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Lausunto maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi
metsästysvuonna 2019 - 2020
Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ja Pälkäneen seutu kiittävät mahdollisuudesta lausunnon
antamiseen ja esitämme näkemyksenämme seuraavaa.

Ilveskannan kehitys
SLL:n Pirkanmaan piiri ry on huolissaan ilveksen kannan pienentymisestä valtakunnallisesti. Ilveskannan taso
on laskenut viimeisimmästä luontodirektiivin vuosien 2012 - 2017 lajiarvioinnin suotuisan suojelun tasosta
huomattavasti alaspäin. Metsästys on suurin tekijä ilveksen kuolleisuuteen.

Ilveskannan määrän sääntely ja metsäpeurakanta
Ilves- ja metsäpeurakannan suhteiden säätelyssä on välttämätöntä huomioida se, että metsäpeuran lisääntymistä
ja elinalueen laajenemista on tehokkaasti heikennetty ylimitoitetulla luvituksella ja metsästyksellä erityisesti
Suomenselän alueella. Koko maan laillisten metsäpeuran pyyntilupien määrä 2014 - 2017 oli 329 lupaa ja saalis
vastaavasti 144 aikuista ja 26 vasaa. Luvista käytettiin noin puolet, 157. Vuonna 2018 - 2019 kaadettiin KeskiSuomessa 2 aikuista urosta. Pohjanmaalla 4 aikuista urosta ja 2 aikuista naarasta sekä 2 urosvasaa ja 5
naarasvasaa.
Näin suuren metsästyspaineen vuoksi on kohtuutonta pyrkiä syyllistämään ilvestä tai muutakaan suurpetoa
metsäpeuran heikosta lisääntymisestä. On päinvastoin ohjattava nyt vallitsevia asenteita aivan uuteen suuntaan:
metsäpeura on ikiaikainen alkuperäinen laji, joka on onnistuttu jossain määrin elvyttämään, ja sen ensisijaisina
hyödyntäjinä on pidettävä alkuperäisiä suurpetoja, ilves mukaan lukien. Peuranpyynnillä ei tule heikentää
petoeläinten luontaisia ravinnonhankintamahdollisuuksia. Pirkanmaan piiri ihmettelee metsäpeurojen
metsästyslupia sekä MetsäpeuraLife -hankkeen halua ilveksen poikkeuslupiin Seitsemisen alueelle.
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Jos metsäpeura rauhoitetaan kokonaan metsästykseltä, se laajentaa esiintymisaluettaan nopeasti aiheuttamatta
taimistotuhoja hirven tapaan, oppii elämään tasapainossa luontaisten saalistajiensa kanssa ja riittävästi
yleistyttyään käynee taas metsästyksenkin kohteeksi. Suurpedot myös saalistuksellaan parantavat peurojen
geneettistä tasoa ja selviytymiskykyä, koska vahvimmat saalislajin yksilöt jäävät suvunjatkajiksi. Metsästyksessä
usein tapahtuu päinvastoin.
Kun suurpedoilla on riittävästi luonnollista saalista tarjolla, kotieläinten ahdistelu vastaavasti vähenee. Samoin
vähenee vahinkojen julkisista varoista korvaamisen tarve. Metsäpeuran levinneisyyttä tosin rajoittaa ehkä
merkittävimmin sopivien elinympäristöjen puute. Asiaa auttaisi, mikäli metsien käsittelyssä suosittaisiin
nykykäytäntöjä vähemmän väkivaltaisia menettelyitä.
Metsäpeura ei siis ensi sijassa ole mikään fasaanin tai valkohäntäkauriin tyylinen arvoistukas metsästäjien
tarpeisiin. Metsästäjäjärjestöt ovat ensi sijassa omia hyötynäkökohtiaan painottavia etujärjestöjä, ja niiden
nykyinen vahvasti dominoiva asema eläinkantaa koskevassa hallinnossa on siksi kohtuuton ja johtaa kantojen
vääristymiin. Ensisijaisena tavoitteena tulee olla rauhoitettujen lajien suotuisan suojelun taso. Tämä edellyttää
yleishyödyllisten järjestöjen asiantuntemuksen huomattavaa lisäämistä ja käyttöä kaikessa metsästettäviä eläimiä
koskevassa hallinnossa.
Ilves saattaa joskus tappaa jonkin metsäpeuran vasan, mutta ei saalistuksellaan ole mikään peurakannan uhka.
Pirkanmaan ilvesten määrä on nyt niin vähäinen, että yhtään kaatolupaa alueellemme ei tule myöntää peurojen
siirtoistutuksista huolimatta.
Pohjois-Hämeessä oli vuonna 2017 23 - 25 pentuetta ja 140 - 150 yli yksivuotiaita. Vuonna 2018 määrät olivat
samat. Pirkanmaan osalta katsomme, että poikkeuslupia ei tänä metsästyskautena tule antaa, koska Pirkanmaan
osalta kanta ei ole kasvanut edellisvuoteen verrattuna.
Sosiaalisesti ilves on hyväksytty ja ihailtu suurpeto. Ilves ei ole aiheuttanut korvattavia vahinkoja vuosina 2016,
2017 ja 2018 Pirkanmaalla.
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