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Sorsastus alkaa 20.8. kello 12.00
- päivitä lajintunnistustaitosi!

Torstaina 20.8. klo 12.00 alkaa taas sorsastus, joka saa liikkeelle merkittävän osan

koko metsästäjäkunnasta. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen

vesilintulaskennat osoittavat tärkeimpien riistasorsien pesimäkantojen taantuneen

viime vuoteen verrattuna. Myös sorsien poikastuotto oli heikko. Nyt alkavan

sorsastuksen pääteemoja onkin: maltti mukaan ja lajitunnistustaidot kohdalleen!

Sorsastus on suosituin metsästysmuotomme ja merkittävä osa maamme 300 000
metsästäjästä osallistuu sorsastukseen. Elokuun 20. päivästä alkaen saa metsästää
heinäsorsia, taveja, heinätaveja, jouhisorsia, lapasorsia, haapanoita, telkkiä, punasotkia,
tukkasotkia, nokikanoja ja meri-, metsä- ja kanadanhanhia sekä merilinnuista haahkoja.
Allin, isokoskelon ja tukkakoskelon metsästys alkaa vasta syyskuun 1. päivänä. Vuotuinen
vesilintusaalis liikkuu nykyään runsaassa puolessa miljoonassa linnussa.

Lajintunnistus on tärkeää!

Näin sorsastuksen alla kannattaa muistuttaa metsästäjiä erityisesti lajintunnistustaitojen
ylläpitämisestä. Kannattaa käydä Metsästäjäin Keskusjärjestön internetsivuilla osoitteessa
www.riista.fi päivittämässä lajintunnistustaidot uuden sorsalintujen tunnistusmateriaalin
avulla. Flash-tiedostosta löytyvät kaikki metsästettävät sorsalintumme aitoina kuvina
aidoissa tilanteissa, jossa keskeiset tuntomerkit esitellään ääninäytteen kera. Samasta
paikasta löytyy myös flash-tiedostona hanhien tunnistusmateriaali, joka on erityisen
ajankohtainen, kun maamme yli muuttavat arktiset rauhoitetut hanhet saapuvat hieman
myöhemmin syksyllä. Jos et tunnista lajia, se on tulkittava rauhoitetuksi!

Huomaavaisuus olkoon hyveemme

Sorsastus alkaa keskellä viikkoa, mutta mökkisesonki on vielä käynnissä ja varsinkin vasta
viikonloppuna sorsavesille suuntaavien metsästäjien on syytä ottaa huomioon myös muut
vesillä liikkujat ja mökeillänsä aikaa viettävät ihmiset. On tietenkin myös muistettava, että
ampuminen 150 metriä lähempänä asuttua rakennusta on kiellettyä ilman erillistä lupaa.
Itsestään selvyys on, että alueelle missä metsästetään, on tietenkin oltava myös oikeus
metsästyksen harjoittamiseen.

Lyhyet ampumaetäisyydet ja noutava koira

Metsästäjän on muistettava pitää ampumaetäisyydet lyhyinä, vältettävä veteen ampumista
kimmokevaaran takia ja muistettava kerätä hylsyt ja muut roskat talteen.
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Koiran käyttö sorsastuksessa on erittäin suositeltavaa. Saaliin talteen saaminen ja
mahdollinen haavoittuneen linnun löytäminen helpottuu ratkaisevasti, kun mukana on
noutava koira. Koiran mukanaolo ei anna kuitenkaan oikeutta harkitsemattomien
laukausten ampumiseen. Aseettomana koiranohjaajana metsästäjän apuna sorsastukseen
osallistuva ei tarvitse metsästyskorttia.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Klaus Ekman (09) 2727 8116, erikoissuunnittelija Marko
Svensberg (09) 2727 8117 tai riistanhoitopiirit.


