
MINISTERIÖ ESITTÄÄ 
METSÄHANHEN 
METSÄSTYKSEEN LISÄÄ ALUEITA

MAA- ja metsätalousministeriö on lähet-
tänyt lausunnolle asetusluonnokset, 
jotka koskevat metsähanhen ja meri-
hanhen metsästyksen rajoittamista. 
Merihanhen pyynti voi alkaa edellis-
vuoden tapaan jo 10.8. rannikkoalu-
een pelloilla, mutta sisämaahan esite-
tään metsästyskieltoa jatkettavaksi vielä 
ainakin kolmeksi seuraavaksi vuodeksi.

Metsähanhen metsästysalue laaje-
nee, sillä metsästäjien keräämästä 
siipi- ja valokuva-aineistoista on osoi-
tettu, että suuri osa lokakuussa ja sen 
jälkeen Kaakkois-Suomessa saaliiksi 
päätyneistä metsähanhista on metsäs-
tyksen kestävää, Venäjällä runsaslukui-
sena pesivää metsähanhen tundra-
metsähanhi-alalajia (Anser fabalis 
 rossicus).

Tutkimusaineoston kerääminen jat-
kuu tälläkin kaudella. Jos saat metsä-
hanhen saaliiksi, pakasta pää kaulan 
tyvestä saakka talteen tutkimusta-
varten.

Metsästäjäliitto mukana 
merihanhitutkimuksessa
TÄNÄ keväänä käynnistyneessä tutki-
mushankkeessa selvitetään suomalai-
sen merihanhen muuttoa ja talvehtimis-
alueita GPS-lähettimien avulla. Tavoit-
teena on määrittää ajanjakso, jolloin 
Suomessa pesivät merihanhet on huo-
mioitava Länsi-Euroopan kannanrajoi-
tustoimissa. Näin voidaan säästää 
suomalaisia lintuja liialliselta metsäs-
tykseltä.

– Jotta Suomessa pesivät merihan-
het voitaisiin huomioida kansainväli-
sessä kannanhoidossa, tutkimushank-
keessa selvitetään GPS-lähettimiä 
käyttäen suomalaisten merihanhien 
muuttoreitit, muuton ajoittuminen, tal-
vehtimisalueet ja muutonaikaiset 
levähdysalueet. Merihanhia on 2019 
merkitty liki 30 kappaletta eri puolilla 
rannikkoamme, kertoo tutkimushank-
keen vetäjä Antti Piironen.

Metsästäjäliitto on mukana useam-
man vuoden kestävässä hankkeessa 
lahjoitusvaroista rahoitetulla kymme-
nellä lähettimellä. Syksyn aikana ava-
taan verkkosivusto, jossa hanhien liik-
keitä voi seurata. Muita rahoittajia 
hankkeessa ovat Suomen riistakeskus, 
Raaseporin kaupunki, Swarovski 
Optik ja Uittokalusto. 

Merihanhi on suosittu metsästyksen 
kohde Suomessa lähes koko rannikko-
alueella. Merihanhi pesii koko rannik-
koalueellamme Suomenlahden itä-

Tutkija Antti Piironen laskee GPS-lähettimellä 
pannoitetun merihanhen vapaaksi.
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osista Perämeren pohjukkaan asti. Laji 
on alkanut hiljalleen levittäytyä myös 
sisämaahan, ja pesintöjä tunnetaan jo 
usealta sisämaan järveltä ja kostei-
kolta. Metsästäjäliitto on myös tukenut 
siirtoistuksia Maaningalle ja Jämsään.
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merihanhi-
tutkimuksesta 
jahtimedia.fi

Kyyhkysten ja sorsien ruokinta on automaatin avulla helppoa ja luotettavaa! 
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
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