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kieltämisestä metsästysvuonna 2011-2012 
 
 
 
WWF Suomi kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 
 
 
Metsähanhi 
 
Metsähanhi arvioitiin vuoden 2010 uhanalaisuusarvioinnissa1 silmälläpidettäväksi lajiksi. Samalla 
arvioinnissa kuitenkin todettiin, että metsähanhen pesimäkannan seurantatiedot ovat puutteelliset.  
 
Tuoreimmat tiedot niin pesimä- kuin talvehtimisalueiltakin viittaavat metsähanhikantamme (ns. 
taigametsähanhi Anser fabalis fabalis) aiemmin tiedettyä jyrkempään ja hyvin huolestuttavaan 
pienenemiseen. Metsähanhen taantuminen ja levinneisyysalueen supistuminen on todettu myös 
asetuksen taustamuistiossa.  
 
Kuten muistioon liitetystä RKTL:n lausunnosta käy ilmi, talvehtimisalueilla taigametsähanhikanta on 
taantunut viimeisten viiden vuoden aikana jopa 40-50 %. Uusimmat tiedot huomioon ottaen onkin 
hyvin mahdollista, että Suomen pesivän metsähanhikannan oikea uhanalaisuusluokka olisi kannan 
pienenemiskriteerillä vaarantunut (vähintään 30% pieneneminen 10 vuodessa) tai jopa erittäin 
uhanalainen (vähintään 50% pieneneminen 10 vuodessa). Tiedot metsähanhikannan tarkasta koosta 
ja trendistä ovat toistaiseksi puutteelliset, ja sen takia tässä tilanteessa on noudatettava 
varovaisuusperiaatetta.  
 
Näin ollen WWF esittää, että metsähanhi rauhoitetaan kolmeksi vuodeksi metsästykseltä täysin, jotta 
kanta ehtii toipua ja luotettavampaa seurantatietoa ehditään kerätä. 
 

                                                 
1 Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. 
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Metso ja riekko 
 
Kuten asetuksen taustamuistiossa todetaan, on metson ja riekon tilanne eteläisessä Suomessa 
yleisesti ottaen huolestuttava: metson kanta on pieni, laskusuuntainen ja kestää verotusta heikosti, ja 
riekon kanta on hyvin alhaisella tasolla. Metso ja riekko ovat molemmat myös uuden punaisen listan1 
mukaan silmälläpidettäviä lajeja. 
 
Esitetyt rajoitukset ovat oikean suuntaisia, mutta metson osalta WWF esittää RKTL:n lausuntoon 
viitaten, että esitettyjen rajoitusten lisäksi lajin metsästys kielletään koko Uudenmaan maakunnassa. 
 
Riekon osalta MMM:n esitys on RKTL:n lausunnon mukainen (kokonaan rauhoitettu muualla paitsi 
Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnissa) ja WWF kannattaa sitä.  
 
Muut vaarantuneet riistalintulajit 
 
Kuten asetuksen taustamuistiossa siteeratussa RKTL:n lausunnossa mainitaan, riistalinnuista 
jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka ja punasotka ovat vaarantuneita lajeja1. Näille lajeille tulee 
metsähanhen, metson ja riekon tavoin osoittaa tehokkaita metsästyksen rajoituksia tai kieltoja, jotta 
kannat pääsevät toipumaan. Näistä neljästä lajista erityisesti heinätavin ja punasotkan osuudet 
vesilintusaaliista ovat siipinäyteaineiston mukaan2 häviävän pieniä (0.1–0.2%), ja ne olisikin syytä 
vaarantuneen asemansa ja erittäin vähäisen riistamerkityksensä takia syytä rauhoittaa 
luonnonsuojelulailla. 
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2 Alhainen, M., Väänänen, V.‐M., Pöysä, H. & Ermala, A. 2010: Vesilintusaalis siipinäytteiden valossa. Suomen Riista 56: 40‐47. 


