Jos riekon suojaväri ei
toimi, on lintu talvella
pulassa. Kuva: Jouko
Ala-Poikela

Susia Ahvenmaalla

44

■ Ahvenanmaalla on tehty useita havaintoja alueella liikkuvasta
sudesta. Kyse lienee yhdestä ja
samasta eläimestä, joka oli saapunut saarelle jäitä pitkin.
Susi oli nähty ensimmäisen
kerran helmikuun loppupuolella.
Riistapäällikkö Robin Juslin
on kertonut, että kyseinen susi
on viranomaisten seurannassa.
Suden jätösten ja dna-näytteen
perusteella pyritään päättelemään, mistä susi on Ahvenanmaalle tullut.
Edellisen kerran susi nähtiin
Ahvenanmaalla vuonna 2012.

Sisältö 3/2018

24

Kepu huolissaan

6
Kaataja saa hakemuksesta suden kallon ja taljan
muistoksi jahdista.

6 Susijahdissa
Kokeneet metsästäjät pääsivät näyttämään
taitonsa Kauhajoella. Pihoissa viihtynyt nuori
susi kaadettiin.

12 Trofeekokoelma
Jaakko Ojanperällä on Pohjoismaiden suurin
trofeekokoelma. Sen arvon uskotaan olevan
noin miljoona euroa.

16 Nuoret seuraan
Metsästäjäliitto on käynnistänyt Nuoret seuraan -kampanjan. Sen avulla nuoret saavat
seuransa - ja seurat nuoria jäseniä.

18 Haastava näätä
Näätäjahti kysyy aikaa, vaivaa ja kärsivällisyyttä. Kultakurkuksikin kehuttu näätä katoaa
hetkessä puiden suojiin.

24 Leiriyllätykset
Eräleireillä sattuu ja tapahtuu. Harmia voi
olla sadoista isoista muurahaisista tai liian
uteliaasta norsusta.

34 Majavat kuriin
Keväisellä majavajahdilla ennaltaehkäistään
metsä- ja peltovahinkoja. Vielä ehtii majavanpyyntiin.

36 Valvontakamerat
Yhä useampi käyttää riistakameraa valvon-

Tämä norsu asteli parinkymmenen metrin päähän kirjoittajan
yöpymismajasta.

talaitteena. Mitä ja missä tahansa sillä ei saa
kuitenkaan kuvata.

40 Paha susiahdinko
Syrjäkylien ihmisten susipelkoa vähätellään,
vaikka jatkuva stressi voi sairastuttaa. Pohjanmaalla on jo mitta täynnä. Ihmiset eivät
ymmärrä, miksi heidän pelkojaan vähätellään.

44 Riekot vähissä
Ylä-Lapin riekkokanta kärsi tuntuvia menetyksiä viime kesänä huonojen säiden takia.
Maan pohjoisosissa riekko on kuitenkin säilyttänyt asemansa.

46 Sako-uutuudet
Sako on tuonut markkinoille muutaman uuden aseen. Patruunoita yritys valmistaa tänä
vuonna noin 11 miljoonaa kappaletta.

50 IWA-messuilla
Suomalaiset asealan yritykset kävivät jälleen tutustumassa IWA-messujen antiin ja
esittelemässä omia tuotteitaan.

54 Lipashaulikko
Nyt ovat tulossa haulikot, joissa on irroitettava, useamman panoksen lipas.

60 Kiikaritähtäimet
Paraskaan kiikaritähtäin ei tuo varmaa tappolaukausta ilman hyvää kalusto-patruuna
-yhdistelmää ja kunnollista ampumataitoa.
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66 Kytissuojat
Kytissuojat halpenevat, ja tarjolla on jo useita
erilaisia malleja.

70 Ruuhipyssy
Mahtava pamaus, metrinen tulenlieska ja
taaksepäin rekyylin voimasta syöksyvä ruuhi
kuuluivat entisaikojen jahtielämyksiin.

72 Jahtiin Viroon
Osa Viroon suuntautuvista metsästäjistä
on siirtynyt afrikkalaisen sikaruton vuoksi
vähiin käyneestä villisiasta hanhiin ja kauriiseen.

78 Riistakamerat
Riistakamerat liitetään entistä useammin
pilvipalveluun, jolloin kuvat eivät perinteisesti
päädy sähköpostiin.

80 Koirapannat
Tracker on uudistamassa pantaansa tälle jahtikaudelle. Ultracom on tuomassa päivitetyn
version Riihimäen Erämessuille.

82 Metsästysasut
Monikäyttöisyys on valttia tulevan jahtikauden uusissa asusteissa.

84 Jalkineet
Hyvä metsästys- ja eräjalkine on kestävä,
kevyt, pitää vettä ja lämpöä.

■ Keskustan varapuheenjohtaja Antti Kurvinen sekä kansanedustaja Mikko Kärnä esittivät
huolensa Suomen susitilanteen
kehityksestä.
– Susikanta on räjähtänyt käsiin joka puolella Suomea ja uusia
havaintoja tulee ihmisiltä koko
ajan, kansanedustajat tietävät.
Keskustan kansanedustajat
kertovat olevansa huolissaan,
koska ihmisten turvallisuuden
tunne on nyt kärsinyt suuresti.
– Sudet ovat alkaneet liikkua
yhä rohkeammin asutuskeskuksiin ja ihmisten elinpiiriin.

Ennätysisot saaliit
■ Kuluneella metsästyskaudella
saatiin noin 41 200 valkohäntäpeuraa ja noin 9 400 metsäkaurista.
Toteutunut saalismäärä on
molemmilla lajeilla neljänneksen edelliskautta suurempi, ja
kokonaisuudessaan sitä pidetään
ennätyksellisen suurena.
Valkohäntäpeurakanta painottuu vahvasti lounaiseen
Suomeen, ja saalismäärästä
noin 95 prosenttia kertyi Suomen
riistakeskuksen Uudenmaan,
Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Hämeen ja PohjoisHämeen toimialueilta.
Kaadetuista valkohäntäpeuroista 54 prosenttia oli vasoja,
ja kaadetuista aikuisista eläimistä 48 prosenttia oli naaraita.
Kannan sukupuolijakauman
tasoittamiseksi naaraiden osuutta peurasaaliissa on tiheimmillä
alueilla pyritty viime vuosina
nostamaan.
Kannen kuva: HW-Company

PÄÄKIRJOITUS

150 sutta Suomessa sopiva
määrä nykyisen 500 sijaan!
■ Susi ei ole Suomessa otus, jonka olemassaoloa kansan
enemmistö pitää suotavana – enemmistö toivoo suden tulevan hävitetyksi maastamme. Mutta näin ei tapahtu. Sutta
suojellaan vahvasti joidenkin kansalaisryhmien toimesta.
Jotain merkillistä on siinä, että susien määräksi Suomessa
ilmoitetaan virallisella taholla 150-180. Tätä määrää pidetään
metsästäjien taholla aivan liian pienenä – metsästäjillä on
kuitenkin laaja riista-asantuntemus. He arvioivat susien määräksi yli 400. Miksi ero on näin suuri? Metsissä aktiivisesti
liikkuvat metsämiehet tuntevat Suomen luonnon – heillä on
laajat yhteydet keskenään ja heidän tietoonsa voidaan luottaa.
Miksi riistaviranomaisten ilmoittama määrä on vain vajaa
puolet metsästäjien laajan populaation ilmoittamasta määrästä?
Erityisesti itäinen Suomi on susien vahvaa elinaluetta.
Pohjoisessa poroja tappaa ahman lisäksi myös susi. Kyse on
pohjoisen Suomen asukkaiden pääelinkeinosta, eikä voida
sallia, että susi voi käydä tuhoamassa alueen ihmisten muutenkin ohdakkeista leipäpuuta.
Susien suojelusta on tullut viime aikoina vahvaa mediapeliä.
Susia suojellaan mediassa – erityisesti Helsingissä suuren suosion saavuttaneella vihreällä puolueella on merkittävä panos
suojelussa. Suomessa tehdään vuosittain monia valituksia
Euroopan unioniin. Ja aiheena on usein juuri susi Suomessa.
Venäjällä maksetaan susista edelleen tapporahaa, ja ItäKarjalassa niiden metsästys on kiivasta. Susi onkin oppinut
hakemaan turvaa lännestä, ja itärajan ylittävät vuosittain
sadat sudet.
Suomen poliittisella kentällä käydään aktiivista susipolitiikkaa. Vihreiden kannattajista löytyy sudensuojelijoiden suuri
enemmistö – he ovat käytökseltään kiivaita ja aggressiivisia.
Erityisesti metsästäjät ovat heidän kritiikkinsä kohteina. Toisaalta vihreät osaavat mediapelin – he ovat saaneet lehdistössä
yhä merkittävimmin äänensä kuuluviin. Vastaavaa eivät saa
suomalaiset metsästäjät.
Myös suomalainen lehdistö kirjoittelee maamme susipolitiikasta pääasissa vihreiden ääntä kunnellen. Tavallinen
metsämies ja syrjäseutujen asukas, joka joutuu asumaan
susipelon vallassa, ei saa lehdissä ääntään kuuluviin.
Onpa saatu havaintoja, kuinka sudensuojelijoita pidetään
paikoin suurpetokysymysten asiantuntijoina; heitä haastatellaan lehdissä ja muissa tiedotusvälinessä. He saavat tuoda
omaa metsästyksen vastaista aatettaan julkisuuteen.
Miksi Suomen metsästysviranomaiset eivät toimi siten,
että suurelle yleisölle tulisi tasapuolinen kuva metsästyksestä
ja erityisesti maassa harjoitettavasta susipolitiikasta? Ensimmäiseksi tulisi selvittää luotettavasti maassamme olevien
susien määrä ja niiden jatkuvasti laajeneva elinalue.
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Mitkä verijäljet?
■ Poliisi oli päässyt selvittämään
mystisiä verijälkiä Lopella KantaHämeessä.
Tapahtumaketju lähti liikkeelle kansalaisen valppaudesta:
poliisi sai ilmoituksen metsätien
varteen pysäköidystä autosta - ja
autosta lähtivät jalanjäljet metsään. Hangella oli näkynyt veritippoja. Jäljen päässä oli ollut
runsaasti verisiä jälkiä ja maahan
kaivettu hauta.
Kun poliisi oli tullut paikalle,
”haidankaivajan” auto oli jo lähtenyt pois. Hauta kuitenkin oli
näkyvissä, ja poliisit kaivoivat
sen auki - ja yllätys yllätys: haudasta ei löytynytkään vainajaa,
vaan puukalikoita ja risuja.
Poliisi oli ottanut verijäljistä
näytteen selvittääkseen, oliko
kyse ihmisverestä. Testi kuitenkin kertoi, että kyseessä ei
ollut sen enempää ihmisen kuin
muunkaan kädellisen veri.
– Näin ollen on myös poissuljettua, että talvisessa Lopen
metsässä vaeltelisi verta vuotava
apina, poliisi kertoi tiedotteessa.
Mutta tämäkin mysteeri
selvisi: paikalla oli ollut metsästäjä, joka oli avannut supin
pesäluolan ja ampunut sieltä
supin tai ketun. Sitten metsästäjä oli laittanut luolan alkuperäiseen kuntoonsa - joka oli
ilmeisemmin näyttänyt haudalta. Metsästäjä oli vienyt verisen
saaliinsa autolleen - jättäen hankeen veritippoja - ja poistunut
ennen poliisin saapumista.
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