PIENPETOJA PYYTÄMÄÄN
Yhdistyksen johtokunta päätti järjestää pienpetopyyntikilpailun myös kuluvana vuotena.
Pyyntialueena on yhdistyksen toimialue.
Yhdistyksen pienpetopyyntikilpailun säännöt 1.1.- 31. 12. 2002 ovat seuraavat:
- saaliseläimiksi ja saalispistemääräksi hyväksytään kettu ( 15 p ), näätä ( 10 p ), villiminkki ( 5 p ),
kärppä ( 3 p ) ja vahinkolinnut ( 1 p )
- yhdistys palkitsee viisi suurimman saalispistemäärän saanutta pyytääjää yleisessä ja nuorten
sarjassa
- yhdistyksen vuosittainen palkintojen yhteisarvo on enintään 5000 markkaa, joka jaetaan
tasasuuruisin osuuksin palkituille
- kaikki 10.1.2003 mennessä yhdistykselle tulleet vähintään 10 pistettä sisältävät kilpailulipukkeet osallistuvat lisäksi palkintojen arvontaan
- saalis ja pyyntialue kirjataan kilpailulipukkeeseen, jonka kaksi todistajaa allekirjoittaa
nimenselvennyksineen
Vahinkolinnuilla tarkoitetaan korppia, varista, harakkaa sekä meri- ja harmaalokkia.
PIENPETOJEN PYYNNISSÄ ON SYYTÄ MUISTAA
Pienpetojen pyynti on myös metsästystä, joten metsästysoikeudet ja metsästyskortti tarvitaan aina
kun pyyntiin lähdetään.
Minkin, supikoiran, ketun, mäyrän ja hillerin poikueelliset naaraat ovat rauhoitettuja 1.5-31.7.
Käytännössä tämä määräys tarkoittaa sitä, että tuona ajankohtana ei voida pyytää mitään em.
pienpetoa, koska pyyntitilanteessa on mahdotonta erottaa eläimen sukupuolta.
Kärpällä ja näädällä on rauhoitusaika 1.4.-31.10 välisen ajan.
Myös rauhoittamattomat linnut ovat rauhoitettuja 1.5 -31.7. välisen ajan. Poikkeuksena tähän on se,
että harakka ja korppi ovat meillä rauhoitettuna 10.4- 31.7 välisenä aikana.
Harmaalokin osalta on muistettava, että harmaalokkikoloniat ovat aina rauhoitettuja.
Elävänä pyytävät loukut ja pyyntilaitteet on tarkastettava päivittäin.
EU:n säädökset ulottavat lonkeronsa myös haaskapyyntiin, sillä eläinjätteen käyttö haaskana on
tarkoin säänneltyä toimintaa. Eläinjätteellä tarkoitetaan turkiseläinten ruhoja ja
elintarviketuotantoon tarkoitettujen eläinten ruhoja tai ruhon osia.
Haaskapyynnissä ja haaskan valmistelussa on siis huomioitava se, että luonnonvaraisista eläimistä
saatavia teurasjätteitä voi käyttää haaskaruokintaan ilman ilmoituksia kunnaneläinlääkärille.
Jos eläinjäteet ovat muuta kun edellä mainittuja, ota yhteys kunnaneläinlääkäriin, josta saat ohjeet ja
määräykset toimintaa varten.
Hyviin metsästäjätapoihin kuuluu se, että haaskaruokinnalla ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa
ihmisille tai eläimille, joten kovin lähelle asutusta niitä ei tule sijoittaa.
Hyviä pyyntikelejä.
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