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Yleistä
Metonpesän Erä (ent. Tapanki Kompan hirviseurue) on toiminut alueella jo vuodesta 1955
lähtien. Metonpesän erän perinteiset metsästysalueet sijaitsevat Kissakoski-Tuhankoski-Nipputie
välisellä alueella. Metonpesän Erä ry:ssä on tällä
hetkellä noin 15 aktiivista jäsentä.
Hirvieläinten metsästys
Hirvieläinten metsästys sujui kuluneella kaudella
tavoitteiden mukaisesti. Metonpesän erälle
myönnettiin 5 hirvilupaa ja 6 valkohäntäpeuralupaa. Hirviluvista saatiin käytettyä 5/5 ja peuraluvista 5/6. Tilastojen valossa pystyimme käyttämään myönnetyt luvat erittäin menestyksekkäästi. Kiitos tästä kuuluu tietysti maanomistajille ja
seuramme aktiivisille jäsenille.
Peura- ja hirvikanta on noussut alueella vuodesta
2016 lähtien. Ensi kaudelle tavoitteena on saada
optimaalinen määrä hirvieläinlupia suhteessa
jäljelle jäävään kantaan.
Pienriistan sekä haitta- ja vieraslajien metsästys
Pienriistaa metsästettiin alueella aktiivisesti
kokonaissaaliin jäädessä kuitenkin kohtalaisen
pieneksi. Supikoiria poistettiin alueelta noin 10
kappaletta. Näätäeläimiä saatiin alueelta muutamia. Kanalintukannat ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen parin vuoden aikana. Metonpesän Erä ry jatkaa edelleenkin kanalintukantojen
metsästyksen kiintiöimistä.
Yhteistyö maanomistajien kanssa
Menneellä kaudella yhteistyö maanomistajien
kanssa on sujunut hyvin. Olemme pystyneet
poistamaan kohdennetuilta alueilta riistaeläimiä,
jotka ovat aiheuttaneet tuhoja alueella.

Parannustyöt
Metonpesän Erä ry:n jäsenet tekivät alueelle
linnunpönttöjä, joita sijoitetaan valittuihin kohteisiin tulevan kesän ja syksyn aikana. Hirvieläinten
talviruokintapaikkoja ja torneja kunnostettiin sekä
riistapeltojen ravinnepitoisuuksia analysoitiin.
Lahtivajan jätehuoltoa, hygieniaa ja käytännölisyyttä on kehitetty kuluneen kauden aikana.
Muut asiat
Metonpesän Erä ry pyrkii koko ajan parantamaan toimintaansa alueella. Yksi keskeisistä
hankkeistamme tällä kaudella on ollut tiedotuksen parantaminen. Tiedotuksen tueksi olemme
perustaneet seuralle verkkosivut, joihin voit
tutustua osoitteessa: www.metonpesa.fi
Metonpesän Erä ry:n perinteisellä metsästysalueella on esiintynyt kiistoja maa-alueista toisen
Hirvensalmelaisen metsästysseuran kanssa.
Kyseinen seura on toiminnallaan haitannut
alueella tapahtuvaa metsästystä ja jatkaa toimintaansa edelleenkin. Mikäli maanomistajat saavat
yhteydenottoja koskien maa-alueita ja niiden
metsästystä koskevia vuokrasopimuksia, toivomme maanomistajien olevan aina meihin yhteydessä, jotta voimme yhdessä selvittää asian
todellisen tilan.
Kaikille turvallinen metsästys etusijalla
Metsästyksenjohtajamme ja muut keskeiset
henkilöt osallistuivat erilaisiin koulutukseen
aktiivisesti. Uusien metsästyksenjohtajien koulutusta ja paikallistuntemusta vahvistettiin
2020-2021 metsästyskauden aikana.
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