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Luonnonrrarakeskus tuottaa riista- ja kalakantojen kestdvdn ja monipuolisen hyodyntiimi-
sen sddtelyn edellyttimtit riista- ja kalakantojen aMot ja ennusteet kantojen tilastia, alu-
eellisen ja ajallisen sSdtelyn edellffimdt saallstilastot sekd huolehtii kannanarvioinnin
kehittdmisen edellytt6mfistd tutkimuksesta erityisesti suurpetoien osalta.

Lausuntonaan karhukannan tilasta Luonnonvarakeskus (Luke) esitt66 seuraavan.

AMo karhukannan runsaudestia, pentutuotosta ja metsdstyskestdvyydestd pohjautuu

wonna 201 4 tehtyihin petoyhdyshenkilOverkoston hanaintoihin. Arviossa keskffidn il-

moitettuihin pentuehavaintoihin, joista noin puolet on ollut mahdollista varmistaa jiilkimit-
tauksln. Kokonaisuudessaan kafiuhavalntojen m65r6 (10 359 kpl) vdhenl hleman vuo-
teen 2013 verrattuna (11 193). Sen sijaan pentu- ja pentuehavaintojen m66rd kasvoi ver-
rattuna edellisiin vuosiin (2014:'1216 kpl, 2013: 794 kpl ia2012;964 kpl). Hamintojen
lukumiirien vaihteluihin noivat vaikuttaa eliinten lukumddrdn muutosten ohella petoyh-

dyshenkilOiden motivaatio ja toimintaan annettu koulutus. Lisiiksi havaintomd6rddn voL
vit vaikuttaa yleison kiinnostus ilmoittaa havaintoja jaltai median kiinnostus suurpetoasi-
oihin.

lGikista pentueharrainnolsta tehdyn analgpin perusteella erilliset pentueet tunnistetiaan

toisistaan, Erillisid pentueita arvioitiin olleen 134-160, mikd on l6hes sama kuin edellise'
nd vuonna (132-156) (kuva 1). Kevddn pentutuotto huomioiden vuoden 2015 karhujen

lukum6tir6 arvioidaan 1 453-1588 yksilOn suuruiseksi (taulukko 1).

Suomen karhukanta on lukumddrilt6Sn ldhes yhtii suurikuin edelliseni wonna. lGnta
on kuitenkin pienentynyt noin 30 7o wodesta 20l0,jolloin kanta oli huipussaan (kuva 2).

Verrattaessa vuoteen 2013 arvioiduissa yksil6m66rissd tapahtuivahvistumista lihinnii
keskisessd ja ldntisessd Suomessa, kun taas itdisessd Suomessa karhukantra taantui.
Kannanhoitoalueittain tarkastettuna vakiintuneen kannan hoitoalueella ja levittdytymis-
vy$hykkeellii yksit6iden lukumddrd on hieman pienentynyt, ja vastiaavasti kehittyvdn
kannan hoitoalueella kanta on kasvanut.
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Alueellisten riistakeskusten osalla selkeid yksildmdtir6n kasvua tapahtui pohjois-
Himeenja erityisesti Pohjanmaan alueilla. Muiden riistakeskusten aluetoimisiojen aluei!-
la muutokset olivat vdhiiisid. Aiemmin GPS{iihettimien avulta saatu seuranta-aineisto
osoittaa, ettd suurin osa timfrn alueen karhupentueista liikkuu kahden taikolmen riista-
keskuksen aluetoimiston alueella. Taulukossa 1 pentueet ovat kuitenkln merkitty vain
yhden aluetoimistqn alueeseen kuuluviksl.

Poronhoitoalueella tilanne on niukkojen tietojen perusteella p!4synyt ennallaan. Kuitenkin
huomattavana ongelmana on havainnoitsijaverkoston harvuui;L iiiUi johtuva harrainto-
jen pienimiiir6, mink6 takia poronhoitoalueen kanta-arvioon liiitry muuta maatia enem-
mdn epdvarmuustekij6itA. AMossa pyrittiin huomioimaan puutteei aineiston kattavuu-
dessa. Poronhoitoalueen karhukanta on yksittiiisten karhuhavaintojen perusteella run-
sain alueen itfl isen rraltakunnanrajan tuniumassa.

Suurin Restdvd verotus
lGrhukannan on arvioitu kestdv6n 10 o/o:n suuruista pyyntiverotusta ilman kannan piene-
nemist6. Karhukannan arvioidun koon ja tunnetun vuotuisen kuolleisuuden perusteelta
tehty ennustemalli Suomen karhukannalle antaa tutoksen, jonka mukaan tunnettu kuol-
feisuus, jolla karhukanta pysyisi tulevina vuosina nykyisen iuuruisena , on 12 % (kuva 3).
Ennuste karhukannan koosta on esitetty taulukossa 2. Ennustemalli sisilt5a epa,rar-
muustekijOitd, joista yksion mm. havaintoaktiivisuuden voimistumisen rraikutui todennd-
k6isend karhukanta-arviotra kasvattaraana tekijdnd. Mallia tarkastellaan ja muokataan tar-
vittaessa vuosittain.

Yksik6njohtaja

@z/L@auu,*
Tutkim us- ja kehittiimispd6ltikkd Riitta Rahkonen

Lausunnon nastuuvalmistelija/tisdtietoja: tutkija SamuliHeikkinen, Luonnonvarat ja biotuotanto
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Kuva l. Karhupentueet vuonna 2014.

.e- Havaittu
SSM-arvio
95olo Bayes-luot-

Kuva 2. Kartnrkannan kehitp \nrosina 1998-2014.



4 (5)

8tr)(\
a)R
EH
EB5lo
ErF

EoaB
O-:,q
EOurI

o

Kuolleisuuden 95 o/o:n ra.ial

20't4 2015 2016 2017 2018

Kuva 3. Ennuste karhukannalle wosiksi 2Ol+ZOl8 hmnetun kuolleisuuden ollessa l2o/o.
Pylvi5t osoittavat kannan koon (todenn6k6islysjakauman) 95o/o:nyl6- ja alarajat. Kuvassa on
esitetty myds kuolleiden karhujen (tunnettu kuolleisuus) lukum6eren vaihtelu kyseisclli vero-
tusosuudella.
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Taulukko 1. Karhukannan pentutuotto 20l4ja arvio vuoden 2015 yhtii vuotta vanhe,rrpien karhujen

mfliiriistti ennen metsiistyskautta ja pentutuotosta. Arvion mukaan karhujen kokonaismiiiirti oli 1 453-
I 588 yksikiii.

Riistakeskus PentueeVpennut
20t4

Vuotta van-
hempia ennen
metsiistys-
kautta 2015

Arvioitu
pentutuotto
2015

Etelfi-Hiime 0/0 8-15 2

Etel?i-Savo t5-1712+-27 125-140 28

Kainuu t4-r6127-30 1 10-130 30
joista poronhoito-

alueen ulkoouolella 9lt7 70-85 20

Keski-Suomi t5-r7123--26 120-140 27

Kaakkois-Suomi 1710/33-37 130-155 40

Lappi t2-20/20_35 I 50-200** 35

Oulu 9lt7 70-85 20
joista poronhoito-

alueen ulkoouolella 3/5 25-35 5

Pohianmaa t5-18/26-30 1 1s-I35 35

Pohiois-Htime 516 40-55 t0
Pohiois-Kariala 29-3s/5540 24V300 60

Pohiois-Savo 314 2s-35 5

RannilJco-Pohianmaa olo 8-15 2

Satakunta 0/0 8-15 2

Uusimaa 0/0 3-5 2

Varsinais-Suomi 0/0 3-5 0

Koko maa 134-160 1 rs5-1 290 298

Kannanhoitoalueet
Poronhoitoalue 23-3214240 240-300** 60

Vakiintuneen kannan
hoitoalue

50-55/9,+-103 395-460 90

Levittevtvmiswiihvke 3843162:12 311390 90

Kehittryiin kannan
hoitoalue

23-3013742 2t0-28A 58

* vaihteluvlili" rala-arvot pytiristetfliihimpaiiin kymmeneen; yliiraja vaihteluviilin keskiarvojen sum-

ma
**arvio ottaa huomioon puutteet aineiston kattavuudessa
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Taulukko 2. Ennuste karhukannan koosta vrronna 2018 kolmen eri kuolleisuusasteen mukaan (5,12 ja
20 o/o:ntunnettu kuolleisuus) vuosittain toteutuvilla tunnetun kuolleisuuden osuutsilla (kuolleisuus-
prosentti on vuosittain vakio) Bayes-todenniikdisyyslaskennan mukaan.

Tunnetun
vuotuisen
kuolleisuuden
osuus kannasta

Keski-
arvokan-
ta
20t8

Kannan
95 Yo:n

alaraja
2018

Kannan
95 Yo;n
ylflraja
2018

5 o/o I 988 t 240 3 037
l2o/o *l | 484 979 2 163
20 o/o I 000 623 I 527

*) vertaa kuva 3, vakaan populaation ennuste


