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Luonnon- ja riistanhoitosäätiö mukana ympäristötukien kehittämishankkeissa
Maatalouden ympäristötukijärjestelmä uudistuu kuluvan ohjelmakauden loppuvaiheessa vuosina 2012-2013, ja
varsinkin uuden ohjelmakauden koittaessa vuonna 2014.
Metsästäjäin keskusjärjestön hankkeen keskeisenä tavoitteena oli selvittää ympäristötukien nykyisiä hyödyntämismahdollisuuksia erityisesti peltopyyn ja vesilintujen riistanhoidossa sekä tehdä esitykset maatalouden ympäristötuen
kehittämiseksi tällä ja seuraavalla ohjelmakaudella.
Hankkeen aikataulu oli 1.1.2010 – 31.8.2010. Hankkeen asiantuntijatyöryhmään kuului säätiön ja MKJ:n lisäksi
seuraavista organisaatioista: MTT, MTK, RKTL sekä 3 riistanhoitopiiriä. Hankkeessa valmisteltiin esitys ympäristötuen
kehittämiseksi nykyiselle sekä seuraavalle 2014 alkavalle ohjelmakaudelle. Hankkeen aikana laadittiin lisäksi esitykset
majavatuhoalueiden sisällyttämisestä METSO-ohjelmaan sekä petovahinkojen ennaltaehkäisyn rahoittamisesta
maatalouden investointituella ja erityisympäristötuella.
Lisäksi säätiö on osallistunut ympäristötukien kehittämistyöhön oman Järki-hankkeensa kautta. Tämän työn tuloksena
syntynyt esitys on toimitettu maa- ja metsätalousministeriölle sekä ympäristöministeriölle.

Kauhajoen Kainaston peltopyykanta runsastuu hoidon myötä
Syksyn peltopyyparvet on kanakoirien avulla jälleen laskettu Kauhajoen Kainaston alueella.
Laskenta toteutetaan kaikkiaan kolmesti vuodessa: keväällä, syksylla ja alkutalvesta. Loppuvuoden laskennoilla
saadaan tietoa kevään pesimäkannan säilymisestä pesimäkauden yli syksyyn, sekä tietenkin itse pesimämenestyksestä. Viimeisin laskenta oli juuri 20.-21.11., eikä sen tuloksia ole vielä virallisesti vedetty yhteen. Alustavat tulokset
näyttävät kuitenkin siltä, että viime vuoteen verraten on talveen valmistautuvien parvien määrä alueella vähintään
puolitoistakertainen.
Viime vuoden keväänä pesimään valmistautuneita pareja löytyi 24 kpl. Syyslaskennassa alueella tavattiin 28 parvea,
joissa oli keskimäärin kymmenen lintua kussakin. Alkutalvesta 2009 parvia löytyi 21 ja lintuja oli noin 8 per parvi.
Tämän vuoden huhtikuussa kevätparien määrä oli ilahduttavat 40 paria, ja poikueparvia puolestaan löytyi lokakuun
alun laskennassa 25. Tuolloin arveltiin olosuhteista johtuen ainakin puolenkymmentä ”varmaa” parvea jääneen
löytymättä. Arvelu pitikin paikkansa sillä nyt viimeisimmässä laskennassa löytyi alustavien tietojen mukaan ainakin 35
parvea.
Viime talvesta poiketen lumiolot ovat jo nyt lakeudella peltopyille jonkin verran haastavat. Laskijat totesivatkin
lintujen hakeutuneen asutuksen tuntumaan, mutta toisaalta ne mielellään näyttivät hakevan suojaa ja ravintoa myös
alueen laadukkaista riistapelloista. Eräältäkin luonnonhoitopeltolohkolta laskijat löysivät menneenä viikonloppuna
kolme eri parvea. Laskennassa ei luonnollisestikaan löydetä kaikkia alueen peltopyitä, mutta se ei ole tavoitteenakaan. Tarkoitus on pikemminkin toistaa laskenta samankaltaisen kerrasta toiseen, jolloin vertailukelpoisuus kannanarvioissa säilyy laskentojen ja vuosien välillä. Kainaston laskennassa käydään parin päivän aikana läpi kaikkiaan 4000
hehtaarin maatalousalue noin kahdellakymmenellä kanakoiralla.
Kanakoirien avulla peltopyitä lasketaan lisäksi systemaattisesti ainakin Satakunnassa Panelian kannanhoitoalueella,
sekä Oulun seudulla Tyrnävällä.

Itäisten peltopyiden tarhakanta vahvistuu
Tarhattujen peltopyiden istutus kannanhoitotoimena tulee kyseeseen tapauksissa, joissa alueen elinympäristö on
hyvässä kunnossa, mutta luonnonvaraisia lintuja ei syystä tai toisesta esiinny, tai niitä on hyvin niukasti. Itäisen alalajin
tarhoissa testataan erilaisia pesintä- ja kasvatusmenetelmiä, mutta ensi vuodesta alkaen lintuja riittänee myös
myyntiin ulkopuolisille käytettäväksi sopivilla alueilla tehtäviin suunnitelmallisiin palautusistutuksiin

Säätiön verkkosivut ovat uudistuneet
Luonnon- ja riistanhoitosäätiön verkkosivut osoitteessa www.luontojariista.fi ovat kokonaan uudistuneet. Sivuilta
löytyy tiiviisti tietoa säätiön nykyisestä toiminnasta ja tukijoista. Lisäksi sivuilta on ladattavissa säätiön toimintaan
liittyvää materiaalia.
Merkittävin kumppaneita ja yhteistyötahoja koskeva parannus on uutiskirjeemme automatisoitu jakelu. Tämän
käsillänne olevan, ja nykyisin noin kahden kuukauden välein ilmestyvän uutiskirjeen jakelulistalle voi liittyä säätiön
verkkosivuilla.

