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Lakeia ia
luonnon lakeia
Maaliskuun alusta toteutui Suomen riistahallinnon suurin

organisaatiomuutos sitten vuoden 1962. Lähes viisi vuo-

sikymmentä vanha valtion riistahallinnon organisaatio uu-

distui, ja uuden riistahallintolain mukaan meillä on maa-
ja metsätalousministeriön alainen Suomen Riistakeskus,
riistakeskuksen aluetoimistot sekä paikallistasolla entisel-
lään säilyneet riistahoitoyhdistykset.

Sisällölliset ja toiminnalliset muutokset tulevat kosket-

tamaan vaiheittain kaikkia metsästäjiä, mutta joitain eri-

koisuuksiakin uudistukseen sisältyy.
Kaikessa kiireessä nykyhallituksen viime metreillä vah-

vistettu laaja lainsäädäntöuudistus unohti mm, säätää hir-

ven, karhun ja metsäkauriin ampumakokeen suoritusmak-
susta. Näin ollen aiemmin maksulliset ampumakokeet
ovat ilmaisia siihen saakka kunnes saadaan uusi sään-

nös voimaan. Toivottavasti ennen kesän ampumakokeita,
koska niistä saatavat tulot ovat tärkeä lisä riistanhoitoyh-
distyksen toimintaan.

AURINKOISET päivät ja valoisat illat enteilevät jo si-

tä, että toinen peräkkäinen ankara talvi on lähes taka-
na, mutta monella eläimellä on luonnossa vielä kovat ajat
edessä.

Perinteiset pohjolan eläimet ovat hwin sopeutuneet
koviinkin talviin ja esimerkiksi metsäkanalinnuilla on ollut
erinomainen talvi paksun pehmeän lumen tarjotessa hy-

vät ja lämpimät yöpymis-

kiepit.
Myös lakeuden pelto-

pyyt ovat selvinneet tal
vesta hyvin. Alueemme
peltopyypopulaaiio on
maailman pohjoisin, jonka

vuoksi erityinen mielenkiin-
to kohdistuu tämän pienen
ja sinnikkään lintuporukan
elämänmenoon. Marras-
kuun laskentapäivä osei$!. Er
että viime kesän pesintä \--
onnistui hyvin ja kuluvana talvena peltopyyhavainnot ovat
olleet yleisiä.
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sEN sltAAN leudompien talvien aikana vahvasti lisänty-
nyt metsäkauriskanta on ollut kovilla tänä talvena. Metsä-

kauriit ovat esimerkhi levinneisyytensä äärirajoilla sinnit-

televistä eläimistä, joiden sopeutuminen kylmiin ja ennen

kaikkea paksulumisiin talviin on heikkoa. Kaikki elimistön
vararavinnot on tähän mennessä käytetty eikä uutta tuo-

retta ruokaa ole vielä pitkään aikaan tarjolla.
Pitkin talvea on eri puolilta maata löytynyt kuolleita ja

heikossa kunnossa olevia nälkiintyneitä kauriita. Luonhos-

sa ei kuitenkaan mikään mene hukkaan, vaan kaikelle,

myös talven aikana kuolleille eläimille, löytyy aina ottajan-

sa ja luonnon kiertokulku jatkuu.

oro-rr*"rxseu-Ä olevalla ruokintapaikalla tallen-

tui erään nuoren kauriin viimeiset hetket riistakameran
kuviin. Sen emä ja vasoista toinen ruokailivat ahkeras-

ti, mutta heikentynyt urosvasa ei enää kyennyt syömään,

vaan nukkui pois ruokapaikan viereen.
Kevään tullessa on myös ennakoitavissa, että kaurii-

den vasatuotto ankaran talven jälkeen on heikko. Lisäk-

si lakeudelle vakiintunut ja vankistunut ilveskanta verottaa
siitäkin osansa. Tulevana kesänä lakeuden alueen met-

sästysseurojen kesäkokouksissa onkin syytä pohtia onko

kauriin metsästykselle tulevalla metsästyskaudella lain-

kaan edellytyksiä.
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