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Hirvisonnien sarvet kasvavat joka vuosi, kunnes 
sonnit ovat noin 6½-vuotiaita eli täysikasvuisia. 
Sarvien kasvu riippuu mm. ravinnon saatavuu-
desta ja geneettisistä ominaisuuksista. Sarvien 
kokoa voi käyttää valikoivan verotuksen indi-
kaattorina edellyttäen, että lapio- ja hankosarvi-
sonnien sekä niiden välimuodon välillä tehdään 
selvä ero.

Hirviurosten valikoiva verotus voidaan toteuttaa 
kahden pääperiaatteen mukaisesti: kunkin yksit-
täisen ikäluokan perusteella tai jakamalla urok-
set ikäryhmiin. Ensin mainitussa menetelmässä 
edellytetään, että metsästäjät voivat varmuudel-
la tunnistaa kunkin yksittäisen ikäluokan, jotta 
he voivat sen jälkeen arvioida, ovatko eläimen 
sarvet kyseisen ikäluokan keskimääräistä sar-
vikokoa ja -tyyppiä suuremmat tai pienemmät 
metsästysalueella. Iän arviointitaidot tekevät 
ikäryhmiin jaosta Suomessa toimivampaa. Tässä 
esitellään jaot ikäryhmiin ½-v., 1½-v., 2½ – 5½-v.  
ja ≥ 6½-v. Tässä esitelty valikoiva urosverotus 
perustuu siihen, että hyvin kehittyneet 1½-vuo-
tiaat ja 2½ – 5½-vuotiaat urokset saavat kasvaa 
vanhemmaksi.

HUOM! Nämä esimerkit ovat vain suuntaa-antavia. Hirvien kehitystä omalla hirvitalousalueella tulee 
paikallisten erojen vuoksi tarkastella alueella kaadettujen hirvien varmistetun iän pohjalta.

VALIKOIVA UROSVEROTUS
- Esimerkkejä uroksista, joista osa kaadetaan ja osan annetaan kasvaa vanhemmaksi

Jotta valikoiva urosverotus oli-
si tuloksellista, kaikkien met-
sästäjien tulee toteuttaa sitä 
täsmälleen samojen periaattei-
den mukaan tarpeeksi suurel-
la alueella. Hirvitalousalue on 
riittävän suuri alue tällaiseen 
verotukseen urosten liikkumis-
ta ajatellen. Pienet yksittäiset 
metsästysseurueet eivät voi 
soveltaa omia periaatteitaan, 
sillä ne jakavat hirvet naapu-
reidensa kanssa. Metsästäjän, 
joka antaa uroksen kasvaa 
vanhemmaksi, tulee voida 
luottaa siihen, että myös muut 
metsästäjät hirven elinalueella 
tekevät samoin.

Urosvasan kehon kokoa voi olla vaikea arvioida. Pieniä 
urosvasoja kaadetaan mieluummin kuin suuria, mutta käy-
tännössä valikoiva verotus rajaa tässä ikäryhmässä sen, 
kuinka suuren osan urosvasat muodostavat kaikista kaade-
tuista urospuolisista hirvistä.

Urokset, joita ei kaadeta

Urokset, jotka voidaan kaataa

Jos valikoivassa urosverotuksessa rauhoitetaan hyvin kehittyneet 1½-vuotiaat 
ja 2½ – 5½-vuotiaat urokset, tämä tarkoittaa, että täysikasvuisia uroksia on joka 
vuosi enemmän hirvien kiima-aikana verrattuna valikoimattomaan urosverotuk-
seen. Se hyödyttää hirvien luonnollista kiimakäyttäytymistä. Tällainen valikoiva 
urosverotus tarkoittaa metsästäjien kannalta sitä, että voidaan kaataa monta 
urosta, joilla on korkea teuraspaino ja suuret sarvitrofeet.

Hankosarviurokset, joilla on esim. viisi 
sarvipiikkiä, saavat kasvaa vanhemmiksi. 
Ne kuuluvat usein 2½ – 5½-vuotiaiden ikä-
ryhmään. (Tämänikäisillä hankosarviurok-
silla uroksilla on usein 3 – 5 sarvipiikkiä 
Etelä-Suomessa, 4 – 6 piikkiä Keski-Suo-
messa ja 4 – 7 piikkiä Pohjois-Suomessa.)

Välimuotourokset, joilla on kahdeksan 
sarvipiikkiä, saavat kasvaa vanhemmik-
si. Ne kuuluvat usein 2½ – 5½-vuotiaiden 
ikäryhmään. Tämänikäisillä välimuoto- 
uroksilla on usein 5 – 8 sarvipiikkiä Ete-
lä-Suomessa, 5 – 9 piikkiä Keski-Suomes-
sa ja 5 – 10 piikkiä Pohjois-Suomessa. 
Näitä uroksia ei siis kaadeta.

Lapiosarviurokset, joilla on 10 sarvipiikkiä, 
saavat kasvaa vanhemmiksi. Ne kuuluvat 
usein 2½ – 5½-vuotiaiden ikäryhmään. Tä-
mänikäisillä lapiosarviuroksilla uroksilla 
on usein 6 – 12 sarvipiikkiä Etelä- ja Kes-
ki-Suomessa ja 7 – 13 piikkiä Pohjois-Suo-
messa. Näitä uroksia ei siis kaadeta.

Osa uroksista on saattanut pudottaa sar-
vensa metsästyskauden loppupuolella. 
Tällaisia uroksia ei kaadeta, sillä se tekee 
valikoivan urosverotuksen mahdottomaksi.

Urokset, joilla on 1-4 sarvipiikkiä, voidaan 
kaataa. Jos halutaan nostaa urosten kes-
ki-ikää nopeasti, voidaan jättää nelipiik-
kiset kaatamatta. Tässä on 1½-vuotias 
kaksipiikkinen uros. Noin puolella kaikista 
1½-vuotiaista uroksista on vain kaksi sar-
vipiikkiä ja näillä on tavallisesti alle 150 
kg:n teuraspaino.

Usein ≥ 6½-vuotiailla lapiosarviuroksilla 
on ≥ 13 sarvipiikkiä Etelä- ja Keski-Suo-
messa ja ≥ 14 piikkiä Pohjois-Suomessa. 
Tällaiset urokset ovat siis ”hakkuukypsiä” 
ja ne voidaan kaataa.

Usein ≥ 6½-vuotiailla välimuotouroksilla 
on ≥ 9 sarvipiikkiä Etelä-Suomessa, 
≥ 10 piikkiä Keski-Suomessa ja ≥ 11 piikkiä 
Pohjois-Suomessa. Tällaiset urokset ovat 
”hakkuukypsiä” ja ne voidaan kaataa. 
Välimuotouros eroaa lapiosarviuroksesta 
siinä, että sen lapiomuodostuman leveys 
on alle puolet piikkien pituudesta.

Usein ≥ 6½-vuotiailla hankosarviuroksilla 
on ≥ 6 sarvipiikkiä Etelä-Suomessa, 
≥ 7 piikkiä Keski-Suomessa ja ≥ 8 piikkiä 
Pohjois-Suomessa. Tällaiset urokset ovat 
”hakkuukypsiä” ja ne voidaan kaataa. 
Hankosarviuros eroaa välimuotouroksesta 
siinä, että sen sarvirunko on täysin pyöreä 
ja täysin ilman lapiomuodostumaa.
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