
Ruokolahden ja Imatran rhy NIMI:
RIISTANHOITOKILPAILUN METSÄSTYSKORTIN NRO:
PISTEET METSÄSTYSSEURA:
ELINYMPÄRISTÖN HOITO yks. pist. YKS. YHT. PIST. YHT.

1. Riistapelto, josta ei korjata satoa. Teko ja hoito.
a) rehukaali ja primo-lajikkeet, alueen koko 1 - 5 a 1 aari = 20 p

Kohteiden väli vähintään 500 m
b) ruis ja muu vilja, kohde 1,0 - 10,0 a 1 aari = 10 p

samaa lajia kasvavien kohteiden väli vähintään 500 m
2. a) riistalinnun pesimäpöntön sekä vesilinnun 1 kpl = 5 p

pesimälaitteen hankinta ja sijoitus, kohteen väli 200 m
b) riistalinnun pesimälaitteen hoito 1 kpl = 1 p

RIISTAN RUOKINTA
3. Ruokinta-automaatin hoito yli talven, etäisyys noin 300 m 1 kpl = 30 p
4. Jäniksen ruokintakatoksen hoito yli talven, et. noin 300 m 1 kpl = 30 p
5. Vesilinnun ruokintapaikan hoito, etäisyys noin 200 m 1 kpl = 20 p
6. Haaparuokinta yli talven, kohteen väli vähintään 500 m 1 kohde = 5 p
7. Nuolukiven 10 kg tai irtosuolan 10 kg+ astia sijoitettuna 1 kpl = 5 p

maastoon tolppaan, ei tien varteen näkyviin
PIENPETOKANTOJEN SÄÄTELY

8. Kettu 1 kpl = 15 p
9. Näätä 1 kpl = 10 p

10. Supikoira/kpl Minkki/kpl 1 kpl = 15 p
11. Mäyrä/kpl Villiintynyt kissa/kpl 1 kpl = 10 p
12. Varis/kpl Harakka/kpl 1 kpl = 0,5 p

METSÄSTYKSEN VARTIOINTI
13. Metsästysrikoksen/rikkomuksen ilmianto viranomaisille 1 kerta = 30 p

RIISTAN LASKENTA JA VALISTUSTOIMINTA
14. Osallistuminen riistanlaskentaan 1 pv = 20 p
15. Näytteiden lähettäminen 1 kpl = 20 p
16. Osallistuminen RHP:n tai Rhy:n järjestämään tilaisuuteen 1 kerta = 5 p

PISTEET YHTEENSÄ

Antamamme/mani tiedot vakuutamme/tan oikeiksi ____.____ 200__ _______________________________

RIISTANHOITOKILPAILUN SÄÄNNÖT Säännöt päivätty 29.9.2005

Kilpailu on Ruokolahden ja Imatran riistanhoitoyhdistyksen johtokunnan hyväksymä sisäinen kilpailu.
Kilpailun kestoaika on kalenterivuosi. Kilpailukortti täytetään ja palautetaan Rhy:n toiminnanohjaajalle
ALLEKIRJOITUKSIN varustettuna, seuraavan vuoden tammikuun 31 päivään mennessä. Palkinnot
jaetaan Rhy:n vuosikokouksen yhteydessä. Myöhästyneitä ilmoituksia ei käsitellä.

Henkilökohtaiseen riistanhoitokilpailuun saavat osallistua Ruokolahden ja Imatran Rhy:n jäsenet.
Metsästyskortissa oleva Rhy:n numero on oltava 163. 
Kilpailuun oikeuttavat pisteet on tehtävä Ruokolahden ja Imatran Rhy:n alueen metsästysseurojen toimialueelta.

Kilpailuun ilmoitetut työt ja kohteet, sekä saaliiksi saadut eläimet tulee olla tarpeen vaatiessa tarkastettavissa.

KILPAILUOHJEITA

* aloitettua riistanruokintaa tulee jatkaa yli talven.

* tarkkaile rh-alueellasi olevaa riistan määrää ja mitoita ruokinta kannan mukaiseksi.

* pienpetojen ja eläinsairauksien minimoimiseksi sijoita riistapellot ja ruokintalaitteet tarpeek-
si etäälle toisistaan. Salametsästyksen välttämiseksi ei tienvarsille näkyviin.

* älä sijoita nuolukiviä ja suolantarjontapaikkoja tielle näkyviksi.

* älä sijoita samaa ruokaa tarjoavia ruokontalaitteita useita samaan ryhmään, mikäli näin teet,
merkitse ryhmästä vain yksi ruokintalaite kilpailukortille. Poikkeuksena kana- tai peltolintu-
jen ruokintapaikka joilla linnut käyvät todistettavasti ruokailemassa.

* lähetä saaliiksi saaduista pienpedoista näytteet RKTL:ään.

* mikäli metsästysseurallasi on riistanhoitosuunnitelma, toimi sen mukaan.


