Kosteikkoluonto
sai tunnustusta
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Kellon Metsästysseurassa Oulussa tehdään
aktiivista riistanhoitotyötä erityisesti pienriistan ja metsäkauriiden osalta.		

33 Ilveslupia 205

Veto on miltei puhdas voimalaji.
Kunto kasvaa!

6 Jahtipäivän käänteet
Janakkalan Sammaljärven Jahdin hirvijahdissa riitti tapahtumia kahden kaadon, parin
haavakkoepäilyn ja muutaman ohilaukauksen
verran.

12 Panta kaulaan?
Susien pannoitukset kuumentavat tunteita nyt
Etelä-Pohjanmaalla, missä susilaumat ovat
lisääntyneet huimaa vauhtia muutamassa
vuodessa.

17 Uusi ennustemalli
Paljonko Suomessa on oikein susia? Luke
on ottanut laskennan avuksi uuden ennustemallin.

34

30 Riistanhoitotyötä

Kettu ja fasaani voisivat kohdata näin
luonnossakin.

54 Tikka käy kaupaksi

Ilveksen kannanhoidollisten poikkeuslupien määrä lähes puolittui viime vuoteen
verrattuna.

Muunneltava kivääri on kaikkien viranomaisja erikoisjoukkojen haaveena. Suomalainen
Tikka T3x TAC A1 on maailman markkinoilla kovassa nosteessa.

34 Eläintentäyttäjä

72 Loukkupyyntiin

Elottoman tekeminen elävän näköiseksi vaatii
eläintentäyttäjältä silmää, kokemusta ja taitoa.

Loukkupyynti on erinomainen polku tutustua
riistanhoitotyöhön. Se myös vähentää osaltaan
alueen vieraspetokantaa.

38 Jahtiin ulkomaille
Yhä useampi suomalaismetsästäjä käy jahtimatkalla ulkomailla. Kohteena voi olla
Venäjä tai kaukainen Afrikka.

44 Koulun erälinja
Kauhajoen yhteiskoulussa opiskellaan eräja metsästystaitoja. Muualla Suomessa ei
vastaavaa erälinjaa ole.

50 Vahvat käsiaseet
Kolme pistoolia ja seitsemän revolveria ovat
yli muiden. Sarjan toisen osa.

38

75 Lumikengät jalkaan
Lumikengät voivat olla eräillessä suksiakin
paremmat. Ne sopivat sekä metsästystilanteisiin että eräleirikäyttöön.

82 Noutajien PM-kisa
Noutajien PM-kisoissa ei tunneta armoa. Yksikin epäonnistuminen kahden päivän aikana
voi pudottaa kilpailijan ja koiran jatkosta.

n Kotiseutukosteikko LIFE+
-hanke sai kansainvälisen
riistansuojeluneuvoston CIC
MARKHOR-palkinnon.
Kot iseut u kostei k ko ol i
maanomistajien, metsästäjien,
paikallisten yhdistysten ja Suomen riistakeskuksen yhteinen
ponnistus. Palkinto myönnettiin
ensimmäistä kertaa Eurooppaan.
Palkinto myönnetään kahden
vuoden välein luonnonhoidossa ja suojelussa ansioituneelle
henkilölle, organisaatiolle tai
projektille.
Kotiseutukosteikko yhdessä
maanomistajien ja metsästäjien
kanssa kunnosti tai perusti 48
mallikosteikkoa, yhteispintaalaltaan noin 340 hehtaaria.
Hankkeen neuvonnan ja suunnitteluavun kautta toteutui mallikohteiden lisäksi kymmeniä
muita kohteita.
Hanke lisäsi tietoa vesilintujen
ja kosteikkojen merkityksestä.
Käytännönläheiset mallisuunnitelmat auttoivat maanomistajia
omien kohteiden suunnitteluun
myös hankkeen jälkeen.
– Arkiluonnon kosteikkojen
kunnostaminen, perustaminen ja
hoito on luonnonhoitoa parhaimmillaan. Metsästysseurojen ja
maanomistajien pitkät perinteet
riistanhoitoon ja talkootyöhön loi
pohjan koko hankkeelle, kertoo
Suomen riistakeskuksen riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi.

86 Beaglesta moneksi
Beagle on koko perheen koira: isännän jahtikumppani, emännän lenkkikaveri ja hyvä
seuralainen lapsille.
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Toimitus:
Karprint Oy, Vanha Turuntie 371,
03150 Huhmari, p. 09-413 97 300
asejaera.toimitus@karprint.fi
Päätoimittaja: Juha Ahola
Toimitussihteeri: Maija Salmi
toimittajasalmi@gmail.com

20 Lapin kanalinnut
Kanalintukauden aloitusajat ja rauhoitusten
alueet puhuttavat jatkuvasti pohjoisessa.

Mediamyynti:
Katja Juvankoski p. 09-413 97 340
katja.juvankoski@karprint.fi

22 Jäniskanta hupenee

Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
Tilaajapalvelu, ma–pe klo 9–15,
p. 09-413 97 300, tilaukset@karprint.fi

Metsäjäniskanta on taantunut tasaisesti jo
20 vuoden ajan. Samalla kun rusakot ovat
yleistyneet, on metsäjänisten osuus EteläSuomessa jopa puoliintunut.

Tilaushinnat:
Kestotilaus 63 euroa/vuosi
Määräaikainen 70 euroa/vuosi
Ilmestyy 8 numeroa vuodessa.

26 Ammattina aseseppä
Jouni Orava joutui vaihtamaan kiinteistökorjaajan työn asesepän ammattiin, eikä ole
päätöstään katunut.

Kaurisjahti Puolassa tuottaa yleensä
runsaan saaliin.
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PÄÄKIRJOITUS

Metsästäjäliiton
uusi strategia
n Suomen Metsästäjäliitto

Maailmanlaajuinen
metsästys lisääntyy
■ Metsästysmatkailu Suomesta ulkomaille on ollut jatkuvasti
lievässä kasvussa. Metsästäjien määrä on lisääntymässä, ja tämän vuoksi halu päästä paremmille riistamaille on lisääntynyt.
Viro on ollut jo pitkään läheisyytensä vuoksi suosituin metsästyskohde - toiseksi tuli Venäjän Karjala, jos sinne sattui
pääsemään.
Tänään metsästysmatkoja tehdään muualle Eurooppaan
suhteellisen runsaasti, muun muassa Puolaan, jossa on laajat
metsästysmaastot – hieman samanlaiset kuin siitä itään Venäjän
alueella, jossa myös käydään metsästämässä Suomesta käsin.
Byrokratia kuitenkin asettanee esteitä metsästysmatkailun
merkittävään kasvattamiseen Itä-Eurooppaan.
Monet suomalaiset haluavat päästä metsästämään myös
Kanadaan, jossa riista on suuresti samaa kuin meillä Suomessa
– enemmän tosin karhuja kuin meillä – ja Afrikkaan, jossa
riista poikkeaa suunnattomasti pohjoisen pallonpuoliskon riistasta. Suurpedot ovat siellä vähentyneet runsaan saalistuksen
vuoksi, ja valtaosin siellä metsästetään tasankoriistaa, kuten
antilooppeja.
Meillä Euroopassa on riistamaita tarjolla meille suomalaisille
runsaasti – erityisesti itärajamme tuolla puolen on yhtenäisiä
metsäalueita tuhansin kilometrein ja niin myös riistaa. Sieltä
löytyy karhuja ja myös susia, joita sieltä on aika-ajoin tulossa
suhteellisen runsaasti myös Suomen puolelle.
Suurriistaa tulee siis meille idästä, ja siitä on monasti pelkoa
ja haittaa Suomen itäisillä kulmilla, lähinnä Pohjois-Karjalassa
ja Kainuussa.
Metsästysmatkailu on joka tapauksessa lisääntynyt suomalaisten harrastajien keskuudessa. Se on nykypäivää siinä
missä mikä muukin matkailu ja mikä muu harrastus tahansa.
Meille Suomeen ei metsästysmatkoja juuri tehdä. Se voisi
tarjota meille suorastaan bisnestäkin, jos siihen haluttaisiin
ryhtyä.
Ja miksi ei, onhan meillä metsätysmaita runsaasti, ja riistaakin riittää.
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uudistaa strategiansa vuosille
2019–2023.
Strategian mukaisesti järjestön päätehtävänä on edistää
metsästystä, luontoelämyksiä ja
luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Tulevaisuuden tavoitteena on olla
kaikkien metsästäjien järjestö.
Uudistettu strategia pitää kiinni järjestön päätehtävästä.
– Tehtävämme on edistää
metsästystä ja metsästysseurojen toimintaedellytyksiä. Tulevaisuudessa haluamme olla
kaikkien metsästäjien järjestö
ja entistä vahvempi vaikuttaja
metsästykseen liittyvässä päätöksenteossa, linjaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas
Hallenberg.
Strategiauudistuksen yhteydessä myös Metsästäjäliiton arvot uudistettiin. Uudistetut arvot
ovat luonnon kunnioittaminen,
vastuullisuus, yhteisöllisyys,
asiantuntijuus ja eräkulttuurin
vaaliminen.

Lappalaiskoiria
EJ-rekisteriin
n Kennelliitto on siirtänyt yh-

teensä 17 suomenlapinkoiraa ja
lapinporokoiraa Ei jalostukseen
-rekisteriin eli EJ-rekisteriiin.
Päätöksen taustalla on kahden
näitä rotuja kasvattaneen kennelin
saamat eläinsuojelurikostuomiot,
jotka ovat antaneet aiheen epäillä yhteensä kahdeksan pentueen
koirien polveutumisen todenmukaisuutta. Osassa tapauksia
polveutumista ei näytteiden puuttumisen vuoksi pystytty varmistamaan, ja osassa polveutuminen
osoittautui vääräksi.
Lappalaiskoirat ry oli vuonna
2017 yhteydessä Kennelliittoon
viranomaisten käsittelyyn tulleesta kahta suomenlapinkoirien
ja lapinporokoirien kasvattajaa
koskevasta eläinsuojelurikoksesta. Näiden kasvattajien kenneleiden koiria tuomittiin myöhemmin
valtiolle menetetyiksi.
Kasvattajien saamien eläinsuojelurikostuomioiden, heidän
kenneleidensä suurten koiramäärien ja Kennelliiton kyseisten
koirien rekisteröintien tekemän
tarkastelun perusteella syntyi
perusteltu epäilys siitä, polveutuvatko näiden kasvattajien
rekisteröimät koirat Kennelliitolle rekisteröintien yhteydessä
ilmoitetuista vanhemmista.

