SUOMEN RIISTAKESKUS UUSIMAA

LASKENTAOHJE

Puh. +358 29 431 2331 S-posti: uusimaa@riista.fi

16.2.2016

Metsästysseuroille ja -seurueille

SUURRIISTAN TALVILASKENTA MAALISKUUN ENSIMMÄISENÄ
LAUANTAINA – ERITYINEN HUOLELLISUUS TARPEEN TÄNÄ VUONNA!!
Hirvilaskenta suoritetaan Uudellamaalla maaliskuun ensimmäisenä lauantaina. Laskentaa voidaan tarvittaessa jatkaa sunnuntaina. Laskennan yhteydessä arvioidaan myös valkohäntäpeuran, metsäkauriin, villisian, kuusipeuran sekä peltopyyn kantoja. Tavoitteena
on saada mahdollisimman tarkka kuva laskettavien riistakantojen suuruudesta. Tietoja tarvitaan
kantojen hoidon ja verotuksen suunnitteluun.
HIRVEN LUMIJÄLKILASKENTA
Laskennan suunnittelu perustuu talven aikaiseen etukäteisseurantaan.
Laskenta-alue jaetaan etukäteen niin pieniin
osa-alueisiin, että kunkin osa-alueen laskennan
voi yksi mies tai miesryhmä suorittaa yhdessä
päivässä. Laskenta-aamuna kierretään kaikki
osa-alueet rajoja myöten samanaikaisesti ympäri, kaikki rajoja ylittävät jäljet merkitään muistiin
kartalle ja lakaistaan umpeen. Tämän jälkeen
käydään osa-alueet läpi siten, että kaikki hirvet
varmasti löytyvät ja voidaan merkitä karttaan.
Laskennan jälkeen osa-alueet kierretään uudestaan samanaikaisesti. Mikäli jotkut eläimet ovat
laskennan aikana siirtyneet osa-alueelta toiselle,
on naapurialueen laskijan kanssa selvitettävä,
ettei niitä lasketa useampaan kertaan.

PEUROJEN,
METSÄKAURIIN
JA
VILLISIKOJEN ARVIOINTI
Peurat, metsäkauris ja villisika lasketaan edellistä ohjetta soveltaen. Runsaan kannan alueella
laskenta voi kuitenkin olla vaikeaa. Tällöin on
pyrittävä ruokintapaikkatarkkailun ja muun talven aikaisen seurannan perusteella arvioimaan
alueen villisika-, peura- tai kauriskanta.
Laumoja laskettaessa tai eläinmääriä arvioitaessa on muistettava, että ne kulkevat usein polkuja
myöten ruokintapaikalta toiselle ja sama lauma
saattaa tulla kirjatuksi useamman seuran toimesta.
TIEDUSTELU PELTOPYYHAVAINNOISTA JA
VILLISIKASAALIISTA
Ilmoita riistanhoitoyhdistykselle myös havainnot
alueenne peltopyykannasta.
Ilmoita riistanhoitoyhdistykselle myös tällä
metsästyskaudella (1.6.2016‒29.2.2017) saatu villisikasaalis. Saalista pyydetään ilmoittamaan erikseen aikuiset yksilöt ja porsaat.
TIEDOT RIISTANHOITOYHDISTYKSELLE
Kun seura/seurue on saanut laskentansa valmiiksi, tulos ja rajanylityshavainnot ilmoitetaan
riistanhoitoyhdistykselle. Tiedot ottaa vastaan:

Osa-alueiden tulokset lasketaan yhteen vasta,
kun on selvitetty mahdollisesti moneen kertaan
lasketut eläimet.

RATTOISAA ULKOILUVIIKONLOPPUA JA KIITOKSET RIISTANHOIDON ETEEN
TEHDYSTÄ TYÖSTÄ!

Tämä on jo hyvin vanha ohje, mutta se on päivitetty taas tälle vuodelle, joten se kannattaa lukea läpi.

Hyvinkään rhy

Hirvi

VhKuusipeura peura

Metsäkauris

Peltopyy

Villisika
kanta

Älg

Vshjort

Villisikasaalis
Vildsvinsbyte

Dovhjort Rådjur

Rapphöna

Vildsvin porsas aikuinen
stam
kulting vuxen

Tässä ylhäällä ne otsikot, joihin tarvitaan tiedot. Ilmoittakaa tiedot siten, että kaikkien tiedot ilmoitetaan.
Mikäli alueellanne ei ole jotain listalla olevaa eläinlajia, niin ilmoittakaa ko. laji 0 yksilöä, jolloin myös
kyseinen laji on ilmoitettu.
Kaikkien lajien osalta on tarpeen olla yhteydessä naapuriseurojen kanssa, ettei tulisi samojen eläinten
osalta ilmoituksia useammalta seuralta. Kuusipeuran laskennassa tämä asia kertaantuu, koska melko
suuretkin laumat käyvät ruokintapaikoilla useamman seuran alueella. Kuusipeuran kanta näyttäisi
kasvaneen jonkin verran, mutta oikea lukema olisi tärkeä.
Ilmoitukset sunnuntain aikana, jotta ne ovat käytettävissä maanantaina. Ilmoitus toimii parhaiten
sähköpostilla osoitteeseen hannu.jarvenpaa@elisanet.fi
Ilmoittaa voi myös puhelimella tai tekstiviestillä numeroon 0400107005. Sunnuntaina iltapäivällä en voi
vastata puhelimeen, koska olen ristiäisissä. Soittaa voi sunnuntaina klo 19 jälkeen.
Laskentakeli näyttäisi olevan oikein hyvä, koska lumikerros ei ole kovin paksu, mutta lunta riittää kuitenkin
joka paikkaan. Tätä kirjoittaessa näyttäisi satavan lunta , mutta viikonvaihteeseen mennessä on ennusteen
mukaan muutama poutapäivä, joten uusien ja vanhojen jälkien erottamisessa voi olla ongelmia.
Lumijälkilaskenta on Uudellamaalla jo hyvin pitkään käytetty menetelmä, ja on osoittautunut toimivaksi
menetelmäksi arvioida hirvi- ja peurakantoja.
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