Rapo –Po3 Hirvitalousalue

Tiedote Suurpetojen jälkilaskennasta 19–20.1.2019
Rapo-Po3 Hirvitalousalue käsittää seuraavat Riistanhoitoyhdistykset: Isojoki-Karijoki,
Jalasjärven, Jurvan, Kauhajoen, Kurikan, Laihian, Lapväärtinseudun, Maalahdenseudun,
Närpiönseudun ja Teuvan. Petolaskennassa oli lisäksi mukana Parkano – Karvian ja
Ilmajoen Riistanhoitoyhdistystykset.
Hirvitalousalueen Kevätkokouksessa 2018 päätettiin uusia Suurpetojen
lumijälkilaskennasta koko Hirvitalousalueella samanaikaisesti. Suurpetokantojen kehitys
havaintojen perusteella on ollut seuraava:

Vuosi
2015
2016
2017
2018

Kaikki suurpeto
Havainnot kpl
1401
2435
3216
4609

Susi
Havainnot kpl
302
1459
2601
3975

Marraskuun lopussa yhdistykset pitivät kokouksen ja sopivat käytännön järjestelyistä.
Jokainen yhdistys laskee alueellaan sekä koordinoi laskennan lumi tilanteen näin
salliessa. Jälki laskenta suoritettiin 19 – 21.1.2019 aikana kun lumi satoi maahan viikolla ja
uutta lunta saatiin vielä Lauantain aikana.
Jälkien etsijöinä toimivat jokaisen Metsästysseuran metsästäjät alueillaan. Jälkien ja
kappalemäärä tarkastajina toimivat Yhdistysten Suurpetoyhdyshenkilöt, jotka kävivät
tarkistamassa sekä mittaamassa ilmoitetut jäljet, sekä tallensivat havainnot tassuun.
Jäljet pyrittiin saamaan mottiin, ettei niitä laskettaisi moneen kertaan. Tässä muutamissa
kohdissa onnistuttiinkin mutta seuranta jakson aikana motista tuli ulos enemmän jälkiä
kuin motitukseen meni. Siitä syystä tämän motin seuranta olikin tärkeä.
Tapahtumaan osallistui 679 metsästäjää niin miehiä kuin naisiakin. Kun jokainen laskija
käytti omaa aikaa noin 2h, näin saadaan tuntimääräksi 1358 h joka muunnettuna päiviksi
niin saadaan 170 työpäivää. Laskenta alue oli noin 850 000 ha.
Havaintoja kirjattiin seuraavasti 19 - 20.1 välisenä aikana 126 kpl jotka jakautuivat
seuraavasti: Ahma 11 kpl, Ilves 28 kpl ja Susi 87 kpl.

Torstaina 24.1. Kokoontuivat yhdistysten jälkitarkastajat sekä toiminnassa mukana olleet
henkilöt vetämään tuloksia yhteen.
Tässä tilaisuudessa käytiin jokainen merkintä yksitellen läpi. Katsottiin havainto aika,
suunta, jälkien koko ja määrä. Näin suljimme päällekkäisyyksiä pois.
Loppu laskennassa toteamme, että alueella liikkui ja on suurpetoja seuraavasti:
Ahmoja 8 kpl, Ilveksiä 25 kpl joista pentueita 3 kpl sekä Susia 38 kpl joista laumoissa 29
kpl. Laumoja alueelta löytyy 4 kpl ja uusia pareja 3 kpl. Lisäksi useassa pari ja lauma
havainnossa oli myös merkintä kiimatiputtelusta.
Tämä on maastolaskennan tulos joka muodostui rinkiin kierretyistä suurpedoista.
Viimevuotiseen laskentaan verrattuna Ilves ja Ahma havainnot lisääntyvä vähän mutta
vastaavasti Susi havainnot laskivat hieman. Tämä johtuu osittain myös siitä, että
painopiste Susissa on siirtynyt laskenta alueen etelä osaan ja Pohjois-Satakunnan
Pohjaisosiin. Pentu tuotto ei ole löydetyissä havainnossa samalla tasolla kuin vuosi sitten.
Tällä laskennalla on se tarkoitus, että metsästäjät ja varsikin metsästyskoirien omistajat
tietävät millä alueella on laumoja ja mahdollisia tulevia uusia laumoja.
Karjankasvattajat saavat saman tiedon ja voivat valmistautua seuraavaan laidunkauteen
ennakkoon anomalla petoaitatarvikkeita Riistakeskukselta.
Asukkaille ja varsinkin lapsiperheille tällä alueella on hyvä tietää millä alueilla on
mahdollisuus tavata susia liikkuessaan maastossa tai kylänraitilla.
Korostamme ettei tämä ole kanta-arvio. Luonnonvarakeskus antaa sen kevät kesällä eikä
tällä laskennalla ole vaikutusta poikkeuslupien myöntämiseen.Laskenta on tarkoitettu
laskenta alueen käyttöön julkisesti.
Laskenta alueen Riistanhoitoyhdistykset ja Suomen Metsästäjäliitto Pohjanmaanpiiri kiittää
mukana olleita metsästäjiä, sekä muistuttaa Tassu merkintöjen tärkeydestä jatkossakin
lisäksi kannustamme ja muistutamme meneillään olevasta Suden DNA keräyksestä.

Liitteenä on kartta jossa on arvioidut reviirialueet sekä susi määrät niissä.

