
 

 

VALIKOIVA UROSVEROTUS 
– Esimerkkejä uroksista, jotka voidaan kaataa ja uroksista, jotka saavat kasvaa vanhemmiksi 

 

HUOM! Nämä esimerkit ovat vain karkeasti suuntaa antavia. Paikallisten erojen vuoksi oman alueen 

valkohäntäpeurojen kehitystä tulee tarkastella alueella kaadettujen peurojen varmistetun iän pohjalta.  

Valkohäntäpeurauroksen sarvet kasvavat huomattavasti joka 
vuosi noin 4½-vuoden ikään saakka, jolloin uroksesta tulee täysi-
kasvuinen. Kuinka paljon sarvet kasvavat, riippuu muun muassa 
ravinnon saatavuudesta ja geneettisistä taipumuksista. Sarvien 
kokoa voidaan käyttää arviointiperusteena valikoivassa verotuk-
sessa. 

Valikoivan urosverotuksen tarkoituksena on lisätä valkohäntä-
peurakannan täysikasvuisten urosten osuutta. 

Valikoivaa urosverotusta voidaan toteuttaa kahden pääperi-
aatteen mukaisesti: kunkin yksittäisen ikäluokan perusteella tai 
jakamalla urokset ikäryhmiin. Ensin mainittu menetelmä edel-
lyttää, että metsästäjät pystyvät varmuudella tunnistamaan kun-
kin yksittäisen ikäluokan, jotta he voivat sen jälkeen arvioida,  
täyttääkö tietty eläin kyseisen ikäluokan kaatamiskriteerit. Ikä-
ryhmiin jakaminen on helpompaa, ja tuottaa riittävän hyvän tu-
loksen. 

Tässä käytetyt ikäryhmät ovat ½-vuotiaat, 1½-vuotiaat, 2½ – 3½-
vuotiaat ja ≥ 4½-vuotiaat. Tässä esitelty valikoiva urosverotus pe-
rustuu siihen, että hyvin kehittyneiden 1½-vuotiaiden ja 2½ – 3½-
vuotiaiden urosten annetaan kasvaa vanhemmiksi. 

Ikäryhmään ≥ 4½-vuotiaat kuuluva uros, joka voidaan kaa-
taa. Keskimäärin puolet aikuisista kaadettavista uroksista 
(≥ 1½-vuotiaat) voi olla täysikasvuisia uroksia (≥ 4½-
vuotiaita). 

Urosvasan kokoa voi olla vaikea arvioida. Pieniä 
urosvasoja kaadetaan mieluummin kuin suuria, 
mutta käytännössä tässä ikäryhmässä valikoiva 
verotus rajoittuu siihen, miten suuri määrä kaikista 
kaadetuista uroksista on urosvasoja. 

Ikäryhmään 2½ – 3½-vuotiaat kuuluva uros, joka saa kas-
vaa vanhemmaksi.  

Hyvin kehittyneet 1½-vuotiaat urokset ja kaikki 2½ – 
3½-vuotiaat urokset saavat kasvaa vanhemmiksi. 

Tämä tarkoittaa uroksia, joiden molemmat sarvet 
ovat haarautuneet, ja sarvien sisäleveys on < 50 cm, 
sarvipuoliskon pituus on < 54 cm tai sarvityven ym-
pärysmitta on < 12 cm.  

Käytännön metsästyksessä tällaiset urokset voidaan 
tunnistaa sen perusteella, että sarvien sisäleveys on 
pienempi kuin korvien välinen leveys, johon on lisätty 
molempien silmien leveys. Vaihtoehtoisesti sarvityvi 
on silmän halkaisijaa kapeampi. Jos sarvipuoliskon 
sivulta päin katsottuna suora ja eteenpäin osoittava 
osa on lyhyempi kuin uroksen turvan kärjen ja sarven 
tyven välinen etäisyys, sarven pituus on usein < 54 
cm. 

Metsästyskauden lopulla osa uroksista on saattanut 
pudottaa sarvensa. Sarvet pudottaneita uroksia ei 
kaadeta, koska se tekisi valikoivan verotuksen mah-
dottomaksi. 

1½-vuotias uros, jonka sarvet ovat haarautumattomat ja joka voi-
daan kaataa. 1½-vuotiaista uroksista noin puolella on vain 2 – 3 sar-
vipiikkiä, ja niiden teuraspaino on yleensä 40 – 43 kg. Karkeasti puo-
let aikuisista kaadettavista uroksista (≥ 1½-vuotiaat) voi olla uroksia, 
joiden sarvissa on yhteensä 1 – 3 piikkiä. 

Jotta valikoiva urosverotus olisi tuloksellista, kaikkien met-
sästäjien tulee noudattaa siinä täsmälleen samoja peri-
aatteita riittävän suurella alueella.  

Alueella, jolla yksittäisten urosten kotialueen koko on noin 
4 000 hehtaaria, tarvitaan noin 150 000 hehtaarin kokoista 
talousaluetta.  

Mitä tiheämpi valkohäntäpeurakanta on, sitä pienempi on 
eläinten kotialue ja sitä pienempiä talousalueita tarvitaan. 

Yksittäiset pienet metsästysseurat eivät voi soveltaa omia 
verotusperiaatteita, koska seuran alueella liikkuvat valko-
häntäpeurat ovat yhteisiä naapureiden kanssa. Metsästäjän, 
joka jättää uroksen kaatamatta, tulee voida luottaa siihen, 
että myös muut uroksen kotialueella metsästävät tekevät 
samoin. 

1½-vuotias uros, jolla on 6-piikkiset sarvet, joka saa kasvaa 
vanhemmaksi. 1½-vuotiaista uroksista keskimäärin puolella 
on 4 – 10-piikkiset sarvet ja niiden teuraspaino on useimmi-
ten 44 – 47 kg. 
 

Urokset, joita ei kaadeta 

Urokset, jotka voidaan kaataa 

Valikoiva urosverotus, jossa hyvin kehittyneet 1½-vuotiaat ja kaikki 2½ – 3½-vuotiaat urokset ovat rauhoitettuja, johtaa siihen, että valkohäntäpeurakannassa on joka vuosi kiima-
aikana paljon enemmän täysikasvuisia uroksia verrattuna tilanteeseen, jossa urosverotus on valikoimaton. Tämä edistää valkohäntäpeuran luonnollista kiimakäyttäytymistä.  
Metsästäjien kannalta tällainen valikoiva urosverotus tarkoittaa sitä, että voidaan kaataa paljon uroksia, joiden teuraspaino on suuri ja joilla on suuret sarvet. 
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Kaadettavia uroksia ovat heikosti kehittyneet 1½-
vuotiaat urokset ja täysikasvuiset urokset (≥ 4½-
vuotiaat). 

Käytännössä tämä tarkoittaa uroksia, joilla vähin-
tään toinen sarvipuolisko on haarautumaton 
(sarvissa on siis yhteensä 1 – 3 piikkiä) ja uroksia, joi-
den sarvien sisäleveys on ≥ 50 cm, sarvipuoliskon pi-
tuus on ≥ 54 cm tai sarvityven ympärysmitta on ≥ 12 
cm.  

Metsästyksen yhteydessä tällaisia uroksia voidaan 
tunnistaa sen perusteella, että sarvien sisäleveys on 
suurempi kuin korvien välinen leveys, johon on lisätty 
molempien silmien halkaisija. Toisena indikaattorina 
voidaan käyttää sitä, että sarven tyven leveys on sil-
män halkaisijaa suurempi. Jos sarvipuoliskon sivulta 
päin katsottuna suora ja eteenpäin osoittava osa on 
pidempi kuin uroksen turvan kärjen ja sarven tyven 
välinen etäisyys, sarven pituus on usein ≥ 54 cm. 

Lisätietoa valikoivasta urosverotuksesta löytyy esimerkiksi  
Metsästyksenjohtajan perustaidot – Valkohäntäpeuran biologia – oppaasta. 


