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Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin lausunto karhun metsästyksestä
metsästysvuotena 2019-20
Kiitä mme lausuntopyynnö stä ja toteamme aiheesta Pirkanmaan osalta seuraavaa:
Pirkanmaa alueen karhukanta on tä tä nykyä erittä in heikko, ja siksi sen koon arviointi on
havaintojen puutteessa tavallistakin vaikeampaa. Vuotta vanhempia karhuja ennen
metsä styskautta 2018 arvioitiin olevan 30, ja ennen metsä styskautta 2019 arvio oli vain 8 - 15.
Kun arvioidaan yli vuoden ikä istä karhukannan mä ä rä ä kolmen edellisen vuoden pentueiden
lukumä ä rien keskiarvon perusteella, pä ä dytä ä n liian suureen yksilö mä ä rä ä n, kun kanta on
jyrkä sti laskeva. Parempaan ennusteeseen pä ä stä ä n arvioimalla kannan alaraja viimeisen vuoden
yhden pentueen (jossa vain yksi pentu) mukaan ja ylä raja kahden viimeisen vuoden keskiarvon
mukaan.
Suomen karhukannan on arvioitu pienenemä ttä kestä vä n 14 %:n pyyntiverotusta. Pienissä
paikallisissa populaatioissa malli ei kuitenkaan ota huomioon pentueen kokoa, varsinkaan jos
koko paikallispopulaation yksilö mä ä rä arvioidaan pentueiden lukumä ä rä n perusteella. Jos
populaatioissa on vain yksi tai muutama naaras, jolla on vain yksi pentu, tulisi
pyyntiveroprosentin olla vastaavasti pienempi. Siten tiedetyn kuolleisuuden tulisikin olla
lä hempä nä 7 %:a, jotta populaatiota voisi pitä ä vakaana. Mikä li pienessä populaatiossa kuitenkin
ainoa naaras synnyttä ä urospennun, kannan ennuste pienenee edelleen.
Myö nnettyjä kaatolupia voi nä in ollen pitä ä perusteettomina. Kun kaadetut karhut olivat
molemmat naaraita, kanta heikkenee entisestä ä n. Lisä ksi poliisiluvan nojalla ammuttiin yksi
nuori uroskarhu Kangasalan - Oriveden alueella sen tö rmä ttyä linja-autoon. Tä mä tappo oli
aiheeton, koska karhu oli tavoitettaessa tä ysin vahingoittumaton ja pyrki pakenemaan.
Kannanhoidollisiin lupiin ei siis ole aihetta, ja liikennevahinkotapauksissa jä ljestä jä t tulee
nykyistä paremmin velvoittaa varmistumaan siitä , että elä in on todella vahingoittumisensa
vuoksi lopetettava.
Mehilä isvahingot estetä ä n sä hkö istetyillä aidoilla tai jä reillä terä shä keillä . Kustannukset ovat
kohtuullisia, koska aidattavat alat ovat hyvin pieniä . Suojaamisen kulut on syytä korvata julkisista
varoista myö s siksi, että pö lyttä vien hyö nteisten suojelu ja lisä ä minen on suotavaa yleisen edun
kannalta.
Kaikkien kotielä invahinkojen korvaamisen ehtona tulee olla, että elä imet on suojattu
asianmukaisesti ja vahinko on siksi tapahtunut odottamattomalla tavalla. Vahingon
aiheuttaminen ei yleensä ole riittä vä peruste karhun tappamiselle.
Maatalousvahingot ovat niin vä hä inen ongelma, että erityisesti niihin varautumiseen ei yleensä
ole aihetta. Nä iden vahinkojen yhteismä ä rä alueella oli vuonna 2018 1732 €.

Hanke metsä peuran palauttamiseksi ("Metsä peuraLIFE") vuosien 2016 -2023 aikana koskee
Pirkanmaan osalta Seitsemisen kansallispuistoa. Tä ssä yhteydessä on mainittu karhun
kaatolupien vaikutus. Kuitenkin metsä peuran lisä ä ntymistä ja elinalueen laajenemista on
tehokkaasti heikennetty ylimitoitetulla metsä styksellä erityisesti Suomenselä n alueella. Koko
maan laillisten pyyntilupien mä ä rä 2014 - 2017 oli 329 kpl ja saalis vastaavasti 144 aikuista ja 26
vasaa. Luvista tuli siis kä ytetyiksi vain alle puolet, 157. Erityisen huomattavaa on, että
tilastointijakson viimeisenä vuonna 2017 pyyntilupien kä yttö aste oli vain 12,1 %. Ilmeisesti
peuroja oli lopulta liian vaikea lö ytä ä .
Nä in suuren metsä styspaineen vuoksi on kohtuutonta pyrkiä syyllistä mä ä n karhua tai mitä ä n
muutakaan suurpetoa metsä peuran heikosta lisä ä ntymisestä . On pä invastoin ohjattava nyt
metsä stä jä jä rjestö issä vallitsevia asenteita aivan uuteen suuntaan: metsä peura on ikiaikainen
kotoperä inen laji, joka on onnistuttu jossain mä ä rin elvyttä mä ä n, ja sen ensisijaisina
hyö dyntä jinä on pidettä vä kotoperä isiä suurpetoja, erityisesti karhua ja sutta. Peuranpyynnillä ei
tule heikentä ä niiden luontaisia ravinnonhankintamahdollisuuksia. Jos peura rauhoitetaan
metsä stykseltä , se laajentaa esiintymisaluettaan nopeasti aiheuttamatta taimistotuhoja hirven
tapaan, oppii elä mä ä n tasapainossa luontaisten saalistajiensa kanssa ja riittä vä sti yleistyttyä ä n
kä y taas metsä styksenkin kohteeksi. Suurpedot myö s saalistuksellaan parantavat peurojen
geneettistä tasoa ja selviytymiskykyä , koska vahvimmat saalisyksilö t jä ä vä t suvunjatkajiksi.
Metsä stä jä t pyrkivä t yleisesti toimimaan pä invastoin.
Kun suurpedoilla on riittä vä sti luonnollista saalista tarjolla, kotielä inten ahdistelu vastaavasti
vä henee. Samoin vä henee vahinkojen julkisista varoista korvaamisen tarve.
Metsä peura on siis ensi sijassa karhun ja suden saalislaji, ei mikä ä n fasaanin tyylinen arvoistukas
metsä stä jien tarpeisiin. Metsä stä jä jä rjestö t ovat ensi sijassa omia hyö tynä kö kohtiaan painottavia
etujä rjestö jä , ja niiden nykyinen vahvasti dominoiva asema elä inkantaa koskevassa hallinnossa
on siksi kohtuuton ja johtaa vä ä ristymiin. Vastapainoksi tuleekin huomattavasti lisä tä
yleishyö dyllisten jä rjestö jen asiantuntemuksen kä yttö ä kaikessa metsä stettä viä elä imiä
koskevassa hallinnossa.
Edellä sanotun nojalla on selvä ä , että "Metsä peuraLIFE"-hanke ei saa mitenkä ä n vaikuttaa
karhukannan suuruuteen Seitsemisen alueella. On syytä olettaa, että hanketta yritetä ä n kä yttä ä
perusteena kannanhoidollisten tai vahinkoperusteisten kaatolupien vaatimisessa.
Pirkanmaan alueen karhukanta ulottuu vain Etelä -Pohjanmaan rajalta Ruovedelle. On
kohtuullista sallia pesivä n kannan levittä ytyvä n laajemmin Pirkanmaan alueelle, joten varaa edes
kannanhoidolliseen metsä stykseen ei ole.
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