
lendab, märgades soodes, kus pikk sammal ja põõsad kaswawad. Dommiku wara on ta põõsastikkude ääres, päewal lagedal mudastel paikadel, ööseks läbeb ta põõsastikku
peitu.
peab arwama, et ta sarnastes paikades mängib,'sest
sellel ajal lendab ta teistwiisi ja ei bäälitse ka mitte nii.
kui barilikult. Sellel ajal kutsuwad mõned kütid neid ligi,
nende bääli järele tebes, tikutaja jookseb kui nool selle
peäle küti juurde, kes ta maba põmmutab.
tikutaja ei ole kunagi nii ilus, kui sellel ajal. tema
üksi elustab siis metsikut ja surnud paika, lia lendab kiireit, kõrgelt ja suurtes ümargustes ringides soo kobal, iga
ringi juures übtepubku üles ja alla bõljudes, sealjuures
oina määgimise sarnast bealt tebes. Sellepärast büütakse
teda mõnel pool „taewasikuks".
5eda bäält ei tee ta mitte suuga, waid tiiwad sünnitawad seda õbu sees.

Barnastesfe paikadesse jääb tikutaja 10 päewa ümber, aga wäga karwa pesitab ta seal, ta pesitab kartlikult
niisugustes paikades, kubu naljalt ligi ei saa.
tikutajal on, nagu kõigil nepi tõugu lindudel, kuni
4 muna, inida ta 3 nädalat audub.
varasel kewadel bakkab noor tikutaja juba maikuu
lõpul lendama.
)abiaeg algab Peetri päewast, 29. juunil. Sellel ajal
tuleb ta ligipääsemata paikadest ära, ning elutseb siis igasugustes märgades soodes ja rabades, armastab aga enam
pebmeid, poriseid paikasid, ei salli tibedat ja kõrget robtu,
ei lenda ka kunagi sarnasesse paika. kui aga robi maba
niidetakse, siis elutseb ta beameelega seal. Wahel wõib
mõnest niisugusest kobast neid kümnete kaupa lendu ajada,
niisugusel korral lendawad nad teise rabasse, ebk kui seda
ligidal pole, siis üsna kuiwa kobta, kubu nad kuni ööseni
jääwad.
pebmes soos, ebk seal, kus wett palju on, kuuleb
ta eemale kaugele küti läbenemist, tõuseb kisaga lendu ja
ajab ka teised minema. Wahel kaowad nad boopis silmist,
ebk lendawad kõrgel soo kobal, ja kuigi nad endisesse
paika maba lasewad, on nad aga siis nii ergud ja ette»
waatlikud, et wõib terwe päew nende ümber jännata, aga
maba lasta ei saa übtegi.
tema küttimisel peab hästi paika tundma, mitte üksi
seda sood, kus nad elutsewad, waid iga põõsast ja mätast,
mille läbedal ta olla armastab. Rabas on nimelt kõigil
neppi seltsi lindudel oma armastud kobakesed. kui seal
übe maba lased, wõtab teine selle paiga omale; nii näit.:
kus topelnepp oli, sinna tuleb jälle topelnepp jne. kui
koer liiga äge on, siis peab teda nööri otsas pidama.
Sügisel, kui tikutaja laisk ja julge on, ei saa teda
ilma koerata kudagi lendu.
kõige parem jabiaeg on tikutaja ja üleüldse kõigi
soolindude peale, päewal, ning iseäranis palawa ilmaga,
sest hommikul ja obtul sööwad linnud ja on siis wäga ergad ja ei lase naljalt ligi.
tikutajaid on juulikuu teisel poolel kõige robkem
leida.
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(Diba läbeöamal tikutajal äralennu aeg on, feoa julgem ja rakulisem ta on. Ära lendav ia teistest lindudest
hõige wiimasena, ohtobrihuul.

Copelnepp
(Die Doppelscbnepfe, дупель, Scolopax major.)
Copelnepi jabti laetakse hõige paremahs soolinöuöe
jabihs, sest topelnepp elutseb paihades, hue herge hala on,
suurtee parweöes, laseb õige lähedale, lendab rasheste ja
laseb jälle ligidale maba.
topelnepp ilmub hewaöel warsti peäle tihutaja siia
tulemist ja elutseb igasugustes märgades soodes, hus wõ=
sastih haswab. päevaajal on ta lagedatel paihadel. fte=
waöel saahs neid wäga palju mängust lasta, aga uuema
jahiseaduse järele on hewaoel jabt nende peäle heelatud
ja sellepärast meie siinhobal nende mängu ei hirjelda, ega
mängust lashmisehs õpetust ei anna. See on ha wäga
mõistlih ja tarwilik, et hewadine jabt heelatud on, sellel
ajal wõihs terwe nende sugu ära bäwitada.
ftirgeline hütt ootab topelneppide lennuaega niisama'
suguse Kannatamatusega, nagu peigmees pulmi, Cennuaeg
algab poolest augustist. Sellel ajal on topelnepid igasugustes märgades soodes, aga lendawad ha parwedewiisi üsna
huiwadesse hobtadesse, siishi enam niishetesse, robistesse
heinamaadesse, aredatesse lehtpuu põõsastihhudesse ja õre»
dasse noorde metsa, hus soo wõi raba läbeöal on.
Copelnepp ei ole igal aastal iibe ja sellesama paiga
peäl; aga hus teda hord naba on, siis lendab ta sinna
lennuaja lõpuni. Wahel leidub teba aidadeshi, iseäranis
kapsastes ja hartulites.
]gal aastal ei ole ühepalju topelneppisi. Rga hui
neid palju ebh ha heshmiselt on, siis wõib hütt. hui hoer
bea on, ühe päewaga neid huni 20 paari maha lasta.
Wahel on neid mitu tühhi ühes hoos, suuremalt jaolt on
nad aga paari wiisi, kui üks üles tõuseb ja häält teeb,
siis on hindel, et ta ..sõber" husagil sealsamas lähedal on.

Noor, ebk hull pea täiskaswanub nepp lendad weel
wileljamine kui wana.

(Duoanepp
(Die (Doorfcbnepfe,

loaarfcbnepfe,

гаршнепъ, Scolopax

gall hui la).

Mudanepp lendab kevvaoel, peale tikutaja siia jõudmist, meile ning elutseb esiti samasugustes soodes, kus
tikutajagi.
Doiab ennast, nagu öeldud, pebmeöes paikades, armastab sammalt, muda, ning iseäranis porilaukaid. kus
robi ja juured pealwee kaswawaö, nii et ka inimest kannab, kuna all põhjata muda ja wefi on. poriste kallastega jänveöe, jõgede ja ojade ääres seisab ta alati just
kalda ääres, wee ligi.
Doiab ennast enamaste paari kaupa, vvabel on mitu
paari neid koos.
Mudanepp on nii julge, et ta koeraga nii läbedale
laseb, et neid kõike wõib maa peal seismas naba. Ra on
ta nii laisk ja niiwõro julge, et ta koera näbes ainult saba
ülesse- alla liigutab, aga lendu ei viitsi tõusta, peab kas
koera edasi lükkama, wõi jalaga ieba ülesse peletama.
(Dina lõin neid ükskord koera eest ratsapiitsaga kolm
paari maba, seisidad koera nina all, aga ei liikunud paigast.
Waikfe ilmaga lendab mudanepp pikkamesi. luulese
ilmaga on raske ta pibta trebwata, tuul mängib temaga,
kui sulega, loobib ülesse ja alla, siia ja sinna.
püssipauk mudaneppi ei birmuta. гэаша lendab ta
veale ülestõusmise üle 50 sammu kaugele, aga teda pole
kerge jälle üles leida. Wabel paned just täbele, kubu ta
maba laskis, märgid isegi kõrre ebk mätta ära, mille kõrwal ta peab olema, läbed otse sinna, aga mudanepp! pole
übtegi, aga mõne minuti pärast näed teda jälle wana
koba peal. (.'ema ujub ka bästi — nii kui part.
Nende lennuaeg algab alati teisel päewal peale sugisest öökülma, septembrikuu teisel poolel on neid wäga
palju naba, iseäranis mererandades, siis wõib neid wa*
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betpioamata lasta, fee Kestab paar nädalat» siis jääwad
nad wähemaks ja ohtobvikuul on nao kadunud.

pardid.
Partijiö leiduv meie maal kakskümmend liiki, kõige
rohkem tuntud nendest on järgmised neli liiki:
1. (Detspart (parts, tsigaparts, sinikael, oie Marzente, кряква, AUUS boschas);
2. piripart (piilpart, pillipart, pirtspart, ritspart,
mudapart, dieftricfcente,чиранка, Anas m*cca);
3. 3oopart (robupart, die 5pieszente, шилохвостт,,
Auas aeuta.)
4. jääpart (pikk-kael, die Scbellente, гоголь, Nyroca
clangula.)
€fimeft nendest, meie harilikku metsparti (Anas
boschas), leidub enamaste igaltpoolt. Пііреа kui vveeö
kewadel lagunema hakkawad, ilmuwad meie metspardid
paariwiisi, wiibiwad esiotsa heameelega laiadel weewäljadel, ja on suur wesi langenud, siis otsiwad nad oma harilikud pesapaigad üles. esimese muna munewad wahel
juba märtsi-kuu lõpul, täis pesa 7—11 munaga wõib
enamaste alles aprillikuu lõpul wõi maikuu keskpäewadel
leida, flucumife ajal hoiawad isased omastest lahus ja—terwe
sulgimise aja — tihedates kõrkjastikkudes peitus. 5lugusti-, septembrikuul ühinewad metspardid suurteks parwedeks, wiibiwad päewa läbi enamaste merel wõi suuremates weekogudes, lendawad sealt õhtul heameelega mär»
gaöele heinamaadele ja kõrrewäljadele, kust mõne tunni
toitu otsiwad. 5uurem osa metspartisld lahkub meie maalt
oktobrikuul, üks osa aga jääb siiski meile talwitama, nimelt allikate lähedusesse ja seesugustesse kohtadesse merel
ja jõgedes, mis kinni ei külma, niisugustes kohtades
leidub neid teinekord faoanöetena. peatoiduseks on talwel
wiinaköögi jätised (kartulid, mais), mida pimedikus leiawad. fta päewa läbi merel wiibiwaid pariisi wõib peale
päikese loojaminekut suurte parwedena maa poole lendamäs näha. ftus neid ei peletata, seal wiibiwad nad ka
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päewaajal wiinaköökiöe täbebufes ja magawad, kui lohtijt wett pole, lume peol, kusjuures wahib wälja jeawad.
Piriparti (Auas crccca), leidub meil ka hästi sagedaste, fluöub kesk maikuud 8 — 10 muna peol. Ära len*
öob augusti-, septembrikuul.
Ka soopart (Anas acuta) on meie sage külaline.
Siia jõudmise ja äralendamise aeg samal ajal nagu esimesel kabelgi pardil.
Jääparti (Nyroca clangula) leidub meil selle wastu
kõigesagedamine kewadise läbirändamise ajal, märtsikuust
peole kuni maikuu keskpäewadeni. Sel ajal wiibiwad
nad paariwiisi, wahel 4—8 paari., koos enamaste merel ja
suurtes magedawee kogudes. Üksikud jääpardid jääwad
meile ka positama, tagasirändamisel septembri-, Oktobrikuul hoiab jääpart ennast mereranna äärde, sealt leiab
teda ka talwekuudel lahtistelt paikadelt.
lahiwiisidest olgu nimetatud otsimine juuli- ja augustikuul, kui noored pardid parajaste juba lendawad (juuni»
kuu lõpul on poegade liha alles weel alawäärtusline).
Otsitakse linnukoeraga ja lastakse poegi, wõib juhtumisi ka
wana isapardi maha lasta, aga ilmaski mitte wana emaparti, sest et pojad siis kaitseta jääwad ja rööwloomadele
kergeks saagiks langewad. Soowitotaw on ka seal kohal
walwata, kuhu pardid ööseks lendawad. Ka ajujahti wõib
pidada, prantsusmaa mererandades tarwitawad purjepaadi
peal wiibiwad kütid iseäralist suurtükki, millega rohkel
arwul partisid maha põmmutawad. Oftõnelpool püütakse
partisid ka õngega.

CtnÖuöe wäbenemife põbjufeö ja
abinõud selle Kada wastu.
(Deil ei hoolitseta pea sugugi lindude rohkenemise
eest. waid just selle wastu, häwitatakse neid hirmsal wiisil
igasuguste abinõudega, talwel lastakse kobarasse kogunud põldpüüde peale, mõned saawad surma, paljud surma»
walt haawatud: ja kuigi wiimased ära lendawad ja terweks saawad, jääwad nad siiski enamaste suguwõimetuteks.
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üeörefio bobufe peolt, onnist ebk mängust lastes, ei ania
ka emadele armu. Cmasid, Kelle pojad alles udusulgedes,
tapetakse armuta, mis läbi pojad hukka faawaö; nii jaa»
dakse mõne paari noorte ja rammusate tedrede elik põldpüüde asemel, ühe lahja, andumisega ära kurnatud emalinnu, ftuna aga just sarnased kurjategijad kütid ise kangeste karjuwad, et linnud iga aastaga wäbeneöa!
Rui neile öelda, et miks nad niiwiifi teemad, siis
aastatakse: „flb, linda on küll ja kui mina ei lase, siis
laseb mõni teine ikka, ja eks lenda siia jälle mõni teine
ema pesitama," ning palju on weel sarnaseid alatuid ja rumalaid wabandusi. Mitte rändajad, meie maal elajad,
linnud peawaö paika kindlaste ja ei lähe kunagi ilma mõjuwate põhjusteta teise paika pesitama. Ш oleks maa
omaniku poolt emalinnu tapmine niisama rumal tegu, kui
kanakongist kanade mahapõmmutamine; ehk weelgi rumalam : kanu saab osta, aga elusat põldpüüd on raske saada,
tedre pea vvõimata.
CalwifeÖ külmad häwitawaö wäga palju põldpüüsid
ära, palju saab neid ka sügada lume pärast hukka, mis
neid toitu otsimast keelab, paljud surewad rööwlaskmise ja
malaka hoopide all.
5ellepärast on neid ka põhjapool wäbe leida, ja kui
neid leidub, siis lagedatel kõrgustikkudel, kus lund mitte
wäga paksu korrana ei saa koguda, sest tuul pubub ta
pealt ära,
Maaomanikud wõityiwaö igal sügisel endile põldpüüsid tagavaraks püüda ja vabaduses olejatele põldude peale
mõned tukad wilja lõikamata jätta, kust nad sügawa lumega toitu leiaksid.
põldpüüsid on kerge püüda. Neid meelitatakse toiduga ligi ja kaetakse worguga.
On ka niisugusid puurisid, millede uksed kohe kinni
lõöwaö, kui lind sisse läheb. Ct lindu puuri meelitada, siis
riputakfe ftri niiwii[i, et nad teekese sünnitabad, mis puuri
wiib. Ületalve wõib põldpüüsid, kas eraldi toas ehk küünis hoida, põrandale tuleb paari tolli paksuselt liiwa riputada, küünis warsket wett pidada ja ka kubu hagu neile
maha panna ning püüsid igasuguste viljateradega soota, ka
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hagcmaib on Kasulik anda. Kewadel tuleb neil tiiwa sulgesi nii palju Kärpida, lühemaks lõigata, et nad kaugele
lennata ei saa, aga nii wahe waja lõigata, et nad natukene ikka lennata saawad ja neil sellega wõimalik on waenlaste eest warjule minna, kui põllud kuiwama dakkawad,
tuleb püüdele kohane plats wälja otsida; isane (isasel on
rinna peäl suur tume täpp) ja emane lind korwi alla panna,
mille külge pikk nöör on seotud, korwi alla ka teri riputada, ning siis mõne tunni pärast wõimalikult tasa ja ettewaatlikult kõrw nööri pidi nende pealt üles tõmmata,
püüd jooksewad wadadusesse ning pesitawad siinsamas.
Rebane, kull, wares, kärakas, tõhk, nirk, kärp jne.
häwitawad lindusi hirmus palju.
tehaseid hukatakse igate wiisi, kanakulli wõib järg»
misel wiisil püüda: seal kohal, kus kanakulli tihti näha
on, lüüakse neli ritwa nelja ruutarsina suuruse ruudu nur°
kabesse maa sisse; ridwad olgu 4 arsinat pikad ja peened,
ritwade latwa ja paar tolli maa pinnast kõrgemale lõigatakse krammid. Nende krammide külge kinnitatakse külgipidi ja ülesse kergelt kõige kergem ja harwem wõrk.
kulli ligimeelitamiseks seatakse selle wõlgu alla platsi peale
kana kinni, kull näeb nüüd saaki ja laseb täie hooga ennast wõrku, ajab selle maha ja mässib ennast sisse. 5aaremaal püütakse sellel wiisil palju kullisid kinni.
Cõhku ja nirki püütakse lõksudega, raudadega j.n.e.
tarest ja harakat ei saa suuremat lasta, ta on ka»
wal ja ei lase kütti ligi. Neid wõib õige naljakal wiisil
häwitada, paberist keeratakse suhkrupea taoline toru (nii
nagu kaupmehed teewad, kui nad, näit. paari kopika eest
pipart paberisse pakiwad), see toru määritakse seest kliisiriga ehk siirupiga ära ja pistetakse liiwa, wõi lume sisse,
toru terawasse põhja pandakse seesugust sööki, mida wares
wõi harakas armastab. CinÖ tahab sööki kätte saada,
pistab pea paberist torusse, suled aga kleebiwad toru külge
ja nüüd kargab lind üles. kott peas. Wist kartes, et ta
mõne asja wastu wõiks lennata, lendab tu õtse ikka kõrgemale ja kõrgemale ning kukub wiimaks ülewalt kukerpalli alla just sellesama kaha peale kust ta lendu tõusis.
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Jga maaomanik peaks ha waatama, et ta koerad,
iseäranis kassid, lindusi ei murra, Rass on iseäranis suur
rööwel, ta murrab noored linnud Koik maba, ükskõik, kas
neid ära süüa jõuab wõi ei. — Ca murrab murdmise pärast, kui seda märgata on, siis tuleb sarnane loom maba
lasta, ja kui koera ei tabeta maba lasta, siis wõib teda
noorelinnu ajal kinni pidada.

Mitmesugused püssirohud ja
nende omadused.
Kõigekõrgem p. k. Selts. Tfarski peenikene
(Быс. Утв. Общ. Царскій мелкій). Seöa robtu tuleb
padruniga wastu lauda nopjioes kinni koputada ja tropp
kuni roduni lükata, aga mitto wastu rodtu pigistada ega
taguda, sest kinnitaotult ei wõta see robi iibetasaselt. ?ätab püesisse wäbe mustust, aga see kleebib tugewaste püssiraua kulge.
üfarski jäme (Выс. Утв. Общ. Царск. крупный).
Сгоррі peab rohuni ainult lükkama, kinni wajutatult
wõi pressitult wiskab ta baawlid laiali. Määrib wäbe
püssi, aga ta tabm jääb pusiraua külge tugewaste kinni
ja on raske ära pubastada.
Коідекогд. Kinnii. Selts nr. 1 (Выс. Утв. Общ.
№ 1). Robi padrunis Kõwaste Kinni rõbuda. Cabmab
püsirobtudest Kõige enam raudu.
КЭДекЭгд. p. k. Selts nr. 2 (Выс Утв. Общ.
№ 2). 5ee robi armastab tugewat Kinnisurumist. l^õigeparemine laseb ta siis, kui teda 8 puuda raskuse jõuga
kinni suruda, Cabmab pussi kaunis palju, aga on kerge
pubastada.
Коідекогд. p. k. Selts nr. 3 ja 4 (Выс. Утв.
Общ. № 3 и 4). Peab hästi kinni raputama ja tropp
kuni robuni lükatama. mitto aga jõuga kinni suruma, Cab*
mab raudu.
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Aõioensrg. p. K. Selts. Pärlrohud (Выс. Утв.
Общ. Жемчужные). pärlrobuö, iseäranis F. F. F., annawad hõige tugewamat jõudu, kokkujooksu ja üdetasast
läbilööki, aga selleks pead rohtu padrunis dästi kinni ra«
putama, wõi põrutama ning tropp roduni lükata, aga ei
todi sugugi rodtu kinni waotada ega taguda, pärlrodud
määriwad küll pü^siraudu, aga nende talim on dõlbus pudastada, ta on pedme. liiwad daciwlio Kasti hunikusse,
iseäranis F. F. F. külwab baawlid kõige ilusamine ja

übetasaselt.
Minnera о farnrnetine (Виннера о Бархатный).
^innilitsumist ei nõua, aga robtu pead padrunis dästi kinni
raputama. Wiid daawlid kaunis dunikusse aga ei külwa
neid dästi üdetasaselt. Määrib wäde püssi ja on kerge
pudastada.
Фіппега nr. 1. laadimine ei tädenda midagi,
s. o. kas kinni litsud wõi ei. Ci wii daawlid dästi duniKusse ega üdetasaselt. Määrib püssi.
WInnera nr. 2. ftõige parem 4 puudase jõuga
kinni litsuda. Ci wii daawlid dästi dunikusse ega üdetasaselt. Määrib raudu.
Winnera nr. 3. Nõuab tugewat, kuni 8 puuda
raskuse jõulist kinni litsumist. Wiib daawlid üsna dästi
dunikusse ning külwad neid wäga ilusti ja üdetasaselt.
üadmab kauniste püssi, on aga kerge pudastada.
WInnera kõige parem nr. 1 ja 2 (Виннера
Отборный № № 1 и 2). Nõuab 2 puuda rasket ühetasast wajutust. Wiid daawlid kaunis dästi dunikusse ja
külwad neid dästi üdetasaselt. CadraawaÖ õige wäde püssi,
mida kerge on ära pudastada.
Minnera k01ge parem nr. 3. Nõuab kuni 4
puuda raskust kinnilitsumist. Wiib daawlid kaunis dästi
dunikusse; külwad aga neid dalwaste ja mitte üdetasaselt
laiali, üadmab püssi, tadm an aga wõrdlemisi kerge ära
püdkida.
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Ohta peenikene (Охтенскій мелкій). Ci nõua
kinni Htfumift, aga rohtu peab padrunisse Kasti ligi raputama. £i wii baawlid bästi hunikusse ega külwa ilusti ega
ühetasaselt. Määrib wähe püssi ja on Kerge puhastada.

Ohta jäme. Nõuab tugewat, Kuni 8 puuda jõulist,
Kinnilitsumist. Wiib baawlid wäga ilusti ja ühetasaselt bunikusse. Jätab püssi kaunis palju tahma, aga seda on
kerge ära puhastada.
Berdani pruun. Nõuab kerget litsumist tropiga.
Wiib baawlid hästi hunikusse ning külwab neid hästi ja
ühetasaselt. Määrib küll püssi, on aga õige kerge ära
puhastada.
C ä b e n d u s : ftõifc need püssirobu sordid, wäljaarwatud
pärlirobud, wõidawad 8 puuda raskuse hinnilitfumise läbi
5—10 protsendi wõrra jõudu, aga Koik sordid ei boia
selle juures omadust, baawleid bästi ja übetasaselt ning
tibedalt külwata; sellepärast peab nii laadima, nagu üle»
walpool iga sordi kohta eraldi öeldud an. kuuliga laskmise tarwis litsutagu robi, ülewal nimetud sordid, kõwaste
(8 puuda jõuga) kinni, siis jookseb kuul bästi kaugele.

Soowitatawad raamatud:
Kodulinnud, nende kaswatamine, nuumamine, müügile
saatmine, haigused ja arstirohud, piltidega. Dind 30 kap.
5uurt Kasu Kodulindudest saab igaüks, Kes ennast
ülemalnirnetatud raamatust lased õpetada ja juhtida.
5isu: kodulindude Kaswatus, kodulindude laut. CluKanad ja nende toitmine. Rned. pardid, luiged, perl»Kanad.
Waafanid. paabulinnud. tuid. kunstlik andumine, kanade
nuumamine. pouletid. Mitmesugused wõeramaa lindude sordid
ja nende nuumamine. l^odulinnupidaja kalender ja palju muud.
Metsa-asjandus. kirjutanud ainetel ja isikliste nähtuste
najal Я. Cindberg. l)ind 30 kop.
tulewikus läbeb metsa tähtsus meie majapidamises weel
suuremaks, nii et iga kohapidaja on sunnitud metsa-asjandusega
tegemist tegema. Ci ole asjata, kui selle raamatu läbi loete
ja aegsaste oma tarwituseks metsa korraldate.
Aiatöö õperaamat. 325 selgitawa pildiga. Rind liht»
köites 3 rbl., kõwas köites 3rbl. 50 kop. Üleilma kuulsa
Saksamaa aedniku J. Dottneri aiatöö raamatute järele Cääne»
mere maadel ja Wenemaa kaugemates kubermangudes asuwate
eestlaste jaoks kokku seatud.
käesolew fliatöö õperaamat on asjatundjate poolt läbi
waadatud ja heaks kiidetud.
Dea tahtmisega, €esti aiatöö edenemisele teed murda,
oleme meie tööd alustanud ja lõpetamise lootusega, et raamat
pea neid aegasid näeb. mil suured maatükid wiljapuude ja
aiawiljaga täis istutatud aedadeks on muudetud, tuhandetele
usinatele kätele terwislist tegewust ning terwislist toitu pakuwad
ja meie rahwa-majandust tõsta aitawad. Igale aiaomanikule
on see raamat huwitaw, kasulik ja wäga soowitaw
Rahwa keeles, armastusega ja asjatundmisega kirjutatud,
saagu see raamat lahkeks teenäitajaks meie aiatöö sõpradele.
a i a t ö ö õ p e r a a m a t on üleüldist tähelepanemist
ajakirjanduse poolt leidnud, pea kõik suuremad lehed awaldasid
ainult kiitust selle suure töö eest. põllumeesteseltsi wäljanäitusel
Tallinnas anti aiatöö õperaamatua 1. auhind, Wenemaa
Keiserliku aiatööseltsi poolt.
Üleüldse on aiatöö õperaamat.'! esimest auhinda saanud
(kaks kuld-auraha ja ühe suure hõbeda). jgate aiapidajale ja
põllumehele tarwilik käsiraamat.

