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HIRVIELÄINTEN PYYNTILUVAN SAAJILLE 2016 

VALKOHÄNTÄPEURAN METSÄSTYSTÄ KOSKEVAT OHJEET 2016 ETELÄ-
HÄMEESSÄ 

Valkohäntäpeurapukkien metsästykseen tulee soveltaa liitteessä kuvattua yleisohjetta, joka on 

hyväksytty suunnitelmassa Etelä-Hämeen valkohännät 2015.  

Tämän lisäksi suositellaan muun valkohäntäpeuran metsästyksen toteuttamista seuraavasti: 

– urosvasat: urosvasoja säästetään (kohdistamalla pääosa verotuksesta mahdollisuuksien 

mukaan pienikokoisiin vasoihin, jotka ovat usein naarasvasoja), lisäksi ensimmäinen ruokinta-

paikalle tai pellolle yksin tuleva vasa on useasti uros 

– kokonaissaaliin vasaosuudeksi suositellaan noin 50 %, vasatuoton osoittautuessa paikalli-

sesti runsaaksi sekä vahvimman peurakannan alueella on paikallaan kaataa enemmänkin va-

soja 

– aikuiset urokset: liitteen mukaisesti 

– aikuiset naaraat: harvan kannan alueella tulee erityisesti säästää tuottavat naaraat, voidaan 

kaataa joko nuoria tai selvästi erityisen vanhoja vasattomia naaraita 

Valkohäntäpeurojen metsästystä tulee aiempien vuosien tapaan suunnata voimakkaasti pa-

himpien liikennevahinkokohteiden ympäristöön. Erityisesti nyt, kun liikennevahingot ovat lisään-

tyneet, tulee metsästys näillä alueilla aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ruokin-

tapaikkoja ei tule perustaa kolariherkkien tieosuuksien läheisyyteen. Metsästyksen paino-

tuksessa tulee lisäksi huomioida tiettyjen erikoisviljelmien, kuten mansikanviljelyn tarpeet.  

Vaikka peurakanta osoittaakin kasvua, on harvan kannan alueilla suhtauduttava tilanteeseen 

maltilla ja tilannetta metsästyskauden aikana seuraten, jotta kannan tilasta voidaan päästä 

varmuuteen. 

Metsästyksessä on suositeltavaa käyttää riittävän valovoimaista katselukiikaria harrastettaessa 

vahtimispyyntiä syvän hämärän olosuhteissa. Emme voi nykyaikana hyväksyä sellaisen yksilön 

kaatamista, jonka iästä, sukupuolesta tai sarvien ominaisuuksista ei ole voitu varmistua. Jos 

tällaista varmuutta ei saada, on silloin pidättäydyttävä ampumisesta. 

Metsästäjiä pyydetään valokuvaamaan mahdollisimman kattavasti kaadettujen pukkien sarvet: 

tarkoituksemme on aloittaa sarvimateriaalin vuotuinen tarkasteluperinne (esimerkiksi riistanhoi-

toyhdistysten vuosikokousten yhteydessä). Sarvikuvat voisivat tällöin pyöriä nonstop-

kuvakavalkadina ja näin voidaan tarkastella alueen pukkikannan kehittymistä. 
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liite: ohje valkohäntäpeurapukkien valikoivaan verotukseen 

 

 

Ainakin toinen sarvi-   Ainakin toinen sarvi-  Molemmat sarvipuoliskot         

haarautumaton:   puolisko haarautumaton: haarautuneet, sisälev. alle korvien: 

VOIDAAN KAATAA  VOIDAAN KAATAA EI KAADETA  

 

 

 

 

Molemmat sarvipuoliskot   Molemmat sarvipuoliskot Molemmat sarvipuoliskot         

haarautuneet, sisäleveys alle  haarautuneet ja sisäleveys haarautuneet ja sisäleveys       

korvien:   selvästi yli korvien: selvästi yli korvien: 

EI KAADETA   VOIDAAN KAATAA VOIDAAN KAATAA 


