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Lausunto Suomen karhukannan tilasta

Luonnonvarakeskus tuottaa riista- ja kalakantojen kestdvdn ja monipuolisen hyddyntdimi-
sen sddtelyn edellyttdmdt riista- ja kalakantojen arviot ja ennusteet kantojen tilasta, alu-
eellisen ja ajallisen sddtelyn edellyttdimdt saalistilastot sekd huolehtii kannanarvioinnin
kehittdmisen edellyttdmdstd tutkimuksesta erityisesti suurpetojen osalta.

Lausuntonaan karhukannan tilasta Luonnonvarakeskus (Luke) esittdd seuraavan.

Arvio karhukannan runsaudesta ja pentutuotosta pohjautuu vuoden 2015 aikana tehtyi-
hin petoyhdyshenkiloverkoston havaintoihin. Arviossa keskitytddn ilmoitettuihin pen-
tuehavaintoihin, joista hieman yli 40 o/o on ollut mahdollista varmistaa jiilkimittauksin. Ko-
konaisuudessaan karhuhavaintojen lukumddrd (2015: 11 426 kpl) nousivuoteen 2014
verrattuna (2014:10 359 kpl). Sen sijaan pentuehavaintojen mddrd laski hieman mutta
pysytteli silti korkealla tasolla verrattuna edellisiin vuosiin (2015: 1090 kpl, 2014:1 216
kpl, 201 3:794 kpl ja 2012: 964 kpl). Havaintojen lukumddrien vaihteluihin voivat vaikut-
taa el6inten lukumddrdn muutosten ohella esim. petoyhdyshenkiloiden motivaatio, toi-
mintaan annettu koulutus ja karhukannan sddtelyd ohjaava lupapolitiikka. Lisdksi havain-
tomdiirddn voivat vaikuttaa yleis6n kiinnostus ilmoittaa havaintoja jaltai median kiinnos-
tus suurpetoasioihin.

Erilliset pentueet tunnistetaan toisistaan kaikista pentuehavainnoista tehdyn analyysin
perusteella. Erillisid pentueita arvioitiin vuonna 2015 olleen 163-187, mikd on noin 18 %
enemmdn kuin edellisend vuonna (134-160) (kuva 1). Kevddn pentutuotto huomioiden
vuoden 2016 karhujen lukumddrd arvioidaan 1720-1840 yksilon suuruiseksi (taulukko
1).

Suomen karhukanta on kasvanut noin 15 o/o v€rrattuna edellisen vuoden vastaavaan ar-
vioon. Arvioiduissa yksilomddrissd tapahtui vahvistumista ldhinnd itdisessd Suomessa,
kun taas ldntisessd Suomessa karhukanta taantui hieman tai pysyi edellisen vuoden ta-
solla. Kannanhoitoalueittain tarkasteltuna vakiintuneen kannan hoitoalueella ja levittdiy-
tymisvyohykkeelld yksiloiden lukumddrd on kasvanut, ja vastaavasti kehittyvdn kannan
hoitoalueella kanta on pienentynyt.
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Alueellisten riistakeskusten osalla selkedd yksildmddrdn kasvua tapahtui Kainuun, Poh-
jois-Karjalan, Pohjois- ja Eteld-Savon alueilla (yli 20 % kasvua verrattuna edellisen vuo-
den arvioon). Vihenemistd tapahtui ldhinnd Oulun, Keski-Suomen ja Pohjois-Hdmeen
riistakeskusten aluetoimistojen alueilla. Muiden aluetoimistojen alueilla muutokset olivat
vdhdisid (kuva 2).

Karhukanta-arvioon vaikuttavat biologisten tekijdiden ohella voimakkaasti my6s havain-
tomateriaalin mddrd ja laatu. Onkin hyvin todenndkoistd, ettd nyt ndhtdvdt muutokset
Kainuun, Pohjois-Savon ja jopa Pohjois-Karjalan karhukannassa vuosien 2014 ja 2015
vdlilld eiviit ole yksin biologisten tekijdiden aiheuttamia. Kdytetty kannanarviointimene-
telmd on herkkd laadukkaan, jdlkimittauksia sisdltdvdn havaintomateriaalin mddrin muu-
toksille, mikd lisdd epdvarmuutta etenkin yksittdisten vuosien alueellisissa arvioissa.

Poronhoitoalueella karhutilanne on niukkojen tietojen perusteella pysynyt ennallaan.
Kannanarvioinnin ongelmaporonhoitoalueella on havainnoitsijaverkoston harvuus, mikd
takia havaintoja kirjataan suhteellisestivdhemmdn. Poronhoitoalueen kanta-arvioon liit-
tyykin muuta maata enemmdn epdvarmuustekijoitd. Arviossa on laskennallisesti pyritty
huomioimaan puutteet aineiston kattavuudessa. Poronhoitoalueen karhukanta on yksit-
tdisten karhuhavaintojen perusteella runsain itdisen valtakunnanrajan tuntumassa.

Karhukannan on arvioitu kestdvdn 10 o/oin suuruista pyyntiverotusta ilman kannan piene-
nemistd.

Yksikonjohtaja Markku Jdrvenpddn puolesta
Kehittdmispaallikko

WQ--X
)/eijo Pruuki

Lausunnon vastuuvalmistelija/lisditietoja: tutkija Samuli Heikkinen, Luonnonvarakeskus, Luonnonva-
rat ja biotuotanto -yksikko.



o\
.ftl
!)o

Kuva l. Karhupentueet vuonna 2015.
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Taulukko 1. Karhukannan pentutuotto 2015 ja arvio vuoden 2016 yhta vuotta vanhempien karhujen
mii?iriistii ennen metsiistyskautta ja pentutuotosta. Arvion mukaan karhujen kokonaismiiiir?i oli 172(J_-

I 840 vksil6ii.

Riistakeskus Pentueet/pennut
20r5

Vuotta van-
hempia ennen
metsiistys-
kautta2016

Arvioitu
pentutuotto
20r6

Etelii-Hiime 0/0 8-15 2

Etelii-Savo 2315/3845 I 85-205 45

Kainuu 2517144-s0 20v220 50
joista poronhoito-

alueen ulkopuolella r4/23 115-130 25

Keski-Suomi r3-rst20-30 105-120 25

Kaakkois-Suomi r6-1812510 13G-150 30

Laooi tr-201t7-35 150-200** 35

Oulu 7/t0 55-65 l5
joista poronhoito-

alueen ulkoouolella 2/3 t5--25 5

Poh anmaa t6-18/29-35 t25-145 35

Poh ois-Hiime 2/3 r5-25 5

Pohiois-Kariala 4H5168-80 32s-375 75

Pohiois-Savo 8/15 60-70 20

Rannikko-Pohianmaa U2 8-15 2

Satakunta U2 8-15 2

Uusimaa 0/0 3-5 0

Varsinais-Suomi 0/0 3-5 0

Koko maa 163-187 I 380-1500* 341

Kannanhoitoalueet
Poronhoitoalue 27-34145-52 275-330** 70

Vakiintuneen kannan
hoitoalue

66-721113-138 53M00 r20

Levittdvtymiswdhvke 48-s4177-9s 405470 100

Kehittyviin kannan
hoitoalue

2217/38-52 170-230 51

* vaihteluv?ilin raja-arvot py<iristetty liihimpiiiin kymmeneen;ylarajavaihteluviilin kes-

kiarvojen summa
**arvio ottaa huomioon puutteet aineiston kattavuudessa
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Kuva 2. Karhukannan koossa tapahtuneet muutokset edelliseen vuoteen verrattuna riistakeskusten
aluetoimistojen ja karhukannanhoitoalueiden perusteella (verrattuna lausuntoon 16.2.2015, Luke
251100 04 05/2015). Muutoksen suuruus ilmoitettu plussina ja miinuksina (- - kanta pienentynyt yli
20yo, - kanta pienentynyt 10-20%, * kanta kasvanut l0-20%ja + + kanta kasvanut yli20%).


