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Lausunto Suomen ilveskannan runsaudesta ja lisfi6ntymisest6 sekd ennuste ilveskannan

kehityksestd vuoteen 2019

Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa riista- ja kalakantojen kestdvdn ja monipuolisen hyddyntdmisen

sddtelyn edellyttamdt riista- ja kalakantojen arviot ja ennusteet kantojen tilasta, alueellisen ja

ajallisen sddtelyn edellyttdmdt saalistilastot seke huolehtii kannanarvioinnin kehittdmisen

ed el lyttd mdstd tutki m u ksesta erityisesti su u rpetoj en osa lta.

llveksen osalta Luke toteaa lausuntonaan seuraavan.

Arvio yksilcimddristd ennen metsestyskautta 2016/2OL7 pohjautuu petoyhdyshenkil<iverkoston

kirjaamista havainnoista ja suoritetuista lumijdlkien erillislaskennoista (1 riistakeskuksen

aluetoimisto talvella 2OI4/2OtSja 1 aluetoimistoa talvella 2OL5/2OLG) saadusta aineistosta tehtyyn

laskelmaan vuoden 2015 pentueiden mddrdst6. Havainnot on tehty 1,9.2OL5-29.2.20LG

(tallennettu 19.3.20L6 mennessd). Arvio ei sisdlld arviota vuonna 20L6 (touko-kesdkuussa)

syntyvistd pennuista pentue-ennusteisiin liittyvien lukuisten epdvarmuustekijciiden takia.

Kokonaisuudessaan ilveshavaintoja (- 20 300 kpl)tallennettiin 4,6 % vdhemmdn vuosien 2OL4'

20L5 vastaavaan aikajaksoon verrattuna. Kaikki ilveshavainnot pitivdt sisdllddn - a350 kpl

ilvespentueiden ndk<i- ja jdlkihavaintoja (lisiiksi - 100 riistakamerahavaintoa), mikd on noin 13 %

vdhemmdn kuin vastaavana aikajaksona kaudella 2O!4-20t5 (4970 kpl). Havaintojen lukumSSrien

vaihteluihin voivat vaikuttaa eldinten lukumddrien muutosten ohella my<is petoyhdyshenkilciiden

motivaatio ja toimintaan annettu koulutus. Lisdksi havaintomddrddn voivat vaikuttaa yleisdn

kiinnostus ilmoittaa havaintoja ja/tai median kiinnostus suurpetoasioihin.

Vuonna 2015 arvioidaan havaitun 487 -S4terillistd pentuetta, mikd on vdhemmdn kuin vuonna

2014 (Kuva 1). Vastaavasti ilvesten vdhimmdiskannan koko on laskenut (laskua 7,8%l edelliseen

arvioon verrattuna, ollen vuonna 2015 ennen metsdstyskautta 2 490 - 2 560 vuotta vanhempaa

yksil6d (Taulukko 1). Pentueluvussa ei ole mukana Ahvenanmaalla esiintyvid pentueita.
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Kuva 1. llvespentueiden arvioitu mddrd Suomessa vuosina 2000 - 2015.

Kuva 2.llvespentueista tallennetut ndko- ja jdlkihavainnot 1 .9.2015 - 29.2.2016 sekd havainnoista johdettu

arvio erillisistd pentueista vuonna 2015 esitettynd kartalla. Ahvenanmaan pentuehavainnot eivdt ole mukana
aineistossa.
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Tuloksen taustalla on mm. erillislaskentojen kautta tarkentunut arvio pentuemddrdstd, mikd on

auttanut tarkentamaan laskettujen alueiden kanta-arviota. Erillislaskentojen yhteydessd kirjattujen
ilveshavaintojen kautta on kyseisille alueille laskettu mycis aluekohtaisia kertoimia, joiden avulla

voidaan havaituista erillispentueista arvioida alueen yksiltiiden kokonaismddrdd tarkemmin
(Taulukko 1). Kertoimet on muodostettu laskemalla havaittujen pentueiden osuus kaikista

havaituista ilvesyksiloistd. Vuosien 2OLL-2OLG aikana toteutettujen erillislaskentojen perusteella

arvioidut kertoimet vaihtelevat 4,5:n ja 6,8:n vdlilld. Alueilla, joille havainnointia tdydentdvdd

erillislaskentaa ei vield ole suoritettu, on kannan arviointiin kdytetty kerrointa 6, joka pohjautuu

Pohjoismaissa kehitettyyn, perheryhmien pitkdn aikavilin havainnointiin perustuvaan seuranta- ja

arviointimenetelmddn. Alueilla, joilla erillislaskennasta on kulunut yli kolme vuotta, on
laskentakertoimena kdytetty ns. suuraluekerrointa (laskentahanketta koskevan suunnitelman
mukaisesti). Suuraluekerroin on erillislaskennassa mukana olleiden alueiden aluekohtaisten
kertoimien keskiarvo, jossa itdiselle ja ldntiselle alueelle muodostuvat omat suuralue-keskiarvot.

Itdiseen alueeseen lasketaan kuuluvaksi Eteld-Savo, Kaakkois-Suomi, Kainuu, Keski-Suomi, Pohjois-

Karjala ja Pohjois-Savo. Ldntiseen alueeseen lasketaan kuuluvan Eteld-Hdme, Satakunta, Pohjois-

Hiime, poronhoitoalueen eteldpuolinen Oulu, Pohjanmaa ja Rannikko-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi

sekd Uusimaa. Suuraluekeskiarvojen kiiyttci nostaa alueellista kerrointa suuremmaksi kuin

edellisessd kanta-arviossa kdytetty kerroin Kainuun, Kaakkois-Suomen ja Satakunnan kohdalla.

Kertoimen suuruusluokka pysyy samana Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kohdalla. Kerroin laski

hieman alueellisesta kertoimesta suuraluekertoimeen siirtyneill6 Eteld-Hdmeelld ja Varsinais-

Suomella. Huomioitavaa on kuitenkin, ettd pentueluvut ovat vuosien viilillii edelleen suoraan

vertailukelpoisia.

Vuoden 20L5 erillisten pentueiden mddrdn arviointiin vaikuttaa erillislaskennan tulos Oulun ja

Uudenmaan alueilla. Muilla alueilla pentuearviointi on tehty TASSU-j6rjestelmddn tallennettujen
ilvespentueiden ndk6- ja jdlkihavaintoihin pohjautuen. Alueilla, joilla suoritettiin erillislaskenta

talvella 2Ot4/20L5 ja2OL5/2016 (Oulu, Uusimaa)on vuoden 2015 pentueiden mddrdn arvioinnissa

huomioitu ne erillislaskentapentueet, joiden ldhialueelle ei liity Luken:n, Suomen riistakeskuksen tai
Eviran aineiston perusteella lisddntymisikdisen naaraan metsdstys- tai muuta kuolleisuutta (10 km

sdteiselld alueella) laskentapdivdn jdlkeen laskentavuonna tai sitd seuraavina vuosina (ml.

arviovuosi), ja joihin liittyy vdhintddn yksi TASSU-jdrjestelmddn tallennettu pentuehavainto. Usean

aluetoimiston alueella liikkuvat ilvespentueet lasketaan sen aluetoimiston puolelle, josta

pentueesta on kirjattu lukumddrdisesti enemmdn havaintoja.
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Taulukko 1 . llvespentueet ja arvioitu yksilomddrd ennen metsdstyskautta 201612017 .

Riistakeskus aluetoimisto Pentueet
2015

Pentueet
2014

Kerroin
2016

Vuotta vanhempia ennen
m etsdstys k autta 20 1 612017

Eteld-Hdme 27 -30 36-38 5,8 u 155-165

Etelii-Savo 44- 46 48-50 4,9# 215 -220
Kainuu 31 -33 31 -34 165-175

- jostaporonhoitoalueen
ulkopuolella

26-28 27-30 4,9 # 125- 130

Keski-Suomi 51-54 44-51 4,9# 250 -255
Kaakkois-Suomi 28-31 35-37 4,9# 135 - 145

Lappi 7 -8 2-4 60-75

- jostaporonhoitoalueen
ulkopuolella

3-4 2-3 6 20-25

Oulu 42- 48 42- 52 225 -245
- jostaporonhoitoalueen

ulkopuolella
42- 47 42- 52 4,85 205- 215

Pohjanmaa 14-19 21-24 6 85 - 100

Pohjois-Hdme 30 -32 27 -29 6 180 - 185

Pohjois-Karjala 40-43 44-47 6 240 -250
Pohjois-Savo 47-49 53-56 4,9# 230 -235
Rannikko-Pohjanmaa 6-8 8-10 6 35-40

Satakunta 31 -33 32-35 5,8 n 180 - 185

Uusimaa 24 -26 28-31 6,4 155-160

Varsinais-Suomi 31 -34 37-43 5,8 n 180 - 190

Yhteensi 453 - 474 487 -541 2490-2560**

Kannanhoitoalueet Pentueet
2015

Pentueet
2014

Vuotta vanhempia ennen
m ets dstys k autta 20 1 6 I 20 1 7

Poronhoitoalue 9-11 4-5 100-115***

Muu Suomi 444 - 463 483 - 536 2390-2445*"
# Alueet, joilla kaytdssa itainen suuralue -kerroin
H Alueet, joilla kiyt<issd lintinen suuralue -kerroin
** raja-arvot pydristetty ldhimpddn viiteen; lukumddrdarvion yldraja on laskettu alueittaisten vaihteluvdlien keskikohtien summana
+**arvio ottaa huomioon pentuehavaintojen pienen lukumddrdn alueella

Koko maan mittakaavassa ilveskanta on selvdsti pienentynyt edellisvuodesta. Kasvun taittumisen ja

laskusuuntauksen taustalla on todenndkdisesti viimeisen seitsemen vuoden metsastysverotus ja

sen vaikutuksen ndkyminen viiveelld, sekd se ette ilveksen esiintymisalue ei ole endd laajentunut.
Riistakeskuksen aluetoimistojen alueiden vdlillii on kuitenkin edelleen eroja sekd kannan

kehityssuunnissa ettd nopeuksissa. Erot ovat kuitenkin tasaantuneet aikaisempaan verrattuna.
Erojen taustalla on seke ilvespopulaatiossa tapahtuva kehitys, metsastysverotushistoria ette
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erillislaskentojen avulla tdsmentyneet pentuearviot. Lisdksi alueiden maiseman rakenteessa sekd

saaliseldinkannoissa on eroavaisuuksia, jotka vaikuttavat luontaiseen ilvestiheyteen. llvesten
luontaisessa kuolleisuudessa ei ole tapahtunut merkittavie muutoksia aikaisempiin vuosiin
verrattuna.

llveskonnon kehitys eri konnonhoitoolueillo
Suurpetopolitiikassa linjattu metsdstysverotuksella tavoiteltu populaation pienentyminen niiyttiiisi
alkaneen odotetun viiveen jdlkeen ndkyd arvioluvuissa ldhes koko maan mittakaavassa.

Poronhoitoalueen ulkopuolisella muun Suomen alueella ilveskannassa on arviossa Suomen
riistakeskuksen aluetoimistoista vain Keski-Suomessa sekd Pohjois-Hdmeessd muutamien
pentueiden lisdys. Edellisvuosiin verrattuna ilveskannassa havaitaan loivaa laskusuuntausta useilla

alueilla, mutta selvempdd laskua pentuemddrien osalta vain Eteld-Hiimeessii sekd Pohjanmaalla.

Poronhoitoalueella ilveskannan koon arvioidaan hienoisesti kasvaneen edellisen vuoden tasosta,
mutta poronhoitoalueen kanta-arvioon liittyy muuta maata enemmiin epiivarmuustekijoitd.
Poronhoitoalueella huomattavana ongelmana on alueen suuri pinta-ala, havainnoitsijaverkoston
harvuus ja pentuehavaintojen pieni mddrd. Koska poronhoitoalueen ilvesten lisddntymistuotto
vaikuttaisi havaittujen pentueiden perusteella hyvin pieneltd, merkittdvii osa poronhoitoalueen
arvioidusta ilvespopulaatiosta lienee nuoria ja pddosin poronhoitoalueen ulkopuolelta alueelle
vaeltavia nuoria aikuisia. Olettamusta tukee mycis satelliittipannoitettujen ilvesten
levittdytymisliikkuvuutta koskeva tutkimusaineisto. Todenndkciisimpind levittdytymisen
ldhtrialueina toiminevat poronhoitoalueen ulkopuolella pddasiassa Oulun eteldiset alueet, Yld-Savo
ja Kainuu, missd sijaitsevat l6himmdt tuottavat pentuealueet.

Ennustemollin toustan ja aineiston lyhyt kuvaus
Vuosien 1998-2015 aikana koko maan kanta-arvioista laskettu vuosittainen kasvuvauhti on
vaihdellut -7 ,8 ja 28 prosentin vdlilld. Suurin kasvuvauhti todettiin vuosien 2008 - 2010 aikana.
Populaation tulevaa kehitystd voidaan arvioida erilaisten skenaarioiden eli ennustemallien avulla.
Tdssi ennustemallilla arvioidaan ilveskannan todenndkdistd kehitystd vuoteen 20L9 mennessd

eri la isten va ihtoehtoisten m etsdstysverotu sten toteutuessa.

Ennustemallin pohjaksi ilveskannasta on tehty aikasarjaan pohjautuva populaatiomalli. Kyseessd on
Gompertz-tyyppinen aikasarjamalli logaritmisille (log") havaitun ilveskannan (tdssd: pentueet)ja
metsdstettyjen yksilciiden (tdssd: naaraiden) lukumddrille vuosina [t] 1998-2015 (kts. tarkempi
mallin kuvaus edellisisti kanta-arvioista sekd

http://www.rktl.filwww/uploads/pdf/Riista/ennustemallin kuvaus ilves.pdf). Populaatiokokoa
kuvattiin poronhoitoalueen eteldpuolisen Suomen lisddntyneiden naaraiden (ilvespentueiden)
lukumSSrdarvioiden kautta. Analyysissi on kdytetty vuosittain metsistettyjen naaraiden lukumddrid
kerrottuna vuosien 1996-20L6 (viimeisend metsdstysvuosi 2015/20L6) metsistysndytteiden
aineistosta laskettujen yli 3-vuotiaiden naaraiden osuudella. Siten analyysiottaa huomioon
metsdstyksen vaikutusta lisddntymisikdisten naaraiden mddrdn (kohortin)vaihteluun.

Mallin parametrien estimoinnissa on kiiytetty ns. state-space-mallinnusta (SSM), jossa

maf linnettavia systeemejd on kaksi, toinen populaatioprosessille (popnl,jota sddtelevdt parametrit
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(axesvu, fmns, hmevsl sekd prosessivirhe €pop14 s€kiitoinen havaitulle populaatiolle (hav-pop1ll,
jonka poikkeaman populaatioprosessista ilmaisee havainnointivirhe €havttt. (Taulukko 2).

Taulukko 2. Mallin (SSM) tdrkeimpien tekijoiden ja tekijoistd johdettujen tunnuslukujen MCMC-poiminnan
m u kaiset poste riori-jakaumat.

rekijii (ssM) Keskiarvo Keskihajonta Alaraja
2.s%

Yldraja
97.5o/o

olxtsvu 0,L74 0,019 0.135 0,2L2

flmers ! 0,001 0,998 7,002

Kasvukerroin !,L9 0,023 t,t44 1,236

1.MSY 0,841 0.016 0.809 o.874

VOf non 0,006 0,003 0,00196 0,oL269

VOf lqy 0,001 0,001 0,00005 0,00396

MSY: metsdstettyjen naaraiden osuus mallinnetusta populaatiosta
Kasvukerroin: luonnollinen kasvukerroin (kerrannall inen)

Jakaumat saatiin 3 x 100 000 toistojen sarjoista (3 sarjaa). Optimoidun mallin perusteella

ennustimme naaraspopulaation (pentueiden mddrdn) muutosta vuodesta 2015 neljdn vuoden
pddhdn vuoteen 2OL9.

+ Havaittu
SSM-arvio
95% Bayes-luot.

2000 2005 2010 2015

Kuva 3. Populaatiomallin (SSM, taulukko 1) mukaan laskettu populaatioprosessin luvut (siniset pylvddt: 95
%:n Bayes-luotettavuusvdlit) ja havaitun populaation luvut (punaiset pallot).

P opulaatiomallinnul<s en tuloks et vuo teen 2 0 I 9
Nyt keytetty mallitarjoaa hyvdt ldhtdkohdat arvioida Suomen ilvesten kannankehityksen viimeisen

viidentoista vuoden aikaisia vaiheita analyyttisesti. Kuitenkin ldhtciaineiston luonne asettaa

rajoituksia kepettevalle populaatiomallille tuottaen epdvarmuustekijditi, minkd vuoksi malliin
mukaan otettuja muuttujia ja itse mallin matemaattista rakennetta on jouduttu pohtimaan paljon.

Lopullinen malli pohjaa melko perinteiseen tapaan arvioida mennytti populaatiokehitystd, mutta
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sen laskentatapa ja edelleen johdetut ennusteet ovat viimeaikaisten tilastotieteen
kehityssuuntausten mu kaisia (ns. Bayesilainen tilastotiede). Tuloksena syntyneet
todenndkciisyysjakaumat mahdollistavat suhteellisen luotettavan kehityssuunnan arvioinnin
muutamilla erilaisilla verotusosuuksilla. Ennusteiden tuottamien kanta-arvioiden vaihteluvdli
(minimi-maksimi) kasvaa kuitenkin mentdessd vuosissa eteenpein (Kuva 4.).

Populootion toteutunut kasvunopeus jo siitii johdettu maksimiverotus (MSY)

Tarkastelemalla mennyttd populaatiokehitystd, ilveskannalle on voitu laskea populaation

toteutunut kasvu. Jos populaatioon ei kohdistu lainkaan metsdstystd (metsdstyskuolleisuus 0

yksil6d; luontainen kuolleisuus huomioituna) populaation luonnollinen kasvukerroin (exp(arasvu))

kasvattaa populaatiota noin 19o/ovuodessa. Populaation toteutunut kasvu pysdhtyy, kun

poistettava kiintici on yhtd suuri kuin luontainen kasvu. Tdstd voidaan johtaa suurin mahdollinen
vuotuinen poistettujen yksilciiden osuus populaatiosta, jolla populaatio todenndkdisimmin pysyy

vakaana (MSY, engl. moximum sustainable yieldl. Maksimiverotusosuudeksi malli tuotti L5 %

arvioidusta kannasta (Taulukko 2). Mycis BMgrs-parametrin arvon kasvun mukaisesti

metsdstysverotuksen merkitys kannan ennusteeseen on voimistunut edelliseen mallin ajoon
(ennusteeseen) verrattuna. Kunakin ajanhetkend prosenttiosuuden tuottama yksilcimddrd vaihtelee
arviointihetken kannankoon mukaisesti (Kuva 4).

Metsilstyksen 95 o/o'.n rajal

2015 2016 2017 2018 2019

Kuva 4. Ennustettu populaatiokehitys 16 %:n verotuksella luottamusviileineen (sininen viiva) sekd
metsdstyssaaliin lisddntymisikdisten naaraiden lukumddrien 95 %:n yld- ja alarajat (keltainen viiva).

Nykyisillii populaatiotiheyksill6 populaation kasvukertoimen tiheysriippuvan sddtelyn arvioimme

merkityksettomdksi (ks. mallin kuvaus), joten mallin kasvukertoimen perusteella saatua 16%:n

arviota (Taulukko 1) maksimiverotuksesta voitaneen soveltaa tulevaisuudessa kannan

sdilyttimiseksi vakaana, jos naarasverotuksen rakenteessa ei tapahdu suuria muutoksia.

Esimerkkiverotukset L0 %, 76 % jo 20 % sekci niistii iohdetut ennusteet

Ennustettaessa populaation kokoa neljdn vuoden pddhdn (vuoteen 20L9)voimme keyttee

ldht<ikohtana mallin tuottamia populaatiokoon odotusarvoja (Taulukko 3: keskiarvopopulaatio).
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Ennustamiseen liittyy kuitenkin epdvarmuutta, jonka suuruutta pyrimme mallinnuksen avulla
kuvaamaan (kvantifioimaan). "Keskihajonta"-sarakkeen luvut ilmaisevat, kuinka luotettava
arviomme populaation koosta on. Tdmdn jakauman perusteella voidaan laskea, mille vdlille
todellinen populaatiokoko 95 %:n todenndkriisyydelld sijoittuu. Todenndktiisyysjakaumasta voidaan

lisdksi laskea todenndkriisyyksid eritapahtumille. Mallin perusteella voidaan esimerkiksi ennustaa,

mikd on odotettavissa oleva metsdstettyjen (lisddntymisikdisten) naaraiden mddrd vuonna 2OL9.

Taulukko 3. Ennustettu populaation koko ja hajontaluvut sekii metsdstettdvien naaraiden lukumddrien 95 %
vaihteluvdli mallin (SSM, Taulukko 2) mukaan neljdn vuoden kuluttua vuonna 2019 (vuodesta 2015;
ldhtopopulaation koko on 441 pentuetta). Eri metsdstysverotusskenaarioille on laskettu todenndkoisyydet
(Tn), ettd populaatio kasvaa yli 600 tai laskee alle 300 pentueen vuoteen 2019.

Verotus Keskiarvo- Keski-
populaatio hajonta
v. 2019

Alaraja YlSraja TnYo
2.5 o/o 97.5 o/o (pop>600)

Tno/o Mets. Mets.
(pop<300) alaraja yldraja

2.5o/o 97.5%
10 Yo

16Yo

20 "/o

588

446

367

102

69

63

472
326
257

42

2,4

0,3

0,06

0,9

12,6

4',!

48

51

81

100

102

813
598
s08

L6%:n metsestysverotuksella populaatio pysyisi 68 % todenndk6isyydelld samansuuruisena
(keskiarvopopulaatio t keskihajonta; tdssd: 446 pentuetta) kuin ldhtdtilanteessa 2015 (44L

pentuetta, pieni ero johtuu mallin tekijdiden py<iristdmisestd). Todellinen populaatio vuonna 2019

sijoittuisi 95 % todenndkoisyydelld vdlille 327-598 pentuetta. Lisdksi L6%:n vuotuisella verotuksella

saalispopulaatio sijoittuisi 95 %:n todenndkdisyydelld vdlille 48-100 lisdintymisikdistd naarasta

vastaavaa mddrdd (taulukko 3). Tiistii populaatiosta voidaan keyttee nimitystd "vakaa populaatio".

tOo/o:n verotuksella keskiarvopopulaation koko olisi 588 pentueen luokkaa. llveskanta
kasvaisi 42%:n todenndkdisyydelld yli 600 pentueen vuoteen 2019 menness6. Tdstd populaatiosta
voidaan keptee nimitystd "kasvava populaatio".

20o/o:n verotuksella populaatio pienenisi noin 357 pentueeseen (Taulukko 3).

llvespopulaatio pienentyisi 12,6 %:n todenndkdisyydellii alle 300 pentueen vuoteen 2019

mennessd. Tdstd populaatiosta voidaan kayttee nimitystd "pienenevd populaatio".
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Kuva 5. Yleistetty esitys kolmen erilaisen verotusosuuden tuottamista todenndkoisistd pentueiden maarien
kehityksestd. Ennusteiden keskiarvon mukaiset populaatiot on kuvattu yhtendiselld paksunnetulla viivalla,
alarajat (lo) katkoviiva-viivalla ja yldrajat (hi) pisteviivalla. Pentueiden lukumiidrd vuonna 2019 sijoittuu 95%
todenndkoisyydel ld esitettyjen alarajan ja yldrajan vdl i i n.

T u I o ste n t u I ki nta a n I i ittyv i ti e p aiv o r m u u ste kij o i t d

Ennustemallituottaa populaation menneeseen kehitykseen pohjautuen todennikciisyysjakaumilla
varustettuja tulevaisuuden kehityssuuntia. Keskeisimmdt epdvarmuustekijet, jotka vaikuttavat
populaatiokehitykseen ja sen ennustamiseen ovat mahdolliset puutteet lisddntyneisiin naaraisiin

liittyvdssd havaintojen alueellisessa kattavuudessa, viive ilveskannan koon muutosten
havaitsemisessa seka naaraisiin kohdistuvan metsastysverotuksen muutokset ja niiden

havaitseminen. Mallissa naarasverotus huomioidaan vakion (vuosien vdlinen painotettu keskiarvo)

kautta. Se reagoi hitaasti iikillisiin muutoksiin. Lisddntyviin naaraisiin liittyvd havainnointi on

tarkentunut erillisten maalaskentojen vuoksi vuosina 2O1.:O-20L6 Suomen riistakeskuksen

kymmenen aluetoimiston alueella. Huomioitavaa kuitenkin on, ettd laskennan antama alueellinen
pentuetulos on ke$tdkelpoinen enintdin kolmen vuoden ajan.

Mallissa oletetaan, etti ilveskannan alueellinen tiheys eivaikuta kannan kasvunopeuteen. Mallia ei

voida soveltaa tilanteissa, joissa tiheydesti riippuva sddtely on todennikdisti, kuten suurilla
populaatiotiheyksilld tai paikallispopulaatioilla, joilla sopivan elinympdrist<in m56rd on rajallinen.

Tdllciin populaation kasvukerroin vaihtelee kulloisenkin populaatiokoon mukaan ja tdm6 on

otettava huomioon mallin Brturvstekijdn avulla. Mallimme eiota huomioon ikdrakenteen

mahdollista vaihtelua vuosittain ja tdmdn ilmirin vaikutusta populaation kasvukertoimeen.

lkdrakenteisissa populaatioissa yksilciiden lukusuhteet eri ikdluokissa hakeutuvat tasapainoon. Silti

on mahdollista, ettd jokin ulkoinen tekijd olisi vinouttanut populaation ikdrakennetta hetkellisesti
pois tasapainotilasta, mutta tihinastinen aineistomme ei viittaa tdllaiseen tapahtumaan.
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Pdivitetyn mallin ldhtdvuosi on 2015. Tdlld hetkel16 (vuonna 20LG)jo tapahtuneet muutokset
pentueiden mddrddn voidaan ndhdii vasta tulevan talven havaintoaineistossa (yhden vuoden viive).

Metsdstyssaaliin kautta saatava tieto lisddntymisikdisten naaraiden osuudesta koko
metsdstyssaaliissa antaa tdlld hetkelld viitteitd lisddntymisikdisiin naaraisiin kohdistuvan
metsdstysverotuksen koventumisesta viimeisten metsdstysvuosien aikana. Tdmd havaittu muutos
poikkeaa skenaariomallin populaatiodynamiikan oletustilanteesta, mutta on osin huomioituna
naarasverotuksen vakiossa (vuosien painotettu keskiarvo). Edellisen vuoden pentueluvuissa ei

huomioida erikseen talviaikaisia iikillisiii muutoksia lisddntymisikdisten naaraiden kuolleisuudessa.
Ndin ollen sekd pentuearvioon ettd mallin tuottamaan metsdstyskestdvyyteen liittyy arviovuonna
epdvarmuustekijriit6, jotka olisi tarpeen erityisesti huomioida verotussuunnittelussa. Neljiin vuoden

ennustetta tulisitarkastella kokonaisvaltaisesti, myds populaatioennusteiden vaihteluvilit
huomioon ottaen.
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