Elina Karjalainen kaatoi
ensimmäisen ilveksensä
joulukuun alussa. – Vähän
tärisytti, kun tajusin, että
se jäi oikeasti siihen.

Norjan susijahdit
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PÄÄKIRJOITUS

■ Norja myönsi luvan kaataa
kolme neljäsosaa maan susikannasta. Metsästys on jo käynnissä.
Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriön vuoden takainen
päätös myöntää kaatoluvat kahdelle susilaumalle astui voimaan
vuoden ensimmäisenä päivänä.
Susijahti alkoi heti vuodenvaihteessa, ja Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo useiden susien
tulleen kaadetuiksi jo tammikuun ensimmäisinä päivinä.
Metsästyslupa koskee kaikkiaan 42 susiyksilöä. Norjassa
elää arvioiden mukaan yhteensä
56 sutta, joten maan susikanta
pienenee neljänneksellä.

Sisältö 1/2018

■ Kuhmon Lentiiran kylässä
lopetettiin viime marraskuussa
poliisin päätöksellä susi. Eviran
tutkimuksissa sudesta löytyi koteloituneita hauleja.
Poliisi epäilee, että sutta on
ammuttu haulikolla viime kesän
tai syksyn aikana.
Nuori uros oli käyttäytynyt
epätyypillisesti syksyn aikana.
Se käyskenteli lähellä asutusta
eikä piitannut ihmisistä. Sutta
yritettiin karkottaa kahteen otteeseen, mutta se palasi takaisin
muutamassa tunnissa. Tämän
jälkeen poliisi määräsi suden
lopetettavaksi.
Haavoittumisen uskotaan
osaltaan selittävän eläimen
poikkeuksellista käyttäytymistä.
Tapausta tutkitaan törkeänä
metsästysrikoksena.

Biisoneita Suomeen?

23
– Nyt käytiin pistämässä Helsingissä lumipallo pyörimään. Keväällä
rysähtää Kuopion torilla 21. huhtikuuta, järjestäjät vakuuttavat kuvassa vasemmalta Harri Räbinä, Jani Malinen ja Sulo Suhonen.

6 Salakaatajat

30 Haastava kettukytis

58 Colt Cobra

Metsästäjät leimataan helposti salakaatajiksi. Tosiasiassa vain pieni joukko metsästää
laittomasti. Salakaatoon lähdetään helpon
rahan toivossa.

Kettukytis haastaa metsästäjän. Jokainen
saalis on melkoinen voitto.

Legendaarinen viranomaisase Colt Cobra teki
paluun markkinoille pitkäksi venyneen tauon
jälkeen. Cobraa on hiottu vuosien mittaan
kolmeksi eri versioksi.

10 Ilvesjahdissa
15-vuotiaan Elina Karjalaisen ensimmäinen
ilvesjahti päättyi joulukuun alussa nappisuoritukseen.

12 Moderni lahtivaja
Nykyaikaiset villilihan käsittelytilat syntyivät
Hausjärvellä tuhansien talkootuntien myötä.
Lahtivajan omistaa osuuskunta, jonka jäseniä
ovat kaikki sorkkaeläinten metsästäjät.

16 Susia vai koirasusia
Kuinka paljon Suomen metsissä juoksentelee
hybridejä eli koiran ja suden sekoituksia?
Miksi Kaj Granlundin susitutkimuksia ei
uskota?

20 ”Tarkka seuranta”
Luonnonvarakeskuksen tutkija Ilpo Kojolan
mukaan tarkka seuranta paljastaa koirien ja
susien sekoitukset.

23 Mielenosoitus
Susien tahtiinko täällä marssitaan? Tätä viestiä
vietiin Helsinkiin.

36 Komissaari tiukkana
EU:n maatalouskomissaari Phil Hogan ei
suostu lieventämään suden suojelua. Se on
mitä todennäköisemmin myös komission
kanta.

39 Pedot suurin uhka
Suurpedot ovat metsäpeurojen suurin uhka.
Petojen jälkeen eniten peurakuolemia aiheuttaa liikenne. Uhkia selvitetään MetsäpeuraLIFE-hankkeessa.

46 Ilmasto vie oravat?
Turun yliopiston tutkimus antaa viitteitä
siitä, että ilmaston lämpeneminen on yksi
merkittävä syy oravakantojen vähenemiseen.

48 Jälkilaskenta
Pohjanmaalla haluttiin selvittää jalkautumalla,
kuinka paljon alueella on susia. Luke luottaa
omiin laskentamenetelmiinsä.

50 Suurpetoasiamiehet
Metsästäjäliitto nimesi viime vuonna viisi susiasiamiestä pahimmille susialueille.
Nimike vaihdettiin myöhemmin suurpetoasiamieheksi.
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60 Taurus Curve
Taurus Curven erittäin pyöreät muodot sopivat
käteen, ja ase on helppoa piilottaa vyön alle,
taskuun tai lantiokoteloon.

64 Browning BAR MK3
Harvalla metsästysaseella on niin sotaista esihistoriaa kuin Browningin BAR MK3 DPM:llä,
joka lanseerattiin markkinoille vuonna 2016.

68 Desert Tech MDR
Erikoisen näköinen Desert Tech MDR tunnetaan myös Suomessa. Vaihtokaliiperisella
bullpup-ratkaisulla on kannattajansa.

72 Tarkkuuskiväärit
Uusilla Sumrak- ja Orsis-tarkkuuskivääreillä
osutaan miehen kokoiseen maaliin jopa 2,5
kilometristä.

78 Nyt luolapyyntiin!
Etelä-Suomen supikoirakantaa kuritetaan tehokkaalla luolakoirapyynnillä. Hyvä koira
on pyytäjälle arvokas.

■ Vastikään perustetun luontojärjestö Rewilding Finlandin
tavoitteena on edistää entistä villimpää luontoa. Tähän sisältyy
esimerkiksi lajien palauttaminen
Suomeen.
Yhdistyksen mukaan esimerkiksi eurooppalainen biisoni eli
visentti ja villihevoslajit kuuluisivat Suomen luontoon siinä mielessä, että näitä lajeja todennäköisesti
olisi Suomessa, jos ihmisen toiminta ei olisi syrjäyttänyt niitä
Euroopan laajuisesti.
– Suuret nisäkkäät ovat tärkeitä ekosysteemien kannalta.
Suuret kasvinsyöjät kuljettavat
kasvien siemeniä uusille alueille
ja ne luovat maaperästä hedelmällisen muokkaamalla maata ja
kierrättämällä ravinteita tehokkaasti. Lisäksi ne muokkaavat
maisemia monimuotoisiksi, sanoo yhdistyksen perustajajäsen
Aino Tuominen.

Lentolaskennat
■ Ylä-Karjalan ja Ilomantsin
hirvet lasketaan ilmasta käsin.
Luonnonvarakeskus toteuttaa hirvien lentolaskennan helikopterilla kolmessa Pielisen
Karjalan kunnassa ja Ilomantsissa. Laskenta kestää arviolta
helmikuun loppuun saakka.
Laskenta perustuu etäisyysmenetelmään, jonka avulla
eläinkantoja uskotaan voitavan
arvioida luotettavasti.
Menetelmässä mallinnetaan
havaintojen etäisyyttä laskentalinjasta ja mallinnuksen avulla
arvioidaan havaitsematta jääneiden hirvien määrä.

Sudessa hauleja

Suomalainen ei juurikaan
harjoita salametsästystä
■ Ei suomalainen harrasta salametsästystä. Riistan määrä
on maassamme tasapainoinen.
Sudet tosin tekevät tuhoja etenkin Venäjän raja-alueilla, ja
itäisillä alueilla kotieläimet ja metsästyskoirat ovatkin vaarassa. Se ei ole alueen asukkaiden mielestä oikein. Luonnon
pedot eivät saa tehdä tuhoja ihmisille. Sudet tulee hävittää,
alueen asukkaat viittaavat Venäjän puolella susista maksettaviin tapporahoihin. Ihminen on luomakunnan ”kruunu”
- hän osaa ja haluaa säilyttää luonnon tasapainoisena niin,
että riistaeläimet ja ihmiset voivat elää yhdessä.
Suomessa karhujen määrä on niin vähäinen, etteivät ne
juurikaan tee tuhoja. Kotieläimetkin voivat olla karhujen
suosiossa, mutta tänä päivänä karhujen niille tekemät tuhot ovat sangen vähäisiä. Sydänmailla toimivat karjatilat
hallitsevat karhujen aiheuttamat vaarat.
Ahmat sen sijaan aiheuttavat Lapissa porovahinkoja, vaikka näiden ahnaiden petojen määrä onkin sangen vähäinen.
Ilves esiintyy miltei koko valtakunnan alueella, ja se onkin
taitava pienriistan hävittämisessä. Ilveskanta on kuitenkin
melko vähäinen, ja sitä voidaan vähentään suhteellisen
helposti, jos sen aiheuttamat tuhot ovat merkittäviä.
Mutta itse salametsästys. Se on ollut ennen merkittävämpää kuin se on tänään. Jokainen metsästäjä pääsee
harrastamaan haluessaan metsästystä – salassa ei tarvitse
metsästää. Petojen aiheuttamat vahingotkin ovat Suomessa
vähäiset, ja niitä syntyy vain tietyillä alueilla – sieltä voidaan
pedot luvallisesti saada hävitetyiksi.
Metsästäjien moraali on vuosien kuluessa parantunut.
Tänään ei haluta harjoittaa salametsästystä – metsästyslupia
on saatavissa – jokainen pääsee harjoittamaan riistanpyyntiä
haluamassaan määrin.
Myös metsästäjien moraali on korkeaa luokkaa – ei tehdä luvatta sitä, mikä on kielletty. Riistanhoito ja riistanpyynti ovat tänään sopusoinnussa, ja voidaankin todeta,
että Suomen luonnossa vallitsee tasapaino riistaeläinten
ja ihmisten kesken.
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Espoon citykanit
■ Helsingissä rellestäneet citykanit ovat nyt valtaamassa
Espoota.
Jo vuosikausia Helsingin
puistikoissa asustaneet kanit
selviytyivät niitä riivanneesta
virusepidemiasta. Moni uskoi
että kaneista päästiin tautiepidemian avulla, mutta kanit veivät voiton: nyt niitä on nähty jo
monin paikoin Espoon puolella.
Tällä hetkellä levinneisyysalue kattaa koko Kehä III:n sisäpuolen. Tutkijat uskovat, että
tällä vauhdilla kanikannat elpyvät pääkaupunkiseudulla parissa,
kolmessa vuodessa ja jatkavat
levittäytymistä muualle EteläSuomeen.
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