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Lausunto Ahmakannan kehityksestd Suomessa

Maa- ja metsdtalousministerid on pyytdnyt Luonnonvarakeskuksen lausuntoa ahmakannan kehityk-
sestd Suomessa. Lausuntonaan Luonnonvarakeskus (Luke) antaa seuraavan arvion.

Ahma on pohjoisilla tunturialueilla ja havumetsdvyohykkeelld eldvd kookas nddtdeldin, joka on sekd
raadonsyojd ettd etenkin poronhoitoalueella myos aktiivinen saalistaja. Korvaustilastojen mukaan se
aiheuttaa porotaloudelle selvdsti enemmiin vahinkoa kuin muut suurpedot. Ahma ei ole tehokas li-
sddntyjd; naaras synnyttdd kerrallaan tavallisesti 2-3 pentua ja skandinaavisen tutkimusaineiston
perusteella pitdd usein vdlivuoden lisddntymisessddn. Ahmanaaraan elinpiiri on joitain satoja ja

uroksen jopa tuhansia nelidkilometrejd. Pohjois-Lapin ahmakanta kuuluu Skandinavian populaatioon,
joka keskittyy Ruotsin ja Norjan tunturi- ja vuoristoalueille. ltii-Suomen kanta on samaa populaatiota

Luoteis-Vendjdn ahmakannan kanssa. Ahmoja on istutettu 1980- ja 1990-luvulla Ldnsi-Suomeen, ja

myos sielld on pentuja tuottava esiintymd.

Arvio ahmakannan koosta ia muutoksesta alueittain

Suomen ahmakannan koon arvioidaan olevan noin 22O - 250 yksilod. Kannan koon muutosta ku-
vaavien indeksien (riistakolmiot, Tassu-havainnot) perusteella on arvioitavissa ahmojen mdirdn mo-

ninkertaistuneen viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana. Kannan runsastuminen on ollut voimakkain-
ta itdisessd Suomessa (Kuva 2).

Enonteki$n, lnarin ja Utsjoen kuntien alueilla arvioidaan erillislaskentojen ja pistehavaintojen perus-

teella liikkuvan yhteensd noin 40-60 ahmaa, jotka kuuluvat Fennoskandian yhteiseen ahmapopulaa-
tioon.

Kolmen pohjoisimman kunnan eteldpuolisessa Suomessa arvioidaan eliiviin todenndkdisesti noin

180-190 ahmaa. Lukumddrdt ovat viime vuosina runsastuneet etenkin ltd-Suomessa ja riistakol-
miotarkastelun kohteena olevalla osalla poronhoitoaluetta (kuva 1). lta- ja Ldnsi-Suomeksi mddritel-
tyjen aluekokonaisuuksien eteldpuolelle jdiiviin muun Suomen alueella oli riistakolmioaineiston va-

lossa vain muutamia ahmoja.
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Kuva 1. Riistakolmioiden talvilaskentoihin pohjautuva laskelma ahmojen lukumiiiiriistd kolmella alu-

eella (ks. teksti).
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Kuva 2. Petoyhdyshenkildiden kirjaamien ahmahavaintojen miiiiriin kehitys poronhoitoalueella ja po-

ronhoitoalueen ulkopuolella.

Ahmakannan arviossa kdytetyt menetelmdt ia alueiako

Ahmakannan koon muutoksia arvioidaan kolmen eri aineiston, riistakolmioiden, erillislaskentojen ja

Tassu -aineiston, perusteella. Alueellisesti kattavin ja menetelmdllisesti vakiintunein aineisto ovat
riistakolmiot, joita koko maahan on perustettu noin 1000 kappaletta pohjoisinta Lappia lukuun otta-
matta. Pohjois-Lapin osalta arvio pohjautuu reittipohjaisiin erillislaskentoihin ja pistehavaintoihin.
Riistakolmioiden talvilaskennassa kirjataan laskentalinjan ylittdvien ahmanjdlkien mddrd. Jdlkien ylei-
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syydessa havaittu muutos kuvaa ahmakannan kehitystd. Riistakolmioaineiston jdlkimiidrdt fidlkitihey-
det) voidaan muuttaa eldintiheyksiksi tai -lukumddriksi tietyin edellytyksin. Muunnoksessa oletetaan,
ettd eldinten liikkuminen maastossa on satunnaista suhteessa kolmiolinjoihin. Biologinen osa muun-
nosta on se, ettd tieto tarvitaan siitd kuinka paljon ahmayksilot kulkevat keskimiidrin yhden vuoro-
kauden aikana. Kotimaista tietoa tdstd ei ole, mutta Vendjdn Karjalasta on kdytettdvissd pieni aineis-
to (Konstantin Tirronen, Veniijdn Tiedeakatemia, Petroskoi). Aineistossa (10 jiiljitystd) vuorokausi-
matkojen keskiarvo on 19,5 km. Ahman vuorokausireittien pituudesta olisi kerdttdvd lisdd aineistoa
riistakolmioaineiston kdyttokelpoisuuden parantamiseksi. Myds petoyhdyshenkildiden Tassu -
jdrjestelmddn kirjaamien ahmahavaintojen mddrdd kiiytetdiin yhtend ahmakannan muutoksen mitta-
rina, vaikka pelkkid pistemdisid havaintoja ei suoraan voida muuntaa yksilomddriksi.

Riistakolmioihin pohjautuvaa tarkastelua varten Suomijaettiin kolmeen alueeseen (Ldnsi-Suomi, ltd-

Suomija poronhoitoalue). Liinsi-Suomen tarkastelualueeseen kuuluvat seuraavat Suomen riistakes-
kuksen aluetoimistojen alueet: Keski-Suomi, Pohjanmaa, Satakunta sekd poronhoitoalueen ulkopuo-
lelle jddvd osa Oulun aluetoimiston aluetta. ltii-Suomeen kuuluivat poronhoitoalueen ulkopuolinen
Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. Mainituilla alueilla on vuosittain havaintoja ahmapentueista.
Kolmas alue oli poronhoitoalue, josta jdtettiin pois Enonteki6n, Inarin ja Utsjoen kuntien alueet. Nii-

den osalta arvio pohjautuu Metsdhallituksen ja paliskuntien yhteisiin erillislaskentoihin. Erillislaskenta-
alueet ovat tunnettuja keskimddrdist6 tihe6mmdn ahmakannan esiintymisalueita. Laskenta-alueen
ahmayksil6iden lukum ddrdtd koskeva arvio pohjautuu vakioisiin laskentareitteihin ja jdiljityksiin, joilla

vdltetddn samojen yksilOiden laskemista useampaan kertaan.

Yksikdnjohtaja Markku Jiirvenpddn puolesta
Kehittdmispaallikko
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